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- Presidente, eu não sei nem se tenho condições de prosseguir, mas farei 
um esforço.
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Esclarecimento

26/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Há uma 
passagem nesse depoimento de Emerson Palmieri em que ele faz explícita 
referência a Delúbio Soares.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas eu acabei de ler. Ele diz para o Alexandre: "Olha, se vira com o 
Delúbio".

Evidentemente, cada um dos Colegas sopesará esses detalhes e lhes 
dará  um  valor.  Para  alguns,  isso  será  uma  prova  inequívoca  de  que 
Emerson Palmieri está envolvido no esquema, porque mandou telefonar 
para o Delúbio. Para mim, eu já tenho dúvidas, porque uma pessoa, como 
disse, onipresente, que estava sempre no partido, é claro que certas coisas 
passavam por ele. E nem sempre se pode imputar a ele o dolo, a ciência 
de  que  sabia  que  aquele  dinheiro  tinha  origem ilícita,  até  porque,  no 
momento de campanha eleitoral, esses valores poderiam atingir a cifra de 
vários milhões em dinheiro.  Vossas Excelências sabem que os partidos 
recebem dinheiro de todas as partes, enfim, que circula muito dinheiro 
nesse momento eleitoral.
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DEBATE 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, aqui, Senhor Presidente, vemos que, com relação a esses cento e 
quarenta e cinco mil reais, não há nenhum envolvimento nem mesmo de 
Jefferson - pelo menos com relação a essa testemunha que foi lá, sacou o 
dinheiro  no  Banco  -  e  muito  menos  do  senhor  Emerson Palmieri.  Ele 
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recebeu do patrão dele,  da empresa de Brasília,  essa orientação,  desse 
senhor  Denis,  para  retirar  esse  dinheiro.  Aí  vem essa  pergunta:  "Está 
certo. Aí consta também na denúncia que o senhor teria feito o repasse de 
duzentos mil?" - que eram os cento e quarenta e cinco mil e duzentos mil. 
Vejam  Vossas  Excelências  que  são  várias  somas.  E  nós  temos  que 
evidentemente  confrontar  as  provas  relativamente  a  cada  um  desses 
documentos; saber se são sólidas ou se não são. Não podemos colocá-las 
todas em um mesmo saco probatório. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Ele, 
Emerson Palmieri, explicou a viagem que fez a Portugal para o encontro 
com o...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Já vou chegar lá. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ah, 
Vossa Excelência vai chegar a Portugal?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vou fazer considerações, há correlações profundas com relação a essa 
viagem. Porque, inclusive, mais tarde, num outro voto meu, vou explicar 
qual foi  o motivo dessa viagem a Portugal.  E,  já que Vossa Excelência 
tocou nesse assunto, já quero adiantar.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
mesmo voo com Marcos Valério e Rogério Tolentino. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perdão?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  No 
mesmo voo, na companhia de Rogério Tolentino e Marcos Valério.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR)  - Isso. No mesmo voo. Exatamente. Ele foi no mesmo voo, e 
temos aqui  um depoimento sobre isso, que consta não só dos autos, mas 
também do voto do eminente Relator.  Temos aqui um depoimento do 
Roberto Jefferson, que afirmou que lá de Portugal Emerson lhe telefonou 
e disse: "Olha, não participou de nenhum encontro". E deixaram-no numa 
antessala. Ele é uma pessoa assim secundária. Claro, o partido vai viajar - 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627123.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

recebeu do patrão dele,  da empresa de Brasília,  essa orientação,  desse 
senhor  Denis,  para  retirar  esse  dinheiro.  Aí  vem essa  pergunta:  "Está 
certo. Aí consta também na denúncia que o senhor teria feito o repasse de 
duzentos mil?" - que eram os cento e quarenta e cinco mil e duzentos mil. 
Vejam  Vossas  Excelências  que  são  várias  somas.  E  nós  temos  que 
evidentemente  confrontar  as  provas  relativamente  a  cada  um  desses 
documentos; saber se são sólidas ou se não são. Não podemos colocá-las 
todas em um mesmo saco probatório. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Ele, 
Emerson Palmieri, explicou a viagem que fez a Portugal para o encontro 
com o...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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perdoe uma expressão menos nobre -, é o "oba-oba", vai todo mundo. Ele 
foi  junto.  Tanto  é  que  ele  foi  a  um  restaurante,  depois  foram  fazer 
compras,  mas  aí  ele  ficou  na  antessala,  e  disse:  "Olha,  Roberto,  não 
participei de nada; eu fiquei aqui, não sei. Foi só o Marcos Valério que foi 
conversar com o senhor Horta, que era o Presidente da Portugal Telecom. 
E, aí, também o próprio Emerson Palmieri diz isso. Eu até sublinhei isso 
aqui. Já estou  adiantando. Veja: "Tendo permanecido na antessala", diz, 
aqui,  no depoimento dele.  Depoimento do  Roberto  Jefferson quanto à 
viagem de Emerson Palmieri a Portugal, que foi realmente no mesmo voo 
de  Tolentino.  E  Emerson  Palmieri  também diz,  numa passagem,  "que 
Marcos Valério, após dizer a ambos que aguardassem, entrou numa sala; 
que o  declarante  Tolentino aguardou por cerca de  meia  hora,  quando 
Marcos Valério retornou e apresentou o senhor Miguel Horta, Presidente 
da Portugal Telecom". Então, ele foi para Portugal,  mas não participou 
absolutamente de nada.  

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Chegou a falar qual o objetivo da viagem a Portugal?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu não quero nem adiantar para não fazer um anticlímax. Mas essas 
viagens  a  Portugal  dizem  respeito  ao  processo  de  privatização  que 
aconteceu muito antes.  Eram justamente tratativas  nas quais já  estava, 
naquela época envolvido Marcos Valério. E Delúbio também participou 
antes  mesmo das eleições  para repartir  o  butim das privatizações;  era 
justamente  o  momento  em  que  se  queria  que  a  Portugal  Telecom 
comprasse  as  concessionárias  brasileiras.  Então,  vou chegar  lá,  Senhor 
Presidente, verifico que o próprio Miguel Horta, Presidente da Portugal 
Telecom, ouvido em juízo por carta rogatória, diz que não havia nenhum 
objetivo de natureza política na reunião. O que pretendia Marcos Valério, 
naquela época, era vender a conta, ou fazer com que a Telemig, que seria 
comprada pela Portugal Telecom, permitisse que a SMP&B, permanecesse 
com a conta publicitária. Isso está nos autos - lerei daqui a pouco para 
Vossas Excelências. Vejam que a coisa é muito intrincada. A coisa é um 
quebra-cabeças, Senhor Presidente.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Por 
isso  que,  quando  comparam  esse  processo  com  outros,  sob  aquele 
pretexto, Ministro Celso de Mello, de acusar o Supremo de haver mudado 
a jurisprudência, sempre respondemos que são coisas heterogêneas, esse 
processo é peculiaríssimo, é ímpar, ele não tem similar, não há como fazer 
comparação  com  outro  processo  para  chegar  à  conclusão  de  que  o 
Supremo está mudando sua jurisprudência, está relativizando garantias 
constitucionais dos réus.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Vale reafirmar,  uma 
vez mais, Senhor Presidente, que esta Suprema Corte em momento algum 
“flexibilizou”,  muito  menos desrespeitou,  direitos  e  garantias 
fundamentais  dos  réus.  Quanto à  jurisprudência  em torno  do  “ato  de  
ofício”,  é  importante  acentuar que  o  eminente  Relator  reafirmou os 
fundamentos  que orientaram  a decisão  desta  Corte  no julgamento  da 
Ação Penal 307/DF, o que significa – tal como assinalei em intervenção que 
fiz na sessão plenária de 06/09/2012 – que o Supremo Tribunal Federal 
não se distanciou da interpretação dada ao art. 317, “caput”, do CP.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, Senhor Presidente,  adiantando uma parte do meu voto, já estou 
chegando  ao  final,  quero  mostrar  que  o  simples  fato  de  ele  ter 
participado,  ido para Portugal,  viajado junto com Tolentino,  por si  só, 
pode ser  um dado dessa  prova caleidoscópica  que Vossas  Excelências 
avaliarão,  mas  ele  teve  um  papel,  não  digo  nem  secundário,  nem 
terciário,   ficou  apenas  na  antessala.  Isso  está  no  depoimento  das 
testemunhas, está no voto do eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quem 
foi a essa viagem, Ministro?

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(RELATOR) - A viagem a Portugal?
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim. 
Quem foi?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Emerson.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Emerson mais quem?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Emerson, Marcos Valério e Tolentino.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Emerson, Marcos Valério e Tolentino, para cuidar da privatização?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E, depois, eu farei, num voto seguinte...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Representantes do Estado brasileiro, algum deles?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como? Não, não, eu não estou entendendo a ironia de Vossa Excelência. 
Qual é a ironia?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
estou perguntando. Eu estava assistindo pela televisão Vossa Excelência 
dizer  que  foram  cuidar  com  o  Presidente  da  Portugal  Telecom  de 
elementos relativos à privatização da telefonia brasileira.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso eu direi num próximo voto.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
pergunto:  alguns  desses  senhores  tinha  representação  do  Estado 
brasileiro?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência está fazendo a pergunta a mim?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, eu 
estou formulando à Corte.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ou é uma pergunta retórica?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vamos 
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dizer as coisas tais como elas são, Ministro.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-  Ministro,  eu  estou  trazendo provas  sobre  provas;  eu  estou  trazendo 
minhas dúvidas, não as minhas convicções. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
disse no meu voto o quê que significou essa viagem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu gostaria de ser como Vossa Excelência, só ter certezas. Infelizmente, 
talvez, a minha formação mais filosófica me leve a ter dúvidas, quanto à 
realidade  circundante  e,  como  advogado  que  fui,  quanto  ao  contexto 
probatório de um processo criminal.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministro, eu não estou provocando; eu estou, simplesmente, pontuando e 
colocando para Vossa Excelência.

O grande articulador do esquema de corrupção, o pivô de todo esse 
esquema, acompanhado de um outro advogado, já condenado por esta 
Corte, e um funcionário de grau elevado de um partido político, aliado ao 
partido que está no poder, dirige-se a uma grande empresa estrangeira, a 
uma reunião - aliás, combinada, não é? -, em que os chefes de partidos 
mandaram  esses  três  personagens,  um  para  vigiar  o  outro, 
provavelmente, para se reunir para tratar da privatização de entidades 
nacionais?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, no momento oportuno, eu trarei este fato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É um 
problema sério.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu,  aqui,  com  toda  lealdade,  estou  trazendo  inclusive  provas  que 
militam contra o meu raciocínio; eu estou trazendo todas as provas. Eu 
estou, inclusive, sublinhando: olha, esta prova aqui vai contra tudo aquilo 
que eu estou dizendo. Eu estou trazendo isso com toda lealdade, eu não 
estou escamoteando absolutamente nada.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
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estou dizendo isso não, eu estou tentando esclarecer.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- O Senhor Presidente me perguntou, antecipadamente, sobre a viagem; 
eu iria tratar da viagem, eu estou dizendo, também, que, a partir apenas 
da  viagem,  não  se  pode  tirar  nenhuma  conclusão.  É  possível  que  os 
Colegas, do conjunto de fatos, cheguem, a um juízo de culpabilidade. Eu 
não estou conseguindo. A cada um dos fatos, estou contrapondo outras 
provas que lhe correspondem.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência  está  falando  sobre  a  viagem  a  Portugal,  não  é?  Há  uma 
curiosidade: os três viajaram lado a lado, fisicamente, um do ladinho do 
outro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois,  é.  Sói  acontecer.  Nós,  muitas  vezes,  viajamos lado a  lado  com 
pessoas  que  também  não  conhecemos  ou  supomos  desconhecer.  E, 
depois,  vem  a  revelar-se  que  são  pessoas  comprometidas  com  fatos 
escusos. 

 O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   A 
realidade é que houve uma frustração por parte dos dois acompanhantes. 
Foram acompanhar Marcos Valério nessa viagem, viagem provavelmente 
de umas sete, oito horas, Marcos Valério se apresenta à sede da empresa 
como Marcos Valério do PT do Brasil, mas não participaram na reunião.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas isso foi desmentido, Ministro Joaquim, isso num próximo voto eu 
mostrarei... 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Nem 
participaram da reunião.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Os interlocutores dizem que jamais, jamais, essas pessoas – dentre elas 
um  ex-ministro  dos  Transportes,  o  presidente  da  Portugal  Telecom  - 
disseram  que  jamais  eles  se  identificaram  como  representantes  do 
governo brasileiro ou do PT.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   O 
Marcos Valério que se identificou, Marcos Valério. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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-  Mas  os  interlocutores  dizem  que  isso  não  houve.  Veja,  a  prova  é 
contraditória, isso é o que eu quero dizer. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - O que 
eu quero demonstrar é isso,  Ministro.  Esse senhor não tinha nenhuma 
legitimidade  para  se  apresentar  no  estrangeiro,  perante  uma  grande 
empresa investidora no país, como representante de um partido político 
que acabava de ascender ao poder.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Claro que não tinha,  claro que não tinha.  Está  provado que Marcos 
Valério era um aventureiro, um homem que ia atrás de grandes negócios.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Essa 
viagem é altamente suspeita. Que viagem é essa, meu Deus do céu?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Claro que era, sem dúvida nenhuma.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Havia 
uma intimidade evidente. Se viajaram lado a lado é porque as passagens 
foram compradas juntas, na mesma oportunidade. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não foi. O Jefferson disse que ele mandou tirar bilhete do Palmieri. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Dos 
três. 

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Dos 
três?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu estou externando as contradições, as minhas dúvidas. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Voos 
são marcados com antecedência, voos internacionais...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então eu digo,  Senhor Presidente,  não vou cansá-los,  Marcos Valério 
desmente que o objetivo tenha sido este, Tolentino desmente também em 
juízo, dizendo que o que se pretendia aqui era realmente obter a conta da 
Portugal  Telecom,  o  portifólio  da  empresa  como se  diz.  E  eu  vou ler 
apenas  o  depoimento  do  presidente  da  Portugal  Telecom,  porque 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3599885.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

-  Mas  os  interlocutores  dizem  que  isso  não  houve.  Veja,  a  prova  é 
contraditória, isso é o que eu quero dizer. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - O que 
eu quero demonstrar é isso,  Ministro.  Esse senhor não tinha nenhuma 
legitimidade  para  se  apresentar  no  estrangeiro,  perante  uma  grande 
empresa investidora no país, como representante de um partido político 
que acabava de ascender ao poder.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Claro que não tinha,  claro que não tinha.  Está  provado que Marcos 
Valério era um aventureiro, um homem que ia atrás de grandes negócios.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Essa 
viagem é altamente suspeita. Que viagem é essa, meu Deus do céu?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Claro que era, sem dúvida nenhuma.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Havia 
uma intimidade evidente. Se viajaram lado a lado é porque as passagens 
foram compradas juntas, na mesma oportunidade. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não foi. O Jefferson disse que ele mandou tirar bilhete do Palmieri. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Dos 
três. 

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Dos 
três?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu estou externando as contradições, as minhas dúvidas. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Voos 
são marcados com antecedência, voos internacionais...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então eu digo,  Senhor Presidente,  não vou cansá-los,  Marcos Valério 
desmente que o objetivo tenha sido este, Tolentino desmente também em 
juízo, dizendo que o que se pretendia aqui era realmente obter a conta da 
Portugal  Telecom,  o  portifólio  da  empresa  como se  diz.  E  eu  vou ler 
apenas  o  depoimento  do  presidente  da  Portugal  Telecom,  porque 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3599885.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4013 de 8405 STF-fl. 55628



Debate

AP 470 / MG 

presume-se  que  deve  ser  uma  pessoa  honrada,  pois  se  trata  de  um 
altíssimo executivo de Portugal, ele foi ouvido por carta rogatória. Então, 
ele diz o seguinte: (lê voto)
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  amanhã  vou precisar  de  apenas  dez  minutos  para 
pontuar ligeiramente sobre a parte em que houve divergência do Relator. 
Eu já  distribuí  uma reafirmação  de  voto,  bem preliminar,  porque não 
engloba  nada  do  que  foi  dito  hoje,  amanhã  eu  o  farei  de  maneira 
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completa, mas hoje eu gostaria de simplesmente voltar, rapidamente, a 
essa viagem, que me parece a coisa mais esdrúxula de todo esse processo, 
um dos fatos mais esdrúxulos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Concordo com Vossa Excelência neste ponto, muito esdrúxula. Muito, 
muito, muito!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É. 
Saem  do  Brasil  três  pessoas,  nenhuma  delas  representante  do  Estado 
brasileiro,  se  dirigem  a  um  presidente  de  uma  grande  empresa 
investidora no país. Ao chegar lá, o cidadão de nome Marcos Valério se 
diz  representante  de  um partido  no  poder  no  Brasil.  Depois,  ele  não 
permite que os outros dois participem da reunião, só ele entra por uma 
porte cochère, só ele participa da reunião e os dois …

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ficaram na antessala.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  ... 
ficam na antessala, não é? O quê que nós temos que examinar sobre essa 
esdrúxula viagem? O por quê da viagem, qual foi a razão? 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Segundo  Roberto 
Jefferson, Palmieri iria testemunhar.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim. 
Quem  mandou?  Qual  era  o  objetivo  dessa  viagem?  Esses  fatos  estão 
muito bem esclarecidos, nós veremos isso num momento oportuno. Não 
se  trata  de uma viagem anódina,  para visitar  uma empresa,  visitar  as 
instalações; nada disso. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  não  é  crime 
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visitar Portugal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
é crime, sem dúvida. Mas acho que é nosso papel interpretar o que está 
por trás dessa bizarra viagem a Portugal. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Somos 
analistas  de  fatos  e  psicanalistas  de  textos  normativos  -  diria  Geraldo 
Ataliba, o saudoso Geraldo Ataliba. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vai 
nos ajudar a tomar decisões, sem dúvida. 

O  SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  –  Precisamos  de  um 
divã, Presidente!

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois é. 
O saudoso Geraldo Ataliba dizia: não somos psicanalistas do legislador e, 
sim, dos textos normativos. 

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Isso  foi  dito, 
expressamente,  neste  Plenário,  pelo  saudoso  Ministro  ALIOMAR 
BALEEIRO, no julgamento de uma causa.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É, 
perfeito. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA  -  Baleeiro:  sou juiz, 
não sou psiquiatra. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
pranteado Geraldo  Ataliba  gostava  muito  de  fazer  essa  distinção,  que 
deita raízes, portanto, em Aliomar Baleeiro.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Distinção que se faz 
necessária entre a “mens legis” e a “mens legislatoris”.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  a 
mens legislatoris. São coisas completamente diferentes.
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RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
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RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2968559

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4023 de 8405 STF-fl. 55638



Decisão de Julgamento

Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2968559

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4031 de 8405 STF-fl. 55646



Decisão de Julgamento

Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2968559

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4033 de 8405 STF-fl. 55648



Decisão de Julgamento

improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
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Explicação

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, pela ordem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois não, 
Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu gostaria que constasse que aqueles réus que eu condenei pela prática 
de corrupção ativa,  eu o fiz  com base no artigo 317,  caput,  do Código 
Penal, e não incluí o § 1º, porque eu não vi comprovada a prática ou o 
retardamento de qualquer ato de ofício. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Será feito 
o registro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso, pois não.
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Explicação

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO

(S/ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Presidente já faz, mais ou menos, quase duas semanas que 

eu proferi  o meu voto, não é? Por outro lado, é praxe,  neste Tribunal, 

sempre que haja rebate ou contrariedade ao voto do Relator, é natural que 

o Relator tenha, normalmente, a palavra. É por isso que eu pedi a Vossa 

Excelência a oportunidade de intervir de novo. Eu não preciso de mais do 

que dez ou doze minutos, está bem? 

Eu  queria  falar,  inicialmente,  sobre  o  tópico  da 

lavagem de dinheiro.
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Antecipação ao Voto

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

            
        ADITAMENTO AO VOTO

           (S/ ITEM VI)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
Senhora  Ministra,  Senhores  Ministros,  Senhor  Procurador-Geral, 
Senhores Advogados, Senhoras Advogadas, Senhoras e Senhores, tentarei 
ser breve na medida do possível, porque há alguns aspectos que terei de 
ressaltar. 

Esse bloco - em julgamento,  o Capítulo VI da denúncia -  envolve 
crimes  de  corrupção  passiva,  lavagem  de  dinheiro  e  formação  de 
quadrilha. 

Em face  do  falecimento  de  José  Janene,  do  desmembramento  do 
processo quanto a Carlos Alberto Quaglia, da empresa Natimar, restaram, 
nesse  bloco,  treze  denunciados  em  julgamento  -  dez,  pelo  crime  de 
corrupção passiva: Pedro Corrêa, Pedro Henry e José Cláudio Genu, do 
PP;  Valdemar  Costa  Neto,  Jacinto  Lamas  e  Bispo  Rodrigues,  do  PL; 
Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Queiroz, do PTB; e ainda 
José  Borba,  do  PMDB;  todos  eles  juntamente  com  os  denunciados 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, da Bônus Banval, e ainda Antônio 
Lamas, respondem pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de 
dinheiro.

Então, Senhor Presidente, seguindo a metodologia que me parece a 
mais adequada, a um voto vogal, depois de algumas sessões em que este 
Capítulo VI da denúncia mereceu uma exaustiva e percuciente análise 
pelos eminentes Ministros Relator e Revisor - a quem sempre rendo as 
minhas  homenagens -,  adianto  que tenho voto  escrito  com relação  ao 
Capítulo.  Desde  logo,  requeiro  sua  juntada  aos  autos,  mas  procurarei 
fazer, como disse, um resumo. 

Reportando-me  aos  elementos  de  prova  detalhados  por  Suas 
Excelências,  prova  essa  oral,  pericial  e  documental  pertinentes  à 
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Antecipação ao Voto

AP 470 / MG 

materialidade desses delitos, passo a votar, pedindo vênia - como disse - 
apenas para pontuar brevemente alguns aspectos teóricos norteadores de 
minhas conclusões e a fazer um breve registro apenas naqueles pontos de 
divergência de visão entre Relator e Revisor, para indicar o que ensejou a 
minha convicção.
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Voto s/ item VI

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

ITEM VI DA DENÚNCIA

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor  Presidente,  Senhores 
Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, eminentes advogados.

O item VI  da  denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público Federal 
narra  a  distribuição  de  vantagem  indevida  a  parlamentares  com  o 
propósito de compor a base de sustentação política do governo federal. 
Nessa seção, a exordial aponta a configuração dos seguintes crimes: (i) 
corrupção ativa (CP, art.  333),  (ii)  corrupção passiva (CP, art.  317),  (iii) 
quadrilha (CP, art. 288) e (iv) lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 
1º, V, VI e VII).

Os ilícitos narrados teriam sido praticados pelos seguintes réus: José 
Dirceu  de  Oliveira  e  Silva  (1º  denunciado),  José  Genoíno  Neto  (2º 
denunciado),  Delúbio  Soares  (3º  denunciado),  Marcos  Valério  (5º 
denunciado),  Ramon  Hollerbach  (6º  denunciado),  Cristiano  Paz  (7º 
denunciado), Rogério Tolentino (8º denunciado), Simone Vasconcelos (9º 
denunciado),  Geiza  Dias  (10ª  denunciada),  Pedro  Corrêa  (18º 
denunciado),  Pedro  Henry  (20º  denunciado),  João  Cláudio  Genu  (21º 
denunciado), Enivaldo Quadrado (22º denunciado), Breno Fischberg (23º 
denunciado), Carlos Alberto Quaglia (24ª denunciado), Valdemar Costa 
Neto (25º denunciado), Jacinto Lamas (26º denunciado), Carlos Alberto 
Rodrigues (28º denunciado), Roberto Jefferson (29º denunciado), Emerson 
Palmieri (30º denunciado), Romeu Queiroz (31º denunciado), José Borba 
(32º denunciado), Paulo Rocha (33º denunciado), Luiz Carlos da Silva (35º 
denunciado),  João  Magno  (36º  denunciado)  e  Anderson  Adauto  (37º 
denunciado).
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Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Visando ao julgamento mais célere e racional deste feito, o Plenário 
da Corte entendeu por bem subdividir em tópicos o Item VI da acusação. 
Nesta primeira parte, serão analisadas apenas as condutas dos réus que 
integravam os partidos políticos alegadamente cooptados pelo esquema 
criminoso cognominado de “mensalão”. São eles:

(i) 18º denunciado (Pedro Corrêa) e 20º denunciado (Pedro 
Henry), integrantes do Partido Progressista (PP), e seu assessor, 
o 21º denunciado (João Cláudio Genu); 

(ii)  22º  denunciado  (Enivaldo  Quadrado)  e  o  23º 
denunciado  (Breno  Fischberg),  sócios  da  corretora  Bônus 
Banval;

(iii)  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  e  o  28º 
denunciado (Bispo Rodrigues),  integrantes do Partido Liberal 
(PL),  e  o  tesoureiro  do  Partido  Liberal,  à  época,  o  26º 
denunciado (Jacinto  Lamas)  e  o  27º  denunciado (Antônio  de 
Pádua de Souza Lamas).

(iv) 29º denunciado (Roberto Jefferson) e 31º denunciado 
(Romeu Queiroz), integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), e seu assessor, o 30º denunciado (Émerson Palmieri);

(v) 32º denunciado (José Borba), integrante do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Imputam-se-lhes,  conforme  descrição  individualizada  adiante,  os 
crimes  de  corrupção  passiva  (CP,  art.  317),  quadrilha  (CP,  art.  288) 
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, V, VI e VII). 

É  esse  o  breve  contexto  referente  ao  item  VI  da  denúncia,  na 
extensão  que  interessa  a  esta  fase  do  julgamento.  Não  voltaremos  às 
premissas  teóricas  já  apresentadas  quando  do  voto  exteriorizado  em 
relação aos fatos descritos nos itens III, V e IV, nem tampouco será feita, 

2 
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Pádua de Souza Lamas).

(iv) 29º denunciado (Roberto Jefferson) e 31º denunciado 
(Romeu Queiroz), integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro 
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nesta ocasião, uma análise dos crimes imputados aos réus em outros itens 
da peça vestibular de acusação. Este voto relativo ao item VI da denúncia 
cingir-se-á, essencialmente, à análise das condutas praticadas pelos réus 
já indicados, segundo a organização articulada na peça acusatória.

Partido Progressista (PP) 

Dos fatos imputados

O 18º réu (Pedro Corrêa), o 20º réu (Pedro Henry) e o 21º réu (João 
Cláudio Genu) respondem a esta ação penal pelos ilícitos de quadrilha 
(CP, art. 288), de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro 
(Lei  nº  9.613/1998,  art.  1°,  incisos  V,  VI  e  VII).  Já  o  22º  réu (Enivaldo 
Quadrado)  e  o  23º  réu  (Breno  Fischberg)  respondem  pelos  crimes  de 
quadrilha (CP, art. 288) e de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 
1°, incisos V, VI e VII), não lhes tendo sido imputado o ilícito penal de 
corrupção passiva.

Segundo  narra  a  denúncia,  o  18º  réu  (Pedro  Corrêa)  e  o  20º  réu 
(Pedro Henry) teriam recebido, por intermédio do 21º réu (João Cláudio 
Genu),  o  montante  de  R$  2.905.000,00,  em  razão  da  condição  de 
deputados  federais  e,  respectivamente,  presidente  de  sua  agremiação 
(Pedro  Corrêa)  e  líder  do  partido  na  Câmara  dos  Deputados  (Pedro 
Henry) durante o período referente ao escândalo do mensalão.

As  operações  ocorreram  nos  dias  17  de  setembro  de  2003  (R$ 
300.000,00), 24 de setembro de 2003 (R$ 300.000,00), 8 de outubro de 2003 
(R$ 100.000,00), 13 de janeiro de 2004 (R$ 200.000,00) e 20 de janeiro de 
2004  (R$  200.000,00).  Segundo  narra  a  denúncia,  João  Carlos  Genu 
admitiu as operações, sempre precedidas, segundo ele, de autorização de 
Pedro  Corrêa  e  José  Janene (depoimento  às  folhas  576 a  583).  Simone 
Vasconcelos também confirmou as operações (folhas 588 a 595). 
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Ademais, o 18º réu (Pedro Corrêa) utilizou outra sistemática para a 
obtenção de recursos ilícitos, valendo-se da intermediação das empresas 
Bônus Banval e Natimar Negócios e Intermediações Ltda., especializadas 
em lavagem de dinheiro. Aponta a ocorrência de saques nos dias 23 e 24 
de  março  de  2004  (R$  300.000,00,  responsável  Áureo  Marcato),  16  de 
junho de 2004 (R$ 50.000,00,  responsável Luiz Carlos Masano) e 10 de 
setembro de 2004 (R$ 255.000,00, responsável Benoni Nascimento), que 
totalizaram R$ 605.000,00, todos efetuados empregados da Bônus Banval. 
Alude aos  depoimentos  de  Marcos  Valério  e  Enivaldo  Quadrado,  que 
confirmam as operações. 

A capitalização da Bônus Banval era efetuada, igualmente, mediante 
obtenção de empréstimos junto ao Banco BMG, contraídos por Rogério 
Lanza Tolentino & Associados. Em 26 de abril  de 2004 foi  contraído o 
mútuo  no  importe  de  R$  9.962.440,00,  sendo  que,  no  mesmo  dia,  o 
dinheiro  foi  transferido  para  a  Bônus  Banval  e  2S  Participações,  esta 
última de propriedade de Marcos Valério (folhas 33.596/33.600). Alude à 
existência  de  laudo  pericial  comprobatório  de  que  todos  os  recursos 
recebidos pela Bônus Banval foram encaminhados internamente para a 
conta da empresa Natimar (folhas 483 a 495, Apenso nº 85, Volume 2).

Demonstrou-se, ainda, a ocorrência de sete operações de lavagem de 
dinheiro feitas por intermédio das referidas empresas mencionadas em 
valores menores. São elas: 13 de setembro de 2004 (R$ 12.000,00 – Gisele 
Merolli Miranda e Regina Merolli Miranda), 13 de setembro de 2004 (R$ 
10.000,00 – Aparício de Jesus e Selmo Adalberto de Carvalho), 7 de julho 
de  2004  (R$  25.000,00  –  Frederico  Climaco  Schaefer,  Mariana  Climaco 
Schaefer e Adolfo Luiz de Souza Góis), 2 de setembro de 2004 (R$ 7.900,00 
– Emerson Rodrigo Brati  e Danielly Cintia Carlos),  13 de setembro de 
2004 e julho de 2004 (dois depósitos de R$ 10.000,00 – Valter Colonello), 2 
de  setembro  de  2004  (R$  11.000,00  –  Laurito  Defaix  Machado),  2  de 
setembro de 2004 (R$ 11.400,00 – José Rene de Lacerda e Fernando Cesar 
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Moya).  Os  documentos  dos  aludidos  beneficiários  sempre  revelaram 
alguma conexão com a agremiação partidária do 18º réu. 

Em contrapartida, o 18º réu (Pedro Corrêa) e o 20º réu (Pedro Henry) 
ofereceriam o apoio político do seu partido aos projetos do Partido dos 
Trabalhadores,  então  no  comando do  Governo federal.  O objetivo  era 
facilitar a governabilidade do país. Já o 21º (João Cláudio Genu), assessor 
dos parlamentares, os auxiliaria na empreitada criminosa.

O 18º réu (Pedro Corrêa) na sua defesa articula a negativa de sua 
participação em todos os fatos que lhes são imputados. Nesse contexto, os 
principais argumentos da sua defesa podem ser assim sintetizados: i) o 
acusado não teve qualquer participação nos ilícitos narrados pelo MPF, 
na medida em que toda a aproximação entre os supostos integrantes da 
quadrilha fora feita pelo falecido José Janene; ii) o MPF não descreveu 
qualquer  conduta  específica  adotada  pelo  18º  réu  nas  operações 
realizadas pela Bônus Banval; iii) o 18º réu sequer conhecia as empresas 
Bônus  Banval  e  Natimar  ou  seus  sócios  Enivaldo  Quadrado,  Breno 
Fischberg  e  Carlos  Alberto  Quaglia;  iv)  todos  os  recursos  transferidos 
pelas  empresas  NATIMAR  e  BÔNUS  BANVAL  para  as  pessoas 
mencionadas  na  denúncia  tiveram  por  destino  o  Estado  do  Paraná  e 
pessoas  ligadas  a  campanhas  políticas  aliadas  do  Deputado  JOSÉ 
JANENE, o que comprova que o 18º réu (Pedro Correa) não participou do 
recebimento e distribuição dos recursos supostamente ilícitos;  v)  ainda 
que João Cláudio Genu tivesse recebido R$ 2.900.000,00 (dois milhões e 
novecentos mil reais), e não apenas os R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 
por ele reconhecidos, não existe qualquer tipo de prova no sentido de que 
o 18º réu (Pedro Corrêa) tivesse conhecimento deles ou de que estes lhe 
tenham sido, de qualquer forma, entregues para finalidades ilícitas; vi) 
toda a importância recebida por GENU foi destinada ao pagamento do 
advogado Paulo Goyaz nomeado para a defesa do Deputado Ronivon 
Santiago,  um  dos  membros  da  bancada,  que  era  réu  em  diversos 
processos  judiciais.  Dessa  maneira,  os  valores  recebidos  não  tiveram 
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como propósito pagar parlamentares da agremiação partidária do 18º réu, 
a fim de que votassem alinhados com o governo; vii) Não há qualquer 
relação de causalidade entre os supostos pagamentos e as votações na 
Câmara dos Deputados. Em relação ao 18º réu (Pedro Corrêa); viii) este 
sequer participou da maioria das votações do período; ix) foi o Partido, 
do  qual  o  acusado  é  Presidente,  quem  acordou  no  recebimento  dos 
valores destinados ao pagamento dos honorários do Dr. Paulo Goyaz e 
não  o  acusado  agindo  por  conta  própria;  x)  impossibilidade  de 
configuração simultânea do crime de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro.  Segundo a  defesa,  o branqueamento de capitais  pressupõe a 
existência de crime antecedente. Se a lavagem de dinheiro exige um crime 
antecedente  para  sua  configuração,  torna-se  claro  que  um  crime 
concomitante não servirá ao juízo de tipicidade exigido pela norma. O 
recebimento por parte do próprio corrupto passivo nada mais seria do 
que o exaurimento do delito do artigo 317, CP, e não poderia, ao mesmo 
tempo  (concomitância,  portanto),  gerar  o  delito  de  lavagem;  xi)  em 
momento algum restou demonstrado, sequer de maneira indiciária, que o 
dinheiro recebido por João Cláudio Genu e repassado à agremiação do 
18º réu fosse proveniente de qualquer atividade ilícita antecedente. Ao 
revés, teria restado comprovado que os valores repassados pela SMP&B 
tiveram por  origem empréstimos  obtidos  junto  ao Banco Rural,  numa 
relação  eminentemente  privada;  xii)  ausência  de  ocultação  ou 
dissimulação dos recursos recebidos pelo partido do 18º réu, porquanto o 
Sr.  João  Cláudio,  desconhecendo  qualquer  ato  ilícito  em sua  conduta, 
assinara os recibos que lhes foram apresentados; xiii) ausência de liame 
subjetivo  entre  o  18º  réu  e  os  demais  corréus,  o  que  impediria  a 
configuração  do  crime  de  quadrilha,  e  xiv)  impossibilidade  de 
configuração do crime de quadrilha quando se está diante de crime único 
ou continuado.

O  20º  réu  (Pedro  Henry)  na  sua  defesa  também  afirma  não  ter 
qualquer  envolvimento  com os  fatos  que lhe  são  imputados.  Eis  seus 
principais argumentos: i) preliminar de nulidade absoluta do processo, na 
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medida  em  que  diversos  réus  não  foram  representados  por  qualquer 
defensor  técnico  em  variadas  oitivas.  O  acusado  protesta  ser  nulo  o 
depoimento  de  testemunha  tomado  sem  a  intimação  do  advogado 
constituído ou de ad hoc;  ii)  o acusado sustenta, ainda, a nulidade do 
processo, porquanto ocorrera, em diversas audiências, a nomeação de um 
único advogado ad hoc para a defesa de réus com interesses contrários; 
iii)  a  inépcia  da  denúncia  decorre  da  sua  generalidade  e  ausência  de 
identificação  das  condutas  individuais  dos  réus,  o  que  inviabiliza  o 
direito  de  defesa;  iv)  ausência  de  comprovação  de  qualquer  votação 
individual  do  20º  réu  em  favor  do  Governo  federal;  v)  a  acusação 
imputou ao denunciado uma responsabilidade objetiva, em razão de ser 
líder  partidário,  sem que tenha havido prova de que o réu tratava de 
assuntos financeiros em qualquer agremiação partidária;  vi)  o acusado 
não  estava  ciente  quanto  à  origem  ilícita  dos  valores  sacados,  o  que 
impediria  a  configuração  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro;  vii)  os 
recursos recebidos foram utilizados para o pagamento de despesas de 
campanha,  e  ix)  o  fato  de  o  acusado  ser  líder  de  sua  agremiação 
partidária  não  revela,  por  si  só,  a  sua  condição  de  membro  de  uma 
quadrilha.

Por fim, o 21º réu (João Cláudio Genu) nega qualquer relação com os 
fatos criminosos apontados na denúncia, sob os seguintes argumentos: i) 
o  21º  réu  era  simples  mensageiro  do  deputado  para  quem trabalhava 
(deputado federal José Janene, já falecido), sempre cumprindo a ordem 
de seus superiores  hierárquicos  na Câmara dos Deputados;  ii)  não há 
indicação na denúncia dos fatos que caracterizariam o crime de quadrilha 
praticado pelo 21º réu; iii) o 21º réu não era parlamentar o que o impedia 
de oferecer qualquer apoio na aprovação de projetos de lei; iv) o 21º réu 
apenas acompanhava o deputado José Janene em todas as viagens por ele 
realizadas  em  decorrência  dos  problemas  de  saúde  do  referido 
parlamentar; v) o recebimento do dinheiro pelo 21º réu foi feito sem a 
ocultação de sua identidade, o que obstaria a prática do crime de lavagem 
de dinheiro; vi) não há provas no sentido de que o 21º denunciado teria 
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feito qualquer movimentação patrimonial envolvendo as empresas Bônus 
Banval e Natimar; vii) à semelhança do que ocorrido com o réu Antônio 
Lamas,  cuja  absolvição  foi  requerida  pelo  MPF,  o  21º  réu  deveria  ser 
absolvido,  na  medida  em  que  as  circunstâncias  seriam  semelhantes, 
porquanto  eram  ambos  assessores  de  parlamentares  envolvidos  nos 
ilícitos apurados nestes autos, e viii) a situação dos autos retrataria um 
autêntico exemplo de autoria mediata, na medida em que o defendente 
desconhecia  a  suposta  origem ilícita  do  dinheiro  et  pour  cause apenas 
poderia ser entrevisto como um instrumento que atuou sem dolo.

Crime de corrupção passiva (art. 317 c/c art. 327, § 2º, CP)

O  acervo  probatório  confere  sólido  lastro  à  tese  ministerial,  no 
sentido  de  que  o  18º  denunciado  (Pedro  Corrêa)  e  o  20º  réu  (Pedro 
Henry),  exercendo  cargos  públicos  e  funções  de  cúpula  no  Partido 
Progressista,  receberam vantagem indevida  para  proporcionar  suporte 
político  ao  Governo  federal  através  da  respectiva  agremiação.  Tais 
vantagens  foram  recebidas  por  intermédio  do  21º  réu  (João  Cláudio 
Genu).

Não há dúvidas de que houve pagamentos  vultosos  à  cúpula  do 
Partido Progressista por ordem do Partido dos Trabalhadores. Segundo 
listagem apresentada por Marcos Valério (fls. 607), foram repassados 4,1 
milhões  de  reais  ao  Partido  Progressista  (PP).  A  veracidade  dessa 
informação foi confirmada pelo depoimento de Delúbio Soares à CPMI 
dos Correios (fls. 13.647). Esses fatos foram confessados por todos os réus, 
embora  sob  o  argumento  de  que  os  valores  seriam meras  dívidas  de 
campanha não regularmente escrituradas.

No  período  compreendido  entre  os  anos  de  2003  e  2004,  o  18º 
denunciado  (Pedro  Corrêa),  o  19º  denunciado  (José  Janene)  e  o  20º 
denunciado (Pedro Henry), auxiliados por João Cláudio Genu, receberam 
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um total R$ 2.905.000,00 (dois milhões, novecentos e cinco mil reais) em 
razão do cargo público que ocupavam. 

Por  intermédio  do  21º  denunciado  (João  Cláudio  Genu),  foram 
realizados os seguintes pagamentos: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
em  17/09/2003;  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais),  em  24/09/2003;  R$ 
100.000,00 (cem mil  reais),  em 08/10/2003;  R$ 200.000,00 (duzentos  mil 
reais), em 13/01/2004; e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 20/01/2004. 
Comprovam tais repasses os documentos de fls. 160 do apenso 06, fls. 108 
do apenso 06, fls. 79 e ss. do apenso 45, fls. 59-verso do apenso 05 e fls. 76-
verso  do  apenso  05.  Os  saques  restaram  confirmados  pelos 
interrogatórios do 21º denunciado (João Cláudio Genu) (fls. 15.563) e da 
9ª  denunciada  (Simone Vasconcelos)  (fls.  16.465/16.468),  inclusive  uma 
entrega de dinheiro feita  por esta  última ao primeiro no Hotel  Grand 
Bittar.

O 21º denunciado (João Cláudio Genu) confirmou em juízo o seu 
depoimento em sede policial (fls. 15.566), no qual alegou que os saques 
realizados  foram  sempre  com  a  autorização  do  19º  denunciado  (José 
Janene) e do 18º denunciado (Pedro Corrêa) (fls. 566/583).

A testemunha Eliane Alves Lopes, ex-diretora da filial da SMP&B em 
Brasília,  em seu  depoimento  de  fls.  615-618,  confirmado  a  fls.  20.054, 
relatou episódio em que o 21º denunciado (João Cláudio Genu) esteve no 
domicílio  comercial  da  SMP&B  na  Capital,  onde  se  reuniu  com  o  5º 
denunciado (Marcos Valério).

Outra  forma  de  repasse  dos  valores  aos  integrantes  do  Partido 
Progressista  foi  a  utilização  das  empresas  Bônus  Banval  e  Natimar 
Negócios e Intermediações Ltda. para a atividade de lavagem do dinheiro 
ilicitamente arrecadado, conforme detalhado no depoimento de Marcos 
Valério (fls. 1459), que afirmou que “através da BÔNUS BANVAL foram  
encaminhados (...) ao PP R$ 1,200 mil. (fls. 1.460)” (Grifamos).
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Assentada a inequívoca materialidade dos pagamentos, também não 
há dúvidas quanto ao envolvimento dos ora acusados.

Consoante depoimento de João Cláudio de Carvalho Genu, o 18º réu 
(Pedro Corrêa) era um dos integrantes do partido (PP) que expressamente 
o  autorizava  a  receber  os  valores  enviados  por  intermédio  de  Marcos 
Valério  (fls.  577-579).  Como bem apontado  pelo  Min.  relator  Joaquim 
Barbosa  (p.  49  de  seu  voto  sobre  o  capítulo  VI  da  denúncia),  em 
documento datado de 18 de agosto de 2005, parte dos recebimentos foi 
inclusive confirmada pelo 18º denunciado (Pedro Corrêa) logo depois das 
afirmações públicas feitas por Roberto Jefferson quanto à existência do 
esquema criminoso do mensalão. 

Não bastasse, o 18º denunciado (Pedro Corrêa) reconhece que teria 
autorizado, enquanto integrante da cúpula do Partido Progressista, que o 
Deputado José Janene recebesse dinheiro do Partido dos Trabalhadores 
não regularmente escriturado (fls. 13.650-verso). Afirmou ainda que teria 
participado da negociação dos recursos,  confirmando envolvimento da 
reunião com a cúpula do Partido dos Trabalhadores para “formação da  
base  de  sustentação  do  governo  federal,  no  início  do  governo  Lula”  (fls. 
1992/1995, vol. 10 – confirmado no interrogatório judicial, fls. 14.615, vol. 
67). 

O depoimento de João Cláudio Genu esclarece que o 20º réu (Pedro 
Henry) participava da direção de sua agremiação partidária (PP) (fls. 577-
579), o que sugere seu conhecimento das práticas aqui analisadas. Aliás, o 
próprio  20º  réu  confirma,  em seu  depoimento,  que  parte  do  dinheiro 
recebido de Marcos Valério foi repassado através da Bônus Banval (fls. 
14.345-14.346),  evidenciando  sua  ciência  do  esquema  criminoso.  Essa 
conclusão  é  corroborada  pelo  depoimento  do  18º  denunciado  (Pedro 
Corrêa)  no  sentido  de  que  ele  próprio,  Pedro  Corrêa,  junto  com  o 
deputado Pedro Henry (20º denunciado) e o deputado José Janene (19º 
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denunciado, já falecido), foram escolhidos para representar a bancada de 
deputados do PP nos entendimentos com o PT (fls.  2000).  Em juízo,  o 
acusado Pedro Corrêa confirmou que “as negociações políticas do PP com o  
PT ocorreram principalmente entre o depoente e o Dep. Pedro Henry, pelo PP, e  
José  Genoíno,  José  Dirceu,  Sílvio  Pereira  e  Marcelo  Sereno,  pelo  PT”  (fls. 
14.618).

Quanto ao 21º réu (João Cláudio Genu), Marcos Valério afirmou ter 
sido  a  ele  apresentado  na  qualidade  de  representante  da  cúpula  do 
Partido  Progressista  (PP)  (fls.  13.646-verso).  Na  condição  de  assessor 
direto  do  parlamentar  líder  de  seu  partido  (PP)  na  Câmara  dos 
Deputados, o 21º réu intermediou o recebimento de substanciais quantias 
em  dinheiro  destinadas  à  sua  agremiação  como  condição  para  que 
permanecesse na base aliada de suporte ao governo. 

Certificada a existência dos pagamentos, bem como o envolvimento 
dos  acusados,  a  defesa  de  todos  os  réus  suscita  que  os  mesmos 
representariam  apenas  a  prática  de  “caixa  dois”.  Segundo  articulam, 
tratava-se  de  verbas  para  viabilizar,  tão-somente,  o  pagamento  de 
despesas de campanha, sem qualquer pretensão de traficar o exercício da 
função pública. 

O argumento, no entanto, não convence. Antes, porém, que se passe 
às razões para tanto, imperioso aprofundar a análise do tema de modo a 
traçar as devidas distinções entre o crime de corrupção (passiva) e outra 
figura típica muitas vezes com ela confundida, o crime de “caixa dois”.

O jargão político consagrou a expressão “caixa dois” para referir-se à 
prática  de  manutenção  ou  movimentação  de  recursos  financeiros  não 
escriturados  ou  falsamente  escriturados  na  contabilidade  de  pessoas 
jurídicas  as  mais  diversas,  como  associações,  fundações,  sociedades 
comerciais e partidos políticos. Apesar do seu enraizamento no discurso 
midiático,  a  noção  carece  de  positividade  no  direito  brasileiro.  Com 
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efeito,  não  existe  em  qualquer  recanto  de  nossa  legislação  pátria  um 
conceito jurídico-positivo de “caixa dois”. À doutrina coube o mister de 
definir seus limites semânticos no que erigiu as definições de “sistema 
paralelo de contabilidade” ou de “movimentação de capitais sem registro 
da escrituração” (ROSA, Fábio Bittencourt da. “O Caixa dois” in Revista 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, v. 15, nº 51, ano 2004, p. 15). A 
ideia elementar aqui é a de fraude escritural com o propósito de mascarar 
a realidade, impedindo que os órgãos de controle fiscalizem e rastreiem 
fluxos monetários de inegável relevância jurídica. 

Embora  sem  endereçamento  direto  e  imediato  pela  legislação 
brasileira, a prática de “caixa dois” é atualmente enquadrada como crime 
de falsidade ideológica, descrito genericamente no artigo 299 do Código 
Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40); e previsto especificamente no art. 350 da 
Lei nº 4.737/65 enquanto relacionado ao processo político-eleitoral. Eis o 
teor dos dispositivos:

Falsidade ideológica (Código Penal)
Art.  299  -  Omitir,  em documento público  ou particular, 

declaração  que  dele  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade  
sobre fato juridicamente relevante:

Pena  -  reclusão,  de  um  a  cinco  anos,  e  multa,  se  o 
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular.

Parágrafo  único  -  Se  o  agente  é  funcionário  público,  e 
comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena 
de sexta parte.

Falsidade ideológica (Código Eleitoral)
Art.  350.  Omitir,  em  documento  público  ou  particular, 

declaração  que  dêle  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para  
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fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa,  se  o  documento  é  público,  e  reclusão  até  três  anos  e 
pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Como se pode notar, o art. 350 do Código Eleitoral tipifica a mesma 
conduta  que  o  art.  299  do  Código  Penal,  evidenciando  que, 
ontologicamente, a essência dos comportamentos é a mesma, qual seja, de 
ato  fraudulento,  qualquer  que  seja  a  finalidade  pretendida  pelo 
criminoso.  O  aparente  conflito  de  normas  penais  resolve-se  pelo 
postulado  da  especialidade,  de  sorte  que  a  incidência  da  falsidade 
eleitoral  (art.  350,  Código  Eleitoral)  prejudica  a  aplicação  do  tipo 
insculpido no artigo 299 do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal).

Questão  fundamental  suscitada  nestes  autos  tem  que  ver  com  a 
adequada diferenciação entre os crimes previstos no art. 317 do Código 
Penal  (corrupção  passiva)  e  aquele  estipulado  no  art.  350  do  Código 
Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral em razão de “caixa dois”). 

É  que,  segundo a  denúncia,  os  acusados  (parlamentares  e  outros 
agentes  públicos)  teriam recebido  dinheiro  indevido  em razão  da  sua 
função,  como  contraprestação  para  apoiar  politicamente  a  agremiação 
partidária de Governo. Tal circunstância importaria o crime de corrupção 
passiva (art.  317,  Código Penal),  em relação àqueles  que receberam as 
verbas. Já a defesa sustenta que o dinheiro foi pago como simples acerto 
de contas não regularmente escrituradas no balanço contábil dos partidos 
políticos  (“caixa  dois”),  o  que,  na  visão  dos  acusados,  configuraria  o 
crime do art. 350 do Código Eleitoral.

Pois  bem.  Analisando o tipo  da  corrupção (passiva),  observa-se  a 
existência dos seguintes elementos: (i) solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente; (ii) vantagem indevida; e (iii) em razão 
da função.
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Quanto  ao  elemento  “vantagem  indevida”,  tem-se  a  sua 
caracterização  quando  auferido  benefício  de  qualquer  espécie  em 
desacordo com o ordenamento jurídico, seja em razão da ilicitude da sua 
causa,  seja  em razão  do  modo irregular  da  sua  aquisição.  Portanto,  o 
repasse de verbas  para um partido político  feito  em desacordo com a 
legislação  eleitoral  configura,  sem  dúvidas,  uma  vantagem  indevida. 
Entretanto, essa situação pode ou não evoluir para a caracterização do 
crime de corrupção (passiva), a depender do preenchimento dos demais 
requisitos do respectivo tipo de injusto penal.

Exemplificativamente,  quando  um  partido  político  realiza  um 
repasse  de  verbas  para  outra  agremiação  com regular  escrituração  do 
montante  transferido,  a  vantagem  recebida  pelo  partido  donatário  é 
devida, porquanto encontra espeque no ordenamento jurídico aplicável. 
Assim, tratando das coligações partidárias, José Jairo Gomes preleciona 
que, verbis: 

“Doações de comitês financeiros ou partidos – admite-se que 
comitê  financeiro  ou partido  doe a  outro  comitê,  partido ou 
candidato. Atende-se, aqui, ao interesse das coligações que não 
podem  ter  comitê  financeiro  próprio.  Assim,  os  partidos 
coligados poderão doar entre si, de sorte que o consórcio resulte 
fortalecido  na disputa” (GOMES, José Jairo.  Direito Eleitoral. 
São Paulo: Atlas 2012, p. 298, grifos do original).

Em  um  segundo  tipo  de  situação,  figure-se  o  caso  em  que 
determinado candidato a cargo público eletivo recebe doação de terceiro 
que simpatize com a sua plataforma de campanha, sem, contudo, realizar 
a correspondente escrituração contábil do valor. Neste caso, a vantagem é 
indevida, já que os candidatos são obrigados por lei a declarar à Justiça 
Eleitoral todas as importâncias recebidas para custear a campanha, até 
para a verificação dos limites legais aplicáveis. Porém, não se observa, só 
por essa conduta, uma correspondente potencialidade de interferência no 
exercício da função pública, mas apenas um compartilhamento de ideais. 
Faltando o elemento típico “em razão da função”, não incide o praeceptum 
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iuris do art. 317 do Código Penal. O fato, porém, não é atípico. O agente 
deve responder pelo delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

Outra  é  a  hipótese  em  que  integrantes  de  agremiação  política 
oferecem e pagam dinheiro aos membros de outro partido, em troca do 
apoio  político  aos  interesses  da  primeira  organização.  A vantagem  é 
indevida pelo simples fato de ter sido repassada sem a observância da 
liturgia imposta pela lei  eleitoral.  Além disso,  é certo que foi paga em 
razão da função pública, pois teve por finalidade angariar ou manter o 
apoio de parlamentares, capazes,  por óbvio,  de influir na vida política 
nacional.

Nesse  cenário,  quando  a   motivação  da  vantagem  indevida  é  a 
potencialidade  de  influir  no  exercício  da  função  pública,  tem-se  o 
preenchimento dos pressupostos necessários à configuração do crime de 
corrupção (passiva). Como já exaustivamente demonstrado, a prática de 
algum ato de ofício em razão da vantagem recebida não é necessária para 
a  caracterização  do  delito.  Basta  que  a  causa  da  vantagem  seja  a 
titularidade  de  função  pública.  Essa  circunstância,  per  se,  é  capaz  de 
vulnerar  os  mais  básicos  pilares  do  regime  republicano,  solidamente 
assentado  sobre  a  moralidade,  a  probidade  e  a  impessoalidade 
administrativa.

De qualquer sorte,  ainda que despiciendo seja  o ato  de ofício,  as 
regras da experiência comum, que integram o  iter do raciocínio jurídico 
discursivo,  indicam que o  “favor” será  cobrado adiante,  em forma de 
sujeição aos interesses políticos dos que o concederam. Por isso, é mesmo 
dispensável  a  indicação  de  um  ato  de  ofício  concreto  praticado  em 
contrapartida  ao  benefício  auferido,  bastando  a  potencialidade  de 
interferência no exercício da função pública. A comprovação da prática, 
omissão  ou  retardamento  do  ato  de  ofício  é  apenas  uma  majorante, 
prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.
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Não  obsta  essa  conclusão  o  fato  de  o  agente  público  destinar 
vantagem  ilícita  recebida  a  gastos  de  titularidade  do  partido  político. 
Com efeito,  o  animus  rem sibi  habendi se  configura  com o  recebimento 
“para si ou para outrem”, nos termos do caput do art. 317 do CP.

In  casu,  os  elementos  coligidos  nestes  autos  dão conta  de  que os 
pagamentos  inequivocamente realizados se deram com o propósito de 
influenciar  politicamente  o  desempenho das funções  parlamentares  de 
membros do Partido Progressista (PP).

A essa conclusão se chega por razões de duas ordens: (i) as causas 
apontadas  pela  defesa  como  justificadoras  dos  vultosos  pagamentos 
carecem de verossimilhança mínima; (ii) há fortes indícios nos autos de 
que o verdadeiro propósito dos pagamentos era angariar apoio político 
para o governo federal. Senão vejamos. 

De fato,  a  explicação  dos  recursos  oferecida pelos  réus  carece  de 
consistência mínima. Em primeiro lugar, apesar de ter recebido recursos 
substanciais  do  Partido  dos  Trabalhadores  em  2003  e  2004,  o  Partido 
Progressista praticamente não firmou alianças com o PT em praticamente 
nenhum pleito municipal. De igual modo, o PP não havia apoiado o PT 
nas eleições de 2002. Tais fatos foram admitidos pelo Dep. José Janene (fls. 
1704,  vol.  8),  pelo  Dep.  Ricardo  José  Magalhães  Barros  (PP/PR)  (fls. 
42.719-42.726,  vol.  200)  e  pelo  Dep.  Simão  Sessim (PP/RJ)  (fls.  42.722-
42.726, vol. 200). Aliás, no início de 2003, o Partido Progressista sequer 
pertencia à base aliada do governo federal (cf. CD de fls. 23.336, volume 
107). 

Some-se  a  isso  o  fato  de  que,  como  reconhecido  pelo  Dep.  José 
Janene,  o acordo financeiro  firmado entre o PT e  a cúpula do PP não 
envolvia  valores  fixos  e  fechados  (fls.  1.703,  confirmado  em  juízo  fls. 
16.089/16.100). Difícil acreditar que se destinavam à estruturação do PP e 
não contavam com nenhum montante previamente definido. 
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Por outro lado, há fortes indícios de que os valores repassados se 
destinavam a “comprar” o apoio político do Partido Progressista. Alguns 
fatores  corroboram  essa  conclusão.  Inicialmente,  destaque-se  a 
coincidente migração do PP para a base aliada do governo federal. Esse 
alinhamento  político  ocorreu  a  partir  de  meados  de  2003,  exatamente 
quando os pagamentos supramencionados tiveram início. Mais além: a 
sistemática utilizada para os pagamentos foi, como bem apontado pelo 
Min.  Joaquim  Barbosa  (p.  46/47  do  seu  voto),  idêntica  a  outras 
empregadas pelo PT para repassar dinheiro a diferentes partidos, como o 
PTB, na pessoa do Sr. José Carlos Martinez (já falecido), e o PL, na pessoa 
do Dep.  Valdemar Costa  Neto.  Todos esses  fatos  ocorreram durante a 
mesma época. 

Há  também  fortes  indícios  nos  autos  de  que  as  votações  no 
Congresso  Nacional  foram  influenciadas  pelos  valores  indevidamente 
recebidos  por  parlamentares  da  base  aliada  do  governo.  A estreita  e 
comprovada correlação das vantagens pecuniárias oferecidas e recebidas 
por  parlamentares  federais  e  o  modo  como  o  Congresso  Nacional 
funcionava no período do esquema in foco ficou registrada no relatório 
final da CPMI dos Correios (cf. fl. 290 e 292-294 das Alegações Finais do 
MPF e Volume 63). A propósito, o i. Min. relator, Joaquim Barbosa (p. 48 
de  seu  voto),  revelou a  coincidente  votação  da  Reforma Tributária  na 
Câmara, cujo segundo turno ocorreu no dia 24 de setembro de 2003 (fls. 
119,  125,  126,  128,  129,  Apenso  81,  vol.  1),  em  que  foram  efetuados 
pagamentos a dois intermediários de parlamentares acusados, dentre eles 
os réus do Partido Progressista. 

Diante de todo esse quadro, não há dúvidas de que os repasses de 
valores  efetuados  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  ao  Partido 
Progressista (PP) teve por objetivo “comprar” o respectivo apoio político 
na Câmara dos Deputados. O numerário não foi transferido a qualquer 
partido. Foi transferido a partido com representação sólida na Câmara 
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legislativa  do  governo federal.  Da mesma forma,  o  pagamento não se 
destinou  a  qualquer  parlamentar  da  legenda,  senão  aos  respectivos 
líderes, capazes de orquestrar ações conjuntas com maior facilidade. 

Nesse contexto, o MPF comprovou o que sustentou ao longo desta 
ação penal quanto à prática do crime de corrupção passiva pelo 18º réu 
(Pedro Corrêa), pelo 20º réu (Pedro Henry) e pelo 21º réu (João Cláudio 
Genu). Os dois primeiros, exercendo cargos públicos e funções de cúpula 
no Partido Progressista, receberam, por intermédio do último, vantagem 
indevida para proporcionar suporte político ao Governo federal através 
da respectiva agremiação.

Ex positis, voto pela condenação do 18º réu (Pedro Corrêa), do 20º réu 
(Pedro Henry) e o 21º réu (João Cláudio Genu) pelo crime de corrupção 
passiva (CP, art. 317). Não acolho as razões do Ministério Público quanto 
à condenação do 21º réu (João Cláudio Genu) pelo crime de corrupção 
passiva (CP, art. 317) duas vezes, em virtude de ter colaborado com dois 
parlamentares  distintos,  porquanto  sua  conduta  insere-se  em  um 
contexto  fático  único.  Entender  o  contrário  significaria  conferir  à 
participação do 21º réu (João Cláudio Genu) maior gravidade do que à 
própria autoria atribuída ao 18º réu (Pedro Corrêa) e ao 20º réu (Pedro 
Henry). Daí por que entendo que o 21º réu (João Cláudio Genu) praticou 
o crime de corrupção passiva (CP, art. 317) apenas uma vez, na forma do 
art. 30 do Código Penal (concurso de agentes).

Além disso,  voto  pela  condenação  de  José  Dirceu,  José  Genoíno, 
Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz  e 
Ramon Hollerbach, por três vezes, como incursos nas penas do artigo 333 
do Código Penal. Absolvo Geiza Dias das acusações contra ela lançadas, 
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, adotando como 
razões de decidir os fundamentos invocados pela douta maioria.
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Crime de lavagem de dinheiro (art. 1º Lei nº 9.613/98)

Também  há  provas  de  que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  foi 
cometido pelo 18º réu (Pedro Corrêa) e pelo 20º réu (Pedro Henry) através 
de duas mecânicas bem definidas: (i) pelo recebimento de dinheiro, de 
origem ilícita  e  em  espécie,  por  intermédio  do  21º  réu  (João  Cláudio 
Genu),  executor material  dessa tarefa;  (ii)  pela empresa Bônus Banval, 
corretora  de  propriedade  dos  corréus  Enivaldo  Quadrado  e  Breno 
Fischberg, seja por intermédio de funcionários da própria empresa, como 
fazia João Cláudio Genu, seja por transferências bancárias efetuadas em 
conta da cliente Natimar, de propriedade de Carlos Alberto Quaglia.

Foram devidamente comprovadas cinco operações  de lavagem de 
dinheiro efetuadas pelo pagamento de valores em espécie por intermédio 
de João Cláudio Genu. São elas: i) R$ 300.000,00, em 15.05.2003, referente 
ao  cheque  número  475.773  (fls.  223,  Apenso  5);  ii)  R$  300.000,00,  em 
24.09.2003, referente ao cheque número 475.841 (fls. 242, Apenso 5); iii) R$ 
200.000,00, em 07.10.2003, no Hotel Grand Bittar em Brasília (fls. 10/13, 
Apenso  5);  iv)  R$  200.000,00,  em  13.01.2004,  diretamente  de  Simone 
Vasconcellos  (fls.  40,  Apenso  5);  v)  R$  200.000,00,  em  20.01.2004, 
igualmente de forma direta com Simone Vasconcellos.  

De igual modo, a denúncia destacou sete operações de lavagem de 
dinheiro realizadas por intermédio da empresa Bônus Banval. São elas: i) 
R$ 12.000,00, em 13.09.2004, Gisele Merolli Miranda (fls. 18.854/5, vol. 85; 
Apenso 50, vol. 3, fls. 490/491); ii) R$ 10.000,00, em 13.09.2004, Aparício de 
Jesus e Selmo Adalberto de Carvalho (fls. 488/489, Apenso 50, vol. 3; e fls. 
18.099/18.105, vol. 82); iii) R$ 25.000,00, em 07.07.2004, Frederico Clímaco 
Schaefer (v. 79, fls. 17.428/9; Apenso 50, vol. 3, fls. 452), Mariana Clímaco 
Schaefer (v. 79, fls. 17.429/17.430v) e Adolfo Luiz de Souza Góis; iv) R$ 
7.900,00, em 02.09.2004, Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia Carlos 
(fls.  462,  Apenso  50,  vol.  3  e  fls.  5.524/5.525,  vol.  26,  parte  1);  v)  dois 
depósitos de R$ 10.000,00, em julho de 2004 e 13.09.2004, Valter Colonello 
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Crime de lavagem de dinheiro (art. 1º Lei nº 9.613/98)

Também  há  provas  de  que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  foi 
cometido pelo 18º réu (Pedro Corrêa) e pelo 20º réu (Pedro Henry) através 
de duas mecânicas bem definidas: (i) pelo recebimento de dinheiro, de 
origem ilícita  e  em  espécie,  por  intermédio  do  21º  réu  (João  Cláudio 
Genu),  executor material  dessa tarefa;  (ii)  pela empresa Bônus Banval, 
corretora  de  propriedade  dos  corréus  Enivaldo  Quadrado  e  Breno 
Fischberg, seja por intermédio de funcionários da própria empresa, como 
fazia João Cláudio Genu, seja por transferências bancárias efetuadas em 
conta da cliente Natimar, de propriedade de Carlos Alberto Quaglia.

Foram devidamente comprovadas cinco operações  de lavagem de 
dinheiro efetuadas pelo pagamento de valores em espécie por intermédio 
de João Cláudio Genu. São elas: i) R$ 300.000,00, em 15.05.2003, referente 
ao  cheque  número  475.773  (fls.  223,  Apenso  5);  ii)  R$  300.000,00,  em 
24.09.2003, referente ao cheque número 475.841 (fls. 242, Apenso 5); iii) R$ 
200.000,00, em 07.10.2003, no Hotel Grand Bittar em Brasília (fls. 10/13, 
Apenso  5);  iv)  R$  200.000,00,  em  13.01.2004,  diretamente  de  Simone 
Vasconcellos  (fls.  40,  Apenso  5);  v)  R$  200.000,00,  em  20.01.2004, 
igualmente de forma direta com Simone Vasconcellos.  

De igual modo, a denúncia destacou sete operações de lavagem de 
dinheiro realizadas por intermédio da empresa Bônus Banval. São elas: i) 
R$ 12.000,00, em 13.09.2004, Gisele Merolli Miranda (fls. 18.854/5, vol. 85; 
Apenso 50, vol. 3, fls. 490/491); ii) R$ 10.000,00, em 13.09.2004, Aparício de 
Jesus e Selmo Adalberto de Carvalho (fls. 488/489, Apenso 50, vol. 3; e fls. 
18.099/18.105, vol. 82); iii) R$ 25.000,00, em 07.07.2004, Frederico Clímaco 
Schaefer (v. 79, fls. 17.428/9; Apenso 50, vol. 3, fls. 452), Mariana Clímaco 
Schaefer (v. 79, fls. 17.429/17.430v) e Adolfo Luiz de Souza Góis; iv) R$ 
7.900,00, em 02.09.2004, Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia Carlos 
(fls.  462,  Apenso  50,  vol.  3  e  fls.  5.524/5.525,  vol.  26,  parte  1);  v)  dois 
depósitos de R$ 10.000,00, em julho de 2004 e 13.09.2004, Valter Colonello 
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(fls.  494/495,  Apenso  50,  vol.  3  e  fls.  18.921/18.927,  vol.  86);  vi)  R$ 
11.000,00, em 02.09.2004 (fls.  17.768/73, vol.  81);  e vii) R$ 11.400,00, em 
02.09.2004, José rené de Lacerda e Fernando César Moya (fls. 464, Apenso 
50, vol. 3). 

Quanto  aos  repasses  de  dinheiro  efetuados  por  funcionários  da 
Bônus Banval, valendo-se de saques em espécie, foram comprovadas as 
seguintes operações: i) Áureo Marcato efetuou dois saques, no total de R$ 
300 mil, sendo R$ 150 mil no dia 23.03.2004 e R$ 150 mil no dia 24.03.2004 
(fls. 155 e 160 do Apenso 5); ii) Luiz Carlos Mazano efetuou um saque de 
R$ 50 mil no dia 16.06.2004 (fls. 173 do Apenso 5); iii) Benoni Nascimento 
efetuou um saque de R$ 255 mil no dia 10.09.2004 (fls. 200 do Apenso 5). 

Corroborando a prática do delito de lavagem de dinheiro, bem como 
o envolvimento do 18º réu (Pedro Corrêa) e do 20º réu (Pedro Henry) com 
o referido crime e o seu conhecimento quanto à ilicitude da origem dos 
valores recebidos, o Dep. José Janene afirmou:

“QUE ficou sabendo que o Partido dos Trabalhadores não  
iria  realizar  uma  transferência  bancária,  mas  efetuar  
pagamentos  em espécie,  em uma reunião ocorrida na sede  do  
Partido  Progressista,  localizada  no  17º  andar  do  Anexo I  do  
Senado Federal; (...);  QUE se lembra que participavam da  
reunião vários deputados do Partido Progressista, dentre  
eles PEDRO HENRI e PEDRO CORREA; (...) QUE JOÃO  
CLÁUDIO  GENU  recebeu  a  incumbência  de  se  dirigir  à  
agência  do  BANCO  RURAL  localizada  no  Edifício  Brasília  
Shopping para receber o valor disponibilizado pelo Partido dos  
Trabalhadores (...) QUE GENU contou ao DECLARANTE que  
deixou na sede do PP a quantia de R$ 300 mil; QUE GENU  
informou ao DECLARANTE que, ao receber o valor de R$ 300  
mil, assinou o recibo correspondente (...)  QUE ainda no mês  
de  setembro  de  2003  o  Partido  dos  Trabalhadores  
comunicou  a  direção  do  Partido  Progressista  da  
disponibilidade de outra parcela dos valores destinados;  
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Trabalhadores (...) QUE GENU contou ao DECLARANTE que  
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QUE da mesma forma GENU foi incumbido de se dirigir  ao  
local informado pelo Partido dos Trabalhadores e receber a nova  
quantia,  cujo  valor  não  foi  informado;  QUE GENU  efetuou  
outro  saque  de  R$ 300 mil  na  Agência  Brasília  do  BANCO  
RURAL e entregou a quantia na sede do Partido Progressista;  
(...)  QUE  em  janeiro  de  2004  o  Partido  Progressista  
recebeu  nova  comunicação  de  disponibilização  de  
recursos do PT; QUE pelo que sabe dizer, GENU foi à Agência  
Brasília do Banco Rural receber o outro repasse, quando então  
foi informado de que deveria se dirigir a um hotel, de cujo nome  
não  se  recorda,  para  receber  a  quantia  disponibilizada;  QUE  
somente ao chegar no hotel GENU teria tido conhecimento de  
que  estavam  disponíveis  R$100  mil  (...)  QUE  conheceu  
MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA no final  
de 2002; QUE MARCOS VALÉRIO sempre frequentava a  
Câmara dos Deputados, já tendo feito algumas visitas ao  
Gabinete do DECLARANTE (...)QUE o total repassado pelo  
PT ao Partido Progressista alcançou o total de R$ 700 mil, que  
foram recebidos por GENU conforme relatado acima (fls. 1704-
1707)”. 

Já a atuação do 21º réu (João Cláudio Genu) se encarta na hipótese 
de coautoria nos exatos limites da teoria do domínio funcional do fato. 
Com  efeito,  a  moderna  dogmática  jurídico-penal  apregoa  que  os 
coautores  são  aqueles  que,  possuindo  domínio  funcional  do  fato, 
desempenham uma participação importante e necessária ao cometimento 
do ilícito penal.

Nas  palavras  de  Claus  Roxin,  principal  artífice  desta  teoria  do 
domínio funcional do fato: 

“se  pone  de  manifiesto  que  entre  las  dos  regiones  
periféricas  del  dominio  de  la  acción  y  de  la  voluntad,  que  
atienden  unilateralmente  sólo  al  hacer  exterior  o  al  efecto  
psíquico, se extiende um amplio espacio de actividad delictiva,  
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dentro del cual el agente no tiene ni otra classe de dominio y sin  
embargo  cabe  plantear  su  autoria,  esto  es,  los  supuestos  de  
participación activa em la realización del delito em los que la  
acción típica la lleva a cabo outro.” (ROXIN, Claus. Autoría y 
Dominio del  hecho em Derecho Penal.  7ª ed.  Barcelona: 
Marcial Pons, 2000, p. 305).

Em  outras  palavras,  a  atuação  do  coautor  detém  uma  função 
específica  na  execução  do  ilícito  penal  que possui  reflexos  para  o  seu 
aperfeiçoamento, de sorte que a não colaboração compromete o êxito do 
ilícito. Como bem observa Johannes Wessels, 

“todo  colaborador  é  aqui,  como  parceiro  dos  mesmos  
direitos,  co-titular  da  resolução  comum  para  o  fato  e  da  
realização comunitária  do tipo,  de forma que as contribuições  
individuais  completam-se  em um todo  unitário  e  o  resultado  
total deve ser imputado a todos os participantes” (WESSELS, 
Johannes. Direito Penal. Parte Geral. Trad. Juarez Tavares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 121).

Ressoa do acervo probatório colacionado nos autos e rememorado 
ao longo deste voto a nítida intenção de se ocultar a origem e o destino 
dos recursos repassados aos réus ora em julgamento. Quando os saques 
foram feitos no Banco Rural, João Cláudio Genu se identificou. Assinou 
recibos exigidos pelo banco para atestar o recebimento das quantias. Essa 
postura também não afasta a conduta voltada para a ocultação da origem 
do dinheiro recebido. Em primeiro lugar, porquanto os recibos assinados 
não eram informados às autoridades brasileiras, e tinham o único objetivo 
de viabilizar um controle interno de interesse do próprio Banco Rural. O 
objetivo  dos  recibos  não  era  o  de  revelar  os  sacadores  para  terceiros 
estranhos às operações ilícitas, mas unicamente o de permitir ao Banco 
Rural que pudesse controlar se as pessoas que sacaram os valores eram 
aquelas  efetivamente  indicadas  para  tanto  pela  empresa  de  Marcos 
Valério.  Em segundo  lugar,  o  tipo  penal  da  lavagem de  dinheiro  não 
impede a identificação de quem está ocultando a origem. O que se oculta 
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dentro del cual el agente no tiene ni otra classe de dominio y sin  
embargo  cabe  plantear  su  autoria,  esto  es,  los  supuestos  de  
participación activa em la realización del delito em los que la  
acción típica la lleva a cabo outro.” (ROXIN, Claus. Autoría y 
Dominio del  hecho em Derecho Penal.  7ª ed.  Barcelona: 
Marcial Pons, 2000, p. 305).

Em  outras  palavras,  a  atuação  do  coautor  detém  uma  função 
específica  na  execução  do  ilícito  penal  que possui  reflexos  para  o  seu 
aperfeiçoamento, de sorte que a não colaboração compromete o êxito do 
ilícito. Como bem observa Johannes Wessels, 

“todo  colaborador  é  aqui,  como  parceiro  dos  mesmos  
direitos,  co-titular  da  resolução  comum  para  o  fato  e  da  
realização comunitária  do tipo,  de forma que as contribuições  
individuais  completam-se  em um todo  unitário  e  o  resultado  
total deve ser imputado a todos os participantes” (WESSELS, 
Johannes. Direito Penal. Parte Geral. Trad. Juarez Tavares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 121).

Ressoa do acervo probatório colacionado nos autos e rememorado 
ao longo deste voto a nítida intenção de se ocultar a origem e o destino 
dos recursos repassados aos réus ora em julgamento. Quando os saques 
foram feitos no Banco Rural, João Cláudio Genu se identificou. Assinou 
recibos exigidos pelo banco para atestar o recebimento das quantias. Essa 
postura também não afasta a conduta voltada para a ocultação da origem 
do dinheiro recebido. Em primeiro lugar, porquanto os recibos assinados 
não eram informados às autoridades brasileiras, e tinham o único objetivo 
de viabilizar um controle interno de interesse do próprio Banco Rural. O 
objetivo  dos  recibos  não  era  o  de  revelar  os  sacadores  para  terceiros 
estranhos às operações ilícitas, mas unicamente o de permitir ao Banco 
Rural que pudesse controlar se as pessoas que sacaram os valores eram 
aquelas  efetivamente  indicadas  para  tanto  pela  empresa  de  Marcos 
Valério.  Em segundo  lugar,  o  tipo  penal  da  lavagem de  dinheiro  não 
impede a identificação de quem está ocultando a origem. O que se oculta 
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é a origem do dinheiro, e não necessariamente quem o recebe.

Sob outro prisma, não é óbice ao reconhecimento da configuração do 
crime  da  lavagem de  dinheiro  o  fato  de  ter  o  18º  denunciado  (Pedro 
Corrêa) também praticado o crime antecedente (corrupção passiva). Os 
tipos  penais  são independentes  e  tutelam bens jurídicos  distintos,  não 
havendo consunção de um pelo outro.  O crime do art.  317 do Código 
Penal tutela a moralidade administrativa, consumando-se com o simples 
recebimento, solicitação ou aceitação de promessa de vantagem indevida, 
pelo funcionário público,  em razão da função exercida.  Por sua vez,  o 
delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98 protege a administração da 
justiça – sendo certo que a lavagem de bens, direitos ou valores, dificulta 
a aplicação da lei penal, por escamotear a materialidade do crime ou a 
sua  autoria  –  e  a  ordem  econômica  –  reduzindo  a  confiança  de 
investidores no mercado financeiro e gerando a concorrência desleal. Por 
isso,  há  incidência  conjunta  de  ambos  os  tipos  penais,  em  concurso 
material.

No mesmo sentido, o Plenário desta Corte já teve a oportunidade de 
decidir:  “Não sendo considerada a lavagem de capitais  mero exaurimento do  
crime de  corrupção  passiva,  é  possível  que  dois  dos  acusados  respondam por  
ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas” (Inq. 2.471, Relator: Min. 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2011).

O  recebimento  dos  valores  por  interposta  pessoa  basta  para 
mascarar a origem, a localização e a disposição do capital, pois, de acordo 
com a jurisprudência da Casa, “o tipo não reclama nem êxito definitivo da  
ocultação, visado pelo agente,  nem o vulto e a complexidade dos exemplos de  
requintada  "engenharia  financeira"  transnacional,  com  os  quais  se  ocupa  a  
literatura”  (RHC nº  80.816,  Relator:  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Primeira 
Turma, julgado em 18/06/2001, DJ 18-06-2001).

Nesse diapasão, revela-se, ainda, infundada a tese de que a retirada 
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isso,  há  incidência  conjunta  de  ambos  os  tipos  penais,  em  concurso 
material.

No mesmo sentido, o Plenário desta Corte já teve a oportunidade de 
decidir:  “Não sendo considerada a lavagem de capitais  mero exaurimento do  
crime de  corrupção  passiva,  é  possível  que  dois  dos  acusados  respondam por  
ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas” (Inq. 2.471, Relator: Min. 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2011).

O  recebimento  dos  valores  por  interposta  pessoa  basta  para 
mascarar a origem, a localização e a disposição do capital, pois, de acordo 
com a jurisprudência da Casa, “o tipo não reclama nem êxito definitivo da  
ocultação, visado pelo agente,  nem o vulto e a complexidade dos exemplos de  
requintada  "engenharia  financeira"  transnacional,  com  os  quais  se  ocupa  a  
literatura”  (RHC nº  80.816,  Relator:  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Primeira 
Turma, julgado em 18/06/2001, DJ 18-06-2001).

Nesse diapasão, revela-se, ainda, infundada a tese de que a retirada 
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do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada não configuraria o crime de lavagem de dinheiro, na medida em 
que  os  valores  já  estariam lavados.  É  que  a  retirada  do  dinheiro  por 
interposta  pessoa  constitui,  por  si  só,  mecanismo  destinado  à 
dissimulação da propriedade e da natureza dos valores provenientes de 
crime. 

Em  arremate,  reputa-se  inviável,  diante  do  acervo  probatório 
colacionado  nos  autos,  crer  que  o  18º  réu  (Pedro  Corrêa)  e  o  20º  réu 
(Pedro  Henry),  integrantes  da cúpula  do PP,  desconhecessem a Bônus 
Banval e a Natimar,  empresas que destinaram milhões ao seu partido. 
Ainda  que,  ad  argumentadum  tantum,  os  aludidos  réus  não  tivessem 
providenciado  a  aproximação  dos  sócios  das  referidas  empresas  em 
relação ao seu partido, o que teria supostamente sido feito pelo falecido 
José Janene,  impõe-se reconhecer que o MPF provou a plena ciência e 
anuência do 18º réu (Pedro Corrêa) e do 20º réu (Pedro Henry) quanto aos 
ilícitos  que  estavam  sendo  praticados  por  intermédio  das  referidas 
pessoas.

Resulta dos elementos reunidos ao longo do processo que 18º réu 
(Pedro Corrêa), o 20º réu (Pedro Henry) e o 21º réu (João Cláudio Genu) 
dirigiram suas condutas finalisticamente à dissimulação da origem dos 
valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o tipo 
penal previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Ex positis, voto pela condenação do 18º réu (Pedro Corrêa), do 20º réu 
(Pedro Henry) e do 21º réu (João Cláudio Genu) pelo crime de lavagem 
de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII), quinze vezes, em 
continuidade delitiva (CP, art. 71).

Também não restam dúvidas quanto à responsabilidade criminal por 
lavagem de dinheiro do 22º réu (Enivaldo Quadrado) e do 23º réu (Breno 
Fischberg).  Através  da  sistemática  acima  descrita,  o  22º  denunciado 
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do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada não configuraria o crime de lavagem de dinheiro, na medida em 
que  os  valores  já  estariam lavados.  É  que  a  retirada  do  dinheiro  por 
interposta  pessoa  constitui,  por  si  só,  mecanismo  destinado  à 
dissimulação da propriedade e da natureza dos valores provenientes de 
crime. 

Em  arremate,  reputa-se  inviável,  diante  do  acervo  probatório 
colacionado  nos  autos,  crer  que  o  18º  réu  (Pedro  Corrêa)  e  o  20º  réu 
(Pedro  Henry),  integrantes  da cúpula  do PP,  desconhecessem a Bônus 
Banval e a Natimar,  empresas que destinaram milhões ao seu partido. 
Ainda  que,  ad  argumentadum  tantum,  os  aludidos  réus  não  tivessem 
providenciado  a  aproximação  dos  sócios  das  referidas  empresas  em 
relação ao seu partido, o que teria supostamente sido feito pelo falecido 
José Janene,  impõe-se reconhecer que o MPF provou a plena ciência e 
anuência do 18º réu (Pedro Corrêa) e do 20º réu (Pedro Henry) quanto aos 
ilícitos  que  estavam  sendo  praticados  por  intermédio  das  referidas 
pessoas.

Resulta dos elementos reunidos ao longo do processo que 18º réu 
(Pedro Corrêa), o 20º réu (Pedro Henry) e o 21º réu (João Cláudio Genu) 
dirigiram suas condutas finalisticamente à dissimulação da origem dos 
valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o tipo 
penal previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Ex positis, voto pela condenação do 18º réu (Pedro Corrêa), do 20º réu 
(Pedro Henry) e do 21º réu (João Cláudio Genu) pelo crime de lavagem 
de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII), quinze vezes, em 
continuidade delitiva (CP, art. 71).

Também não restam dúvidas quanto à responsabilidade criminal por 
lavagem de dinheiro do 22º réu (Enivaldo Quadrado) e do 23º réu (Breno 
Fischberg).  Através  da  sistemática  acima  descrita,  o  22º  denunciado 
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(Enivaldo Quadrado) e o 23º denunciado (Breno Fischberg), como restou 
comprovado, realizaram onze operações de ocultação e dissimulação da 
origem,  localização,  movimentação  e  propriedade  dos  valores 
ilicitamente  repassados  ao  18º  denunciado  (Pedro  Corrêa),  ao  19º 
denunciado  (José  Janene)  e  ao  20º  denunciado  (Pedro  Henry), 
provenientes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,  contra a 
Administração Pública e cometidos por organização criminosa.

O 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e o 23º denunciado (Breno 
Fischberg)  receberam  repasses  através  de  saques  no  Banco  Rural, 
efetuados por prepostos, num total de quatro operações. Áureo Marcato 
recebeu dois pagamentos de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
conforme recibos  de  fls.  155 e  160 do  apenso 05.  Luiz  Carlos  Masano 
sacou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como comprova o recibo de fls.  
173  do  apenso  05.  Ainda,  Benoni  Nascimento  de  Moura  recebeu  R$ 
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), como indica o recibo 
de fls. 200 do apenso 05.

Não é fidedigna a alegação do 22º denunciado (Enivaldo Quadrado), 
segundo o qual os prepostos apenas teriam sido enviados para realizar 
um favor  ao  5º  denunciado (Marcos  Valério),  o  qual  teria  solicitado a 
retirada e transporte dos valores à disposição no Banco Rural (fls. 16.677). 
O  grau  de  envolvimento  entre  os  agentes,  corroborado  pelos  demais 
elementos dos autos, que indicam a consecução de engenhosa trama para 
a  lavagem  de  capitais,  repelem  a  conclusão  de  que  tratar-se-iam  de 
favores  despretensiosos.  Houve,  sim,  o  recebimento  de  dinheiro  por 
interpostas pessoas, com o intuito de mascarar a origem e o destino dos 
bens.

Em  acréscimo,  identificou-se  o  repasse  de  verbas,  por  meio  das 
movimentações fraudulentas operadas entre a Bônus Banval e a Natimar, 
para  indivíduos  ligados  ao  Partido  Progressista,  em  um  total  de  sete 
operações de lavagem de dinheiro já listadas e detalhadas acima. 
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sacou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como comprova o recibo de fls.  
173  do  apenso  05.  Ainda,  Benoni  Nascimento  de  Moura  recebeu  R$ 
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), como indica o recibo 
de fls. 200 do apenso 05.

Não é fidedigna a alegação do 22º denunciado (Enivaldo Quadrado), 
segundo o qual os prepostos apenas teriam sido enviados para realizar 
um favor  ao  5º  denunciado (Marcos  Valério),  o  qual  teria  solicitado a 
retirada e transporte dos valores à disposição no Banco Rural (fls. 16.677). 
O  grau  de  envolvimento  entre  os  agentes,  corroborado  pelos  demais 
elementos dos autos, que indicam a consecução de engenhosa trama para 
a  lavagem  de  capitais,  repelem  a  conclusão  de  que  tratar-se-iam  de 
favores  despretensiosos.  Houve,  sim,  o  recebimento  de  dinheiro  por 
interpostas pessoas, com o intuito de mascarar a origem e o destino dos 
bens.

Em  acréscimo,  identificou-se  o  repasse  de  verbas,  por  meio  das 
movimentações fraudulentas operadas entre a Bônus Banval e a Natimar, 
para  indivíduos  ligados  ao  Partido  Progressista,  em  um  total  de  sete 
operações de lavagem de dinheiro já listadas e detalhadas acima. 
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Em seu depoimento, Laurito Defaix Machado confirmou que a conta 
do Banco do Brasil de nº 8203, na qual foi realizado o depósito de fls. 734 
do Apenso nº 85, Volume nº 2, pertencia a seu filho, e era utilizada para 
movimentações relativas ao posto de gasolina que aquele administrava. 
No mesmo depoimento, a testemunha imputou o depósito realizado por 
intermédio  das  empresas  Bônus  Banval  e  Natimar  ao  19º  denunciado 
(José Janene) (fls. 17.771).

A testemunha Valter Colonello, que à época era candidato a prefeito 
de  Terra  Boa/PR,  confirmou  o  recebimento  de  dois  depósitos  de  R$ 
10.000,00  (dez  mil  reais),  os  quais,  segundo  seu  depoimento,  foram 
realizados a mando do 19º denunciado (José Janene) (fls. 18.922).

Ouvida, Gisele Merolli Miranda esclareceu que, apesar de filiada ao 
partido  e  titular  da  conta  em que realizado o  depósito  de  fls.  756 do 
Apenso nº 85, Volume nº 2, o dinheiro era dirigido à sua genitora, Regina 
Merolli  Miranda,  publicitária  que  prestou  serviços  para  o  Partido 
Progressista  na  condição  de  terceirizada.  Já  o  19º  denunciado  (José 
Janene) afirmou que conhecia Gisele Merolli Miranda há dez anos, pois 
seria ela publicitária prestadora de serviços para o Partido Progressista 
(fls. 18.839).

O 19º denunciado (José Janene) esclareceu que conheceu Frederico 
Climaco Schaefer, candidato a Prefeito da cidade de Reserva, Aparício de 
Jesus,  em  seu  depoimento,  esclareceu  ser  vice-prefeito  de  Salto  do 
Itararé/PR,  e  que  o  depósito  foi  feito  em  sua  conta  para  repasse  ao 
prefeito Selmo Adalberto de Carvalho, a título de ajuda de campanha. 
Relatou ter conhecido o 19º denunciado (José Janene) por intermédio do 
prefeito (fls. 18.102/18.103).

Jose René de Lacerda confirmou o recebimento da quantia em sua 
conta  corrente,  alegando  que  o  fez  a  título  de  pagamento  por  um 
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Em seu depoimento, Laurito Defaix Machado confirmou que a conta 
do Banco do Brasil de nº 8203, na qual foi realizado o depósito de fls. 734 
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Janene) afirmou que conhecia Gisele Merolli Miranda há dez anos, pois 
seria ela publicitária prestadora de serviços para o Partido Progressista 
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O 19º denunciado (José Janene) esclareceu que conheceu Frederico 
Climaco Schaefer, candidato a Prefeito da cidade de Reserva, Aparício de 
Jesus,  em  seu  depoimento,  esclareceu  ser  vice-prefeito  de  Salto  do 
Itararé/PR,  e  que  o  depósito  foi  feito  em  sua  conta  para  repasse  ao 
prefeito Selmo Adalberto de Carvalho, a título de ajuda de campanha. 
Relatou ter conhecido o 19º denunciado (José Janene) por intermédio do 
prefeito (fls. 18.102/18.103).

Jose René de Lacerda confirmou o recebimento da quantia em sua 
conta  corrente,  alegando  que  o  fez  a  título  de  pagamento  por  um 
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empréstimo que havia feito a seu cunhado, Fernando Cesar Moya, então 
candidato a Prefeito de Ibiporã/PR pela coligação PT/PP. A testemunha 
consignou que, segundo lhe relatou Fernando Cesar Moya, o dinheiro da 
campanha deste fora doado pelo 19º denunciado (José Janene) (fls. 32.138 
e fls. 5.532).

Danielly  Cintia  Carlos  Brati,  inquirida,  confirmou a  realização de 
depósito em sua conta, esclarecendo que o valor foi depositado pelo 19º 
denunciado (José Janene) para a campanha do marido da testemunha, 
Emerson Rodrigo Brati, então candidato a Vereador em Tapejara/PR (fls. 
18.662).

Adolfo Luis de Souza Góis, advogado do Partido Progressista e do 
19º denunciado (José Janene), engajado, à época, nas campanhas eleitorais 
de Londrina/PR, esclareceu que Frederico Climaco Schaefer, que recebeu 
o depósito de fls. 718 do Apenso nº 85, Volume nº 2, é seu ex-cunhado (fls. 
32.136/32.137). Afirmou que recebeu o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais) a título de honorários fixados para atuação como advogado da 
coligação partidária “Vitória do Povo” em Londrina, da qual o Partido 
Progressista fazia parte.

Por fim,  como se constata  no exame dos autos,  o 23º  denunciado 
(Breno Fischberg) foi o sócio da corretora Bônus Banval autorizado pelo 
24º  denunciado  (Carlos  Alberto  Quaglia)  para  conduzir  as  operações 
financeiras envolvendo a empresa Natimar (fls. 89, vol. 2, Apenso 50), a 
qual, por seu turno, foi utilizada pela Bônus Banval para realizar parte do 
esquema de lavagem de dinheiro.  A isso se soma o fato de o contrato 
entre a corretora Bônus Banval e empresa Natimar (fls. 90/102 do Apenso 
50,  vol.  2)  ter  sido  assinado  também  pelo  23º  denunciado  (Breno 
Fischberg). Não é crível assumir que o 23º denunciado (Breno Fischberg), 
gestor  financeiro  dos  negócios  da  empresa  Natimar,  desconhecia  a 
mecânica operacional dos crimes que estavam sendo praticados por seu 
intermédio. 
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50,  vol.  2)  ter  sido  assinado  também  pelo  23º  denunciado  (Breno 
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Provada a ocultação e dissimulação da origem dos recursos,  resta 
configurado, assim, o delito do art. 1º, V, VI e VII da Lei nº 9.613/98, onze 
vezes,  praticada  pelo  21º  reú  (Enivaldo  Quadrado)  e  22º  réu  (Breno 
Fischberg).  A diversidade de  parlamentares  beneficiados  pela  lavagem 
dos  valores  não  descaracteriza  o  crime  continuado.  Entretanto,  não 
podem ser considerados em continuidade delitiva os delitos praticados 
mediante saques no Banco Rural e aqueloutros cujo modo de operação 
envolvia  a  movimentação  do  numerário  entre  a  Bônus  Banval  e  a 
Natimar, porquanto inexistente a identidade da “maneira de execução”, 
requisito expressamente previsto no caput do art. 71 do Código Penal.

Desse modo, reputo configurados em continuidade delitiva quatro 
delitos  de  lavagem  de  dinheiro,  praticados  mediante  recebimento  de 
divisas no Banco Rural. Há crime continuado, também, em relação aos 
sete crimes de branqueamento de capitais, consubstanciados nos repasses 
ilícitos  por  intermédio  das  empresas  da  quadrilha.  Consideram-se  em 
concurso material ambos os crimes continuados, na forma do art. 69 do 
Código Penal.

Ex positis, voto pela condenação do 22º réu (Enivaldo Quadrado) e 
do 23º réu (Breno Fischberg) pelo crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 
9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII), onze vezes.

Do Crime de Quadrilha

As provas juntadas aos autos revelam que o 18º réu (Pedro Corrêa), o 
20º  réu  (Pedro  Henry)  e  o  21º  réu  (João  Cláudio  Genu)  integravam 
quadrilha  voltada  para  a  prática  de  ilícitos  contra  a  Administração 
Pública, notadamente os crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de 
lavagem  de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º,  incisos  V,  VI  e  VII).  A 
quadrilha  atuava  no  repasse  de  recursos  obtidos  ilicitamente  a 
parlamentares  federais,  tendo como contrapartida o  apoio ao Governo 
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Federal.  Também integravam  a  quadrilha  o  22º  denunciado  (Enivaldo 
Quadrado)  e  o  23º  denunciado  (Breno  Fischberg),  sócios  da  corretora 
Banval,  empresa  indispensável  para  o  cometimento  dos  crimes  de 
lavagem de dinheiro aqui julgados.

A assertiva de que não há provas contra os acusados não está em 
harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos autos.  É que são 
várias as provas capazes de conduzir à conclusão de sua responsabilidade 
pelo crime de quadrilha.

Ressoa inviável  crer que o 18º denunciado (Pedro Corrêa) e o 20º 
denunciado  (Pedro  Henry),  líderes  de  seu  partido,  desconheciam  os 
termos  do  acordo  político  de  seu  partido  com  o  Partido  dos 
Trabalhadores (PT). Ambos os réus participaram efetivamente dos ilícitos 
praticados e tinham pleno conhecimento do que estava acontecendo no 
Congresso  Nacional,  bem  como  se  associaram,  de  forma  estável  e 
permanente,  com  os  demais  responsáveis  pelo  maior  escândalo  da 
histórica política recente do Brasil. A associação atende ao tipo do art. 288, 
do  CP,  porquanto  abrange  mais  de  3  pessoas,  na  medida  em  que  a 
quadrilha possuía vários núcleos totalizando bem mais de 10 integrantes.

A participação do 18º réu (Pedro Corrêa) e do 20º (Pedro Henry) na 
quadrilha é a única conclusão que se extrai dos depoimentos de Vadão 
Gomes, ao aduzir que:

“presenciou uma conversa havida em Brasília entre  
o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente  
do mesmo partido, JOSE GENOÍNO, com os Deputados  
PEDRO HENRY e PEDRO CORREIA, ambos do Partido  
Progressista;  QUE  nessa  conversa  os  políticos  dos  dois  
partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em  
âmbito nacional; QUE no decorrer do referido diálogo, escutou  
que  os  interlocutores  mencionaram  a  necessidade  de  apoio  
financeiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  o  Partido  
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Progressista  em  algumas  regiões  do  País” (fls.  1718-1719, 
trecho do depoimento de Vadão Gomes) (Grifamos).

No mesmo sentido, os depoimentos do falecido réu José Janene, ao 
registrar que: 

“Houve uma reunião entre o Presidente do Partido  
Progressista,  Pedro  Corrêa,  e  o  nosso  líder,  na  época,  
Deputado Pedro Henry e o Deputado José Genoíno, que era  
presidente do PT para se fazer um acordo não financeiro, mas  
um acordo político de apoio ao governo e isso incluía uma  
aliança  política  e  nunca  uma  aliança  financeira” 
(interrogatório  do  réu  José  Janene,  fls.  16.089/16.090) 
(Grifamos).  Afirmou  ainda  que  “QUE  o  acordo  de  
cooperação financeira entre o PT e o PP foi discutido e  
decidido pelas respectivas cúpulas partidárias; (...)  QUE 
salvo engano, o Partido Progressista foi representado por  
seu presidente PEDRO CORREA e pelo líder na Câmara  
dos  Deputados  à  época,  o  Deputado  Federal  PEDRO  
HENRI;  Que  o  Partido  dos  Trabalhadores  foi  
representado pelo Presidente JOSÉ GENOÍNO, não tendo  
informações  da  participação de DELÚBIO SOARES ou  
qualquer outro membro da Executiva do PT.” (fls. 1.703, 
trecho do depoimento do réu José Janene) (Grifamos).

A essa altura, impõe-se o inequívoco reconhecimento de que o MPF 
comprovou o envolvimento do 18º réu (Pedro Corrêa) e do 20º reú (Pedro 
Henry) com a quadrilha voltada para a obtenção de suporte político na 
Câmara dos Deputados.

Já a participação do 21º réu (João Cláudio Genu) na quadrilha é a 
única conclusão que se extrai dos depoimentos do próprio réu, do corréu 
Pedro  Corrêa,  Jose  Janene  e  Simone  Vasconcelos,  cujos  trechos  mais 
relevantes são abaixo transcritos:
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QUE geralmente se encontrava com SIMONE na sede do Banco  
Rural em Brasília, localizado no 9° andar do Brasília Shopping; QUE  
ao se encontrar com SIMONE entregava para ela uma pasta, tipo 007,  
quando a mesma colocava em seu interior a quantia a ser entregue.  
(fls. 578, trecho do depoimento de João Cláudio de Carvalho Genu).

QUE  tem  conhecimento  que  JOAO  CLÁUDIO  GENU  
entregou duas parcelas de R$ 300.000,00 ao chefe da assessoria  
jurídica do Partido Progressista, Sr. WALMOR GIAVARINA, e  
uma parcela  de R$ 100.000;00 (Cem Mil  Reais)  ao funcionário  da  
Tesouraria do Partido progressista, Sr. VALMIR CREPALD; QUE o  
total  de  recursos  transferidos  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  o  
Partido  Progressista  alcançou  o  montante  de  R$  700.000,00  
(Setecentos  Mil  Reais);  QUE  a  totalidade  destes  recursos  foram  
repassados inteiramente ao Dr. Paulo Goyaz,  advogado de Ronivon  
Santiago (fls. 1994, trecho do depoimento de Pedro da Silva Corrêa de  
Oliveira Andrade Neto) (Grifamos)

QUE após receber a informação da disponibilização dos recursos  
do  PT  o  DECLARANTE juntamente  com  o  Presidente  do  PP,  
PEDRO CORREA, decidiu que JOÃO CLAUDIO GENU ficaria  
encarregado  de  receber  tais  valores.  (fls.  1.704,  trecho  do  
depoimento de José Janene). (Grifamos)

QUE  realmente  pode  afirmar  ter  entregue  dinheiro  para  
JACINTO LAMAS, JAIR DOS SANTOS, EMERSON PALMIERI,  
PEDRO  FONSECA,  JOÃO  CARLOS  DE  CAVALHO  GENU,  
JOSÉ LUIZ ALVES, ROBERTO COSTA PINHO.  (fls. 591, trecho 
do depoimento de Simone Vasconcelos). (Grifamos)

Pelo  que  se  extrai  dos  autos,  na  condição  de  assessor  direto  do 
parlamentar líder de seu partido (PP) na Câmara dos Deputados, o 21º 
réu  (João  Cláudio  Genu)  participou  da  quadrilha  que  intermediou  o 
recebimento  de  substanciais  quantias  em  dinheiro  destinadas  a  sua 
agremiação  como  condição  para  que  permanecesse  na  base  aliada  de 
suporte ao governo. Nesse cenário, não merece credibilidade a assertiva 
de  que  o  21º  denunciado  (João  Cláudio  Genu)  era  mero  instrumento 
utilizado pelos integrantes da agremiação partidária do falecido réu José 
Janene. O 21º réu participou efetivamente dos ilícitos praticados e tinha 
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agremiação  como  condição  para  que  permanecesse  na  base  aliada  de 
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pleno conhecimento do que estava acontecendo no Congresso Nacional, 
bem como se associou, de forma estável e permanente, com os demais 
responsáveis pelo maior escândalo da histórica política recente do Brasil.

Por tudo quanto exposto, impõe-se o inequívoco reconhecimento de 
que o MPF comprovou, suficientemente, o envolvimento do 21º réu (João 
Cláudio  Genu)  com  a  quadrilha  voltada  para  a  obtenção  de  suporte 
político na Câmara dos Deputados.

De igual modo, procede a acusação quanto à imputação do crime de 
quadrilha ao 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e ao 23º denunciado 
(Breno Fischberg),  em virtude da associação ao 18º denunciado (Pedro 
Corrêa),  ao  19º  denunciado  (José  Janene),  ao  20º  denunciado  (Pedro 
Henry),  e  ao  21º  denunciado  (João  Cláudio  Genu),  com  vistas  ao 
cometimento de crimes de lavagem de dinheiro.

No seu interrogatório, a fls. 16.092, o 19º denunciado (José Janene) 
relatou que apresentou o 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e o 23º 
denunciado  (Breno  Fischberg)  ao  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  no 
saguão do Hotel Intercontinental. O 5º denunciado (Marcos Valério), em 
seu interrogatório (fls.  16.350),  confirmou que teve reuniões com o 22º 
denunciado (Enivaldo Quadrado), o qual conheceu por intermédio do 19º 
denunciado (José Janene), e que o motivo da reunião foi a transferência 
de repasses para o PP. Esclareceu que o total de valores transferidos ao 
Partido  Progressista,  por  ordem  do  3º  denunciado  (Delúbio  Soares), 
atingiu a cifra de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) e que, 
desse dinheiro, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) foram 
repassados por meio da empresa Bônus Banval.

O 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e o 23º denunciado (Breno 
Fischberg) receberam, ainda, repasses através de saques no Banco Rural, 
efetuados por prepostos.
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pleno conhecimento do que estava acontecendo no Congresso Nacional, 
bem como se associou, de forma estável e permanente, com os demais 
responsáveis pelo maior escândalo da histórica política recente do Brasil.

Por tudo quanto exposto, impõe-se o inequívoco reconhecimento de 
que o MPF comprovou, suficientemente, o envolvimento do 21º réu (João 
Cláudio  Genu)  com  a  quadrilha  voltada  para  a  obtenção  de  suporte 
político na Câmara dos Deputados.

De igual modo, procede a acusação quanto à imputação do crime de 
quadrilha ao 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e ao 23º denunciado 
(Breno Fischberg),  em virtude da associação ao 18º denunciado (Pedro 
Corrêa),  ao  19º  denunciado  (José  Janene),  ao  20º  denunciado  (Pedro 
Henry),  e  ao  21º  denunciado  (João  Cláudio  Genu),  com  vistas  ao 
cometimento de crimes de lavagem de dinheiro.

No seu interrogatório, a fls. 16.092, o 19º denunciado (José Janene) 
relatou que apresentou o 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e o 23º 
denunciado  (Breno  Fischberg)  ao  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  no 
saguão do Hotel Intercontinental. O 5º denunciado (Marcos Valério), em 
seu interrogatório (fls.  16.350),  confirmou que teve reuniões com o 22º 
denunciado (Enivaldo Quadrado), o qual conheceu por intermédio do 19º 
denunciado (José Janene), e que o motivo da reunião foi a transferência 
de repasses para o PP. Esclareceu que o total de valores transferidos ao 
Partido  Progressista,  por  ordem  do  3º  denunciado  (Delúbio  Soares), 
atingiu a cifra de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) e que, 
desse dinheiro, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) foram 
repassados por meio da empresa Bônus Banval.

O 22º denunciado (Enivaldo Quadrado) e o 23º denunciado (Breno 
Fischberg) receberam, ainda, repasses através de saques no Banco Rural, 
efetuados por prepostos.
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Os  recursos  repassados  para  a  empresa  Bônus  Banval,  e 
posteriormente a Natimar, tinham origem nas sociedades 2S Participações 
Ltda.  e  Rogério  Lanza  Tolentino  e  Associados.  Interrogado,  o  22º 
denunciado (Enivaldo  Quadrado),  a  fls.  16.674,  alegou que o  dinheiro 
recebido  pela  empresa  Bônus  Banval  proveniente  das  empresas  do  5º 
denunciado (Marcos Valério)  se  destinava a  investimentos  na empresa 
Natimar,  do 24º  denunciado (Carlos  Alberto  Quaglia),  já  não mais  em 
julgamento  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal.  Entretanto,  em  seu 
interrogatório  de  fls.  16.350,  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério) 
expressamente afirmou não conhecer o 24º denunciado (Carlos Alberto 
Quaglia). Além disso, confirmou o depoimento prestado a fls. 1.460, no 
sentido  de  que  nunca  concedeu  qualquer  autorização  para  a  Bônus 
Banval ou Natimar realizarem investimentos na Bolsa de Mercadorias e 
Valores em seu nome. Afirmou que, na verdade, através da Bônus Banval 
foram  encaminhados  R$  900.000,00  (novecentos  mil  reais)  ao  Partido 
Liberal,  R$  750.000,00  (setecentos  e  cinquenta  mil  reais)  ao  PT/RJ,  R$ 
945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais) ao PT Nacional e R$ 
1.200.000,00 (um milhão e  duzentos  mil  reais)  ao PP.  Outrossim, a fls. 
1.459,  negou  com  veemência  a  tese  apresentada  pelo  22º  denunciado 
(Enivaldo  Quadrado)  e  pelo  23º  denunciado  (Breno  Fischberg)  (fls. 
16.576), de que o contato destes com o 5º denunciado (Marcos Valério) 
seria atribuído a uma possível aquisição, pelo último, da empresa Bônus 
Banval. Por sua vez, também o 24º denunciado (Carlos Alberto Quaglia) 
negou conhecer o 5º denunciado (Marcos Valério), demonstrando que, de 
fato, não havia qualquer relação entre eles que justificasse os depósitos 
(interrogatório  de  fls.  15.179).  Em seu  interrogatório,  o  8º  denunciado 
(Rogério  Tolentino)  igualmente  negou  que  o  5º  denunciado  (Marcos 
Valério) tivesse interesse na aquisição da Bônus Banval (fls. 16.497).

A 9ª denunciada (Simone Vasconcelos), em seu depoimento de fls. 
16.462,  admitiu que manteve contato  telefônico com o 22º denunciado 
(Enivaldo Quadrado), a mando do 5º denunciado (Marcos Valério), a fim 
de  conseguir  informações  referentes  ao  número  da  conta  e  banco  da 

33 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665613.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Os  recursos  repassados  para  a  empresa  Bônus  Banval,  e 
posteriormente a Natimar, tinham origem nas sociedades 2S Participações 
Ltda.  e  Rogério  Lanza  Tolentino  e  Associados.  Interrogado,  o  22º 
denunciado (Enivaldo  Quadrado),  a  fls.  16.674,  alegou que o  dinheiro 
recebido  pela  empresa  Bônus  Banval  proveniente  das  empresas  do  5º 
denunciado (Marcos Valério)  se  destinava a  investimentos  na empresa 
Natimar,  do 24º  denunciado (Carlos  Alberto  Quaglia),  já  não mais  em 
julgamento  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal.  Entretanto,  em  seu 
interrogatório  de  fls.  16.350,  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério) 
expressamente afirmou não conhecer o 24º denunciado (Carlos Alberto 
Quaglia). Além disso, confirmou o depoimento prestado a fls. 1.460, no 
sentido  de  que  nunca  concedeu  qualquer  autorização  para  a  Bônus 
Banval ou Natimar realizarem investimentos na Bolsa de Mercadorias e 
Valores em seu nome. Afirmou que, na verdade, através da Bônus Banval 
foram  encaminhados  R$  900.000,00  (novecentos  mil  reais)  ao  Partido 
Liberal,  R$  750.000,00  (setecentos  e  cinquenta  mil  reais)  ao  PT/RJ,  R$ 
945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais) ao PT Nacional e R$ 
1.200.000,00 (um milhão e  duzentos  mil  reais)  ao PP.  Outrossim, a fls. 
1.459,  negou  com  veemência  a  tese  apresentada  pelo  22º  denunciado 
(Enivaldo  Quadrado)  e  pelo  23º  denunciado  (Breno  Fischberg)  (fls. 
16.576), de que o contato destes com o 5º denunciado (Marcos Valério) 
seria atribuído a uma possível aquisição, pelo último, da empresa Bônus 
Banval. Por sua vez, também o 24º denunciado (Carlos Alberto Quaglia) 
negou conhecer o 5º denunciado (Marcos Valério), demonstrando que, de 
fato, não havia qualquer relação entre eles que justificasse os depósitos 
(interrogatório  de  fls.  15.179).  Em seu  interrogatório,  o  8º  denunciado 
(Rogério  Tolentino)  igualmente  negou  que  o  5º  denunciado  (Marcos 
Valério) tivesse interesse na aquisição da Bônus Banval (fls. 16.497).

A 9ª denunciada (Simone Vasconcelos), em seu depoimento de fls. 
16.462,  admitiu que manteve contato  telefônico com o 22º denunciado 
(Enivaldo Quadrado), a mando do 5º denunciado (Marcos Valério), a fim 
de  conseguir  informações  referentes  ao  número  da  conta  e  banco  da 
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empresa Bônus Banval, para a realização de alguns depósitos.

Demonstrada  a  congregação  estável  entre  os  integrantes  para  o 
cometimento  de  um  número  indeterminado  de  delitos,  resta 
caracterizada a  societas delinquendi, justificando a tipificação do art. 288, 
caput, do Código Penal.

Ex positis, voto pela condenação do 18º réu (Pedro Corrêa), do 20º réu 
(Pedro  Henry),  do  21º  réu (João Cláudio Genu),  do  22º  réu (Enivaldo 
Quadrado) e do 23º réu (Breno Fischberg), pelo crime de quadrilha (CP, 
art. 288) em virtude de terem se associado com vistas ao cometimento de 
crimes de lavagem de dinheiro.

Partido Liberal (Atual PR) 

Dos fatos imputados

O  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  e  o  26º  denunciado 
(Jacinto Lamas) respondem a esta ação penal pelos ilícitos de quadrilha 
(CP, art. 288), de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro 
(Lei nº 9.613/1998, art. 1°, incisos V, VI e VII). A inicial acusatória imputa, 
ainda,  ao  27º  réu  (Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas)  a  prática  dos 
ilícitos  de  quadrilha  (art.  288  do  CP)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1°, 
incisos V, VI e VII da Lei nº 9.613/1998), não lhe sendo imputado o delito 
de corrupção passiva (art. 317 do CP). Já o 28º denunciado (Carlos Alberto 
Rodrigues) responde pelos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de 
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1°, incisos V, VI e VII), não lhe 
tendo sido imputado o ilícito penal de quadrilha (CP, art. 288).

Do crime de corrupção passiva

As  provas  acostadas  aos  autos  corroboram  a  tese  ministerial  no 
sentido  de  que  o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  e  o  28º 
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empresa Bônus Banval, para a realização de alguns depósitos.

Demonstrada  a  congregação  estável  entre  os  integrantes  para  o 
cometimento  de  um  número  indeterminado  de  delitos,  resta 
caracterizada a  societas delinquendi, justificando a tipificação do art. 288, 
caput, do Código Penal.

Ex positis, voto pela condenação do 18º réu (Pedro Corrêa), do 20º réu 
(Pedro  Henry),  do  21º  réu (João Cláudio Genu),  do  22º  réu (Enivaldo 
Quadrado) e do 23º réu (Breno Fischberg), pelo crime de quadrilha (CP, 
art. 288) em virtude de terem se associado com vistas ao cometimento de 
crimes de lavagem de dinheiro.

Partido Liberal (Atual PR) 

Dos fatos imputados

O  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  e  o  26º  denunciado 
(Jacinto Lamas) respondem a esta ação penal pelos ilícitos de quadrilha 
(CP, art. 288), de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro 
(Lei nº 9.613/1998, art. 1°, incisos V, VI e VII). A inicial acusatória imputa, 
ainda,  ao  27º  réu  (Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas)  a  prática  dos 
ilícitos  de  quadrilha  (art.  288  do  CP)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1°, 
incisos V, VI e VII da Lei nº 9.613/1998), não lhe sendo imputado o delito 
de corrupção passiva (art. 317 do CP). Já o 28º denunciado (Carlos Alberto 
Rodrigues) responde pelos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de 
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1°, incisos V, VI e VII), não lhe 
tendo sido imputado o ilícito penal de quadrilha (CP, art. 288).

Do crime de corrupção passiva

As  provas  acostadas  aos  autos  corroboram  a  tese  ministerial  no 
sentido  de  que  o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  e  o  28º 
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denunciado  (Bispo  Rodrigues)  teriam praticado  o  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317 do CP), consubstanciado no recebimento de vantagem 
indevida, em razão das funções exercidas pelos acusados no Congresso 
Nacional.  De  igual  sorte,  procede  a  denúncia  quanto  ao  crime  de 
corrupção passiva  (art.  317 do  CP)  imputado,  na  forma do art.  30  do 
Código Penal (concurso de agentes), ao 26º denunciado (Jacinto Lamas), à 
época Tesoureiro do Partido Liberal (PL).

Não há dúvidas de que houve pagamentos  vultosos  à  cúpula  do 
Partido Liberal (PL), atual PR, por ordem do Partido dos Trabalhadores.

Vejamos a dinâmica dos recebimentos indevidos.

No  período  compreendido  entre  os  anos  de  2003  e  2004,  o  25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto) e o 28º denunciado (Bispo Rodrigues) 
receberam ao todo mais  de R$ 6.000.000,00 (seis  milhões  de reais)  em 
razão do cargo público que ocupavam.

Como  bem  salientado  no  voto  do  e.  Relator  Ministro  Joaquim 
Barbosa, havia singularidades nos pagamentos feitos aos acusados que, 
quando examinados em conjunto, permitem concluir pela sua ilicitude. 
São  elas:  (i)  todos  os  pagamentos  foram  em  valores  superiores  a  R$ 
100.000,00 (cem mil reais), (ii) pagamentos feitos em espécie, (iii) sem a 
observância de quaisquer formalidades bancárias e (iv) sem a observância 
dos normativos do BACEN voltados à prevenção dos crimes de lavagem 
de dinheiro (e.g.,  Carta Circular nº 2.852/98, Carta Circular nº 2.826/98, 
Carta Circular nº 3.098/2003, Carta Circular nº 3.101/2003).

O 25º denunciado (Valdemar Costa Neto) se valeu de duas formas 
distintas  para  a  obtenção das  verbas  indevidas,  ambas,  porém,  com o 
claro propósito de dissimular a origem dos recursos, seu destino e sua 
natureza:  (i)  a  utilização  da  empresa  especializada  em  lavagem  de 
dinheiro Guaranhuns Empreendimentos, cujo proprietário era o doleiro 
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denunciado  (Bispo  Rodrigues)  teriam praticado  o  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317 do CP), consubstanciado no recebimento de vantagem 
indevida, em razão das funções exercidas pelos acusados no Congresso 
Nacional.  De  igual  sorte,  procede  a  denúncia  quanto  ao  crime  de 
corrupção passiva  (art.  317 do  CP)  imputado,  na  forma do art.  30  do 
Código Penal (concurso de agentes), ao 26º denunciado (Jacinto Lamas), à 
época Tesoureiro do Partido Liberal (PL).

Não há dúvidas de que houve pagamentos  vultosos  à  cúpula  do 
Partido Liberal (PL), atual PR, por ordem do Partido dos Trabalhadores.

Vejamos a dinâmica dos recebimentos indevidos.

No  período  compreendido  entre  os  anos  de  2003  e  2004,  o  25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto) e o 28º denunciado (Bispo Rodrigues) 
receberam ao todo mais  de R$ 6.000.000,00 (seis  milhões  de reais)  em 
razão do cargo público que ocupavam.

Como  bem  salientado  no  voto  do  e.  Relator  Ministro  Joaquim 
Barbosa, havia singularidades nos pagamentos feitos aos acusados que, 
quando examinados em conjunto, permitem concluir pela sua ilicitude. 
São  elas:  (i)  todos  os  pagamentos  foram  em  valores  superiores  a  R$ 
100.000,00 (cem mil reais), (ii) pagamentos feitos em espécie, (iii) sem a 
observância de quaisquer formalidades bancárias e (iv) sem a observância 
dos normativos do BACEN voltados à prevenção dos crimes de lavagem 
de dinheiro (e.g.,  Carta Circular nº 2.852/98, Carta Circular nº 2.826/98, 
Carta Circular nº 3.098/2003, Carta Circular nº 3.101/2003).

O 25º denunciado (Valdemar Costa Neto) se valeu de duas formas 
distintas  para  a  obtenção das  verbas  indevidas,  ambas,  porém,  com o 
claro propósito de dissimular a origem dos recursos, seu destino e sua 
natureza:  (i)  a  utilização  da  empresa  especializada  em  lavagem  de 
dinheiro Guaranhuns Empreendimentos, cujo proprietário era o doleiro 

35 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665613.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4073 de 8405 STF-fl. 55688



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Lúcio Bolonha Funaro, figurando como intermediário José Carlos Batista 
e (ii)  a utilização do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado 
pelo Banco Rural,  tendo como intermediário o 26º denunciado (Jacinto 
Lamas).

O Laudo nº 1.450/2007-INC, em seus apensos anexados aos autos em 
mídia,  a  fls.  17.324,  logrou  comprovar  a  utilização  da  empresa 
Guaranhuns como o primeiro método de lavagem das verbas utilizado 
pelo 25º denunciado (Valdemar Costa Neto). Nele se pode identificar a 
compensação de cheques da SMP&B em favor da empresa Guaranhuns 
Empreendimentos  Ltda.,  totalizando  R$  3.500.000,00  (três  milhões  e 
quinhentos mil reais). 

A mesma prova pericial indica o repasse, entre as mesmas empresas, 
de  R$  2.535.742,00  (dois  milhões,  quinhentos  e  trinta  e  cinco  mil, 
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais),  mediante  27  (vinte  e  sete) 
transferências eletrônicas que se estenderam de junho de 2003 ao final de 
agosto do mesmo ano. Os recibos dos repasses constam a fls. 127/177 do 
Apenso nº 45.

Outra sistemática empregada pelo 25º denunciado (Valdemar Costa 
Neto)  para  o  recebimento  das  verbas  indevidas  consistia  em  saques 
efetuados  junto  ao  Banco  Rural,  tendo  como  intermediário  o  26º 
denunciado  (Jacinto  Lamas)  e,  em  uma  ocasião,  o  27º  denunciado 
(Antônio Lamas). 

Os saques foram de: (i) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 16/09/2003 
(recibo  de  fls.  131  do  apenso  06);  (ii)  R$  100.000,00  (cem  mil  reais), 
também na data de 16/09/2003 (recibo de fls. 147 do apenso 06); (iii) R$ 
100.000,00 (cem mil reais), em 23/09/2003 (recibo de fls. 236 do apenso 05); 
(iv)  R$ 100.000,00 (cem mil  reais),  em 12/11/2003 (recibo de  fls.  12  do 
apenso 06); (v) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 18/11/2003 (recibo de fls. 
14 do apenso 06); (vi) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 17/12/2003 (recibo 
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Lúcio Bolonha Funaro, figurando como intermediário José Carlos Batista 
e (ii)  a utilização do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado 
pelo Banco Rural,  tendo como intermediário o 26º denunciado (Jacinto 
Lamas).

O Laudo nº 1.450/2007-INC, em seus apensos anexados aos autos em 
mídia,  a  fls.  17.324,  logrou  comprovar  a  utilização  da  empresa 
Guaranhuns como o primeiro método de lavagem das verbas utilizado 
pelo 25º denunciado (Valdemar Costa Neto). Nele se pode identificar a 
compensação de cheques da SMP&B em favor da empresa Guaranhuns 
Empreendimentos  Ltda.,  totalizando  R$  3.500.000,00  (três  milhões  e 
quinhentos mil reais). 

A mesma prova pericial indica o repasse, entre as mesmas empresas, 
de  R$  2.535.742,00  (dois  milhões,  quinhentos  e  trinta  e  cinco  mil, 
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais),  mediante  27  (vinte  e  sete) 
transferências eletrônicas que se estenderam de junho de 2003 ao final de 
agosto do mesmo ano. Os recibos dos repasses constam a fls. 127/177 do 
Apenso nº 45.

Outra sistemática empregada pelo 25º denunciado (Valdemar Costa 
Neto)  para  o  recebimento  das  verbas  indevidas  consistia  em  saques 
efetuados  junto  ao  Banco  Rural,  tendo  como  intermediário  o  26º 
denunciado  (Jacinto  Lamas)  e,  em  uma  ocasião,  o  27º  denunciado 
(Antônio Lamas). 

Os saques foram de: (i) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 16/09/2003 
(recibo  de  fls.  131  do  apenso  06);  (ii)  R$  100.000,00  (cem  mil  reais), 
também na data de 16/09/2003 (recibo de fls. 147 do apenso 06); (iii) R$ 
100.000,00 (cem mil reais), em 23/09/2003 (recibo de fls. 236 do apenso 05); 
(iv)  R$ 100.000,00 (cem mil  reais),  em 12/11/2003 (recibo de  fls.  12  do 
apenso 06); (v) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 18/11/2003 (recibo de fls. 
14 do apenso 06); (vi) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 17/12/2003 (recibo 
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de fls. 38/39 do apenso 05); (vii) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 
20/01/2004 (fls.  76-verso do apenso 05);  e  (viii)  R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), em 28/01/2004 (recibo de fls. 38 do apenso 06). 

O  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas)  confirmou  o  recebimento  de 
dinheiro em espécie, acondicionado em envelopes ou caixas de papelão, 
em quatro ocasiões, das mãos da 9ª denunciada (Simone Vasconcelos): (i) 
duas vezes na agência do Banco Rural, (ii) uma vez no hotel Kubitschek e 
(iii) outra no hotel Mercury (interrogatório de fls. 15.556 e segs.).

Relatou também que, em todas as vezes que recebeu os valores, o 25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto) lhe dizia antes que alguém entraria 
em contato a mando do 5º denunciado (Marcos Valério).

Identificou-se,  ademais,  o  saque  de  R$  350.000,00  (trezentos  e 
cinquenta  mil  reais)  em  07/01/2004,  pelo  27º  denunciado  (Antônio 
Lamas), também atuando como preposto do 25º denunciado (Valdemar 
Costa Neto), conforme recibo de fls. 43-verso do Apenso nº 05. Tal fato é 
incontroverso pelo exame do interrogatório, a fls. 15.552, do próprio 27º 
denunciado  (Antônio  Lamas).  Conforme  declarado,  o  25º  denunciado 
(Valdemar Costa Neto) determinou que ele comparecesse à agência do 
Banco  Rural  no  Brasília  Shopping,  para  receber  uma  encomenda, 
endereçada àquele parlamentar,  com o funcionário de nome Francisco. 
Ao conferir, viu que se tratava de uma caixa com notas de R$ 100,00 (cem 
reais), e que, logo após o recebimento, entregou a caixa diretamente ao 
25º denunciado (Valdemar Costa Neto), na residência deste no Lago Sul.

A  9ª  denunciada  (Simone  Vasconcelos),  a  seu  turno,  realizou 
diversos saques para posterior repasse aos prepostos dos parlamentares, 
quais  sejam  (i)  o  saque  de  fls.  38/39  do  apenso  nº  05,  para  posterior 
repasse  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  ao  26º  denunciado  (Jacinto 
Lamas)  e  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  a  Célio  Marcos  Siqueira 
preposto do 28º denunciado (Bispo Rodrigues);  (ii)  o  saque de fls.  76-
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Banco  Rural  no  Brasília  Shopping,  para  receber  uma  encomenda, 
endereçada àquele parlamentar,  com o funcionário de nome Francisco. 
Ao conferir, viu que se tratava de uma caixa com notas de R$ 100,00 (cem 
reais), e que, logo após o recebimento, entregou a caixa diretamente ao 
25º denunciado (Valdemar Costa Neto), na residência deste no Lago Sul.

A  9ª  denunciada  (Simone  Vasconcelos),  a  seu  turno,  realizou 
diversos saques para posterior repasse aos prepostos dos parlamentares, 
quais  sejam  (i)  o  saque  de  fls.  38/39  do  apenso  nº  05,  para  posterior 
repasse  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  ao  26º  denunciado  (Jacinto 
Lamas)  e  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  a  Célio  Marcos  Siqueira 
preposto do 28º denunciado (Bispo Rodrigues);  (ii)  o  saque de fls.  76-
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verso do apenso nº 05, para posterior repasse de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil  reais)  ao  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas),  conforme  devidamente 
comprovado por trecho do seu depoimento, fls. 16.463.

Outro elemento probatório do recebimento das vantagens indevidas 
são  os  depoimentos  do  5º  denunciado  (Marcos  Valério).  A fls.  16.351, 
Marcos  Valério  afirma  que  o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto) 
recebeu R$ 10.837.500,00 (dez milhões,  oitocentos  e  trinta  e  sete  mil  e 
quinhentos reais), em depósitos feitos na conta da empresa Guaranhuns 
Empreendimentos.  Tais  operações  foram  originadas  de  empréstimos 
tomados pela SMP&B junto aos Bancos Rural e BMG. 

Informou,  ainda,  que  o  27º  denunciado  (Antônio  Lamas)  retirou 
recursos junto ao Banco Rural para o 25º denunciado (Valdemar Costa 
Neto).  Disse  também  que  todas  as  informações  referentes  à  empresa 
Garanhuns,  passadas  pelo  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas)  à  SMP&B, 
decorreram  de  ordem  expressa  do  25º  denunciado  (Valdemar  Costa 
Neto),  fls.  16.363.  Por  fim,  asseverou  que  o  28º  denunciado  (Bispo 
Rodrigues),  por  indicação  do  3º  denunciado (Delúbio  Soares),  recebeu 
repasses  mediante  saque  no  Banco  Rural,  através  de  uma  pessoa 
chamada Célio.

Em seu depoimento em juízo, fls. 1.454 e seguintes, o 5º denunciado 
(Marcos  Valério)  declarou  que  lhe  foi  solicitada,  pelo  26º  denunciado 
(Jacinto Lamas), a assinatura de um contrato com a empresa Guaranhuns, 
a  título  de  intermediação  de  aquisição  de  ativos  financeiros,  com  a 
finalidade de justificar a entrada de recursos na contabilidade da referida 
empresa.  O  contrato  foi  assinado  com  data  retroativa  a  01/11/2002, 
conforme documentos de fls. 1.472 e seguintes.

O  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  confirmou,  em  seu 
interrogatório de fls. 15.458 e segs., que o 26º denunciado (Jacinto Lamas) 
recebeu, a seu favor, recursos da SMP&B por quatorze vezes. Disse que, 
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Rodrigues),  por  indicação  do  3º  denunciado (Delúbio  Soares),  recebeu 
repasses  mediante  saque  no  Banco  Rural,  através  de  uma  pessoa 
chamada Célio.
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(Marcos  Valério)  declarou  que  lhe  foi  solicitada,  pelo  26º  denunciado 
(Jacinto Lamas), a assinatura de um contrato com a empresa Guaranhuns, 
a  título  de  intermediação  de  aquisição  de  ativos  financeiros,  com  a 
finalidade de justificar a entrada de recursos na contabilidade da referida 
empresa.  O  contrato  foi  assinado  com  data  retroativa  a  01/11/2002, 
conforme documentos de fls. 1.472 e seguintes.

O  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  confirmou,  em  seu 
interrogatório de fls. 15.458 e segs., que o 26º denunciado (Jacinto Lamas) 
recebeu, a seu favor, recursos da SMP&B por quatorze vezes. Disse que, 
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certa vez,  solicitou o saque do numerário ao 27º denunciado (Antônio 
Lamas).  Informou,  ainda,  conhecer  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério), 
com  quem,  inclusive,  contratara  serviços  de  publicidade  para  a 
agremiação partidária. 

Relatou, ainda, ter procurado a 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) 
por determinação do 3º denunciado (Delúbio Soares), e que solicitou a ela 
o repasse dos valores a Lúcio Funaro. Ratificou, por fim, que recebera em 
seu flat em São Paulo o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), enviado pelo 3º denunciado (Delúbio Soares). 

Já o 28º denunciado (Bispo Rodrigues) recebeu dinheiro sacado no 
Banco Rural e, quanto a este evento, não resta qualquer controvérsia, na 
medida em que o próprio réu confessa que, de fato, recebeu R$ 150.000,00 
oriundos da SMP&B.

Outro elemento probante quanto ao recebimento da verba indevida 
é o depoimento do 5º denunciado (Marcos Valério), de fls. 16.351, no bojo 
do qual houve o detalhamento da operação. 

O detalhamento do saque bancário que atesta a prática de corrupção 
passiva  pelo  28º  denunciado  (Bispo  Rodrigues)  pode  ser  entrevisto 
através dos seguintes depoimentos:

sabe também que houve transferência para o Deputado  
Bispo Rodrigues em campanhas no Estado do Rio de Janeiro,  
fatos estes  que tomou conhecimento através de Delúbio,  não  
sendo verdade que tenha entregue valores em espécie pessoalmente ao  
Deputado  Roberto  Jefferson.  Os  saques  em  dinheiro  para  pessoas  
indicadas  pelo  PT  eram  retiradas  pelos  próprios  indicados  nas  
agências bancárias do Banco Rural, localizadas no Rio de Janeiro, Belo  
Horizonte,  Brasília  e  São  Paulo,  devendo  os  nomes  das  pessoas  
estarem  registrados  nas  agências;  também  havia  transferências  
eletrônicas para as empresas indicadas pelo Partido (...) Os nomes dos  
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do qual houve o detalhamento da operação. 
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únicos  parlamentares  para  quem  sabe  que  foram  efetuadas  
transferências  de  numerários  são  os  acima  indicados:  ROBERTO  
JEFFERSON e BISPO RODRIGUES. (fls. 357, trecho do depoimento  
de Marcos Valério) (Grifamos) 

as transferências ao PL em decorrência de dívidas de campanha  
atingem a monta de R$1.000.000,00 (...); que não conhece o Bispo  
Rodrigues,  informando que o repasse mesmo foi determinado  
pelo co-réu Delubio (...)  (fls. 16.351, trecho do depoimento de 
Marcos Valério Fernandes de Souza) (Grifamos)

Por outro lado, deve ser rejeitada, ante as demais provas dos autos, a 
alegação dos acusados de que todos os valores recebidos serviram para o 
pagamento  de  empréstimos  de  campanha,  tomados  pela  agremiação 
partidária  com  Lúcio  Funaro.  O  próprio  Funaro  declarou,  a  fls.  13  e 
seguintes do apenso nº 81, conforme ratificação de fls. 19.548 e seguintes, 
que milhões de reais circularam pela empresa Guaranhuns para repasse 
em espécie  a  funcionário  do  Partido Liberal.  Causa  espécie  também a 
expressiva quantidade de repasses, pelos diferentes meios de operação, 
que se  estenderam durante vários  meses,  em periodicidade regular.  A 
situação não se coaduna com uma simples transferência entre partidos 
para a quitação de dívidas pretéritas de campanha, pois isto não ocorreria 
de forma paulatina e procrastinada harmonicamente no tempo.

Como é sabido, é regra comezinha do processo penal que a prova do 
álibi incumbe ao réu, nos termos do que dispõe o art. 156 do Código de 
Processo Penal (“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”). Assim 
também  a  remansosa  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
cabendo consignar os seguintes arestos:

EMENTA:  -  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS 
CORPUS. JÚRI: SOBERANIA. CF, ART. 5º, XXXVIII. CPP, ART. 
593,  III,  d.  ÁLIBI:  ÔNUS DA PROVA.  CPP,  ART.  156.  I.  (...). 
Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de álibi que 
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aproveite ao réu (CPP, art. 156). III. - HC indeferido. (HC 70742, 
Relator  Min.  Carlos  Velloso,  Segunda  Turma,  julgado  em 
16/08/1994, DJ 30-06-2000)

EMENTA:  HABEAS  CORPUS  -  ALIBI  - 
CIRCUNSTANCIA INVOCADA APÓS  A CONDENAÇÃO  - 
CONTRADIÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA 
-  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DESSA MATÉRIA EM 
SEDE  DE  HABEAS  CORPUS  -  ALEGAÇÃO  DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA -  INOCORRENCIA -  ORDEM 
DENEGADA. - O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser 
comprovado,  no  processo  penal  condenatório,  pelo  réu  a 
quem seu reconhecimento aproveita.  (...).  (HC 68964, Relator 
Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 17/12/1991, 
DJ 22-04-1994)

O  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas)  confirmou  o  recebimento  de 
dinheiro em espécie, acondicionado em envelopes ou caixas de papelão, 
em quatro ocasiões,  das mãos da 9ª  denunciada (Simone Vasconcelos), 
duas vezes na agência do Banco Rural, uma vez no hotel Kubitschek e 
outra no hotel Mercury (interrogatório de fls. 15.556 e segs.). O aludido 
réu também relatou que, em todas as vezes que recebeu os valores, o 25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto) lhe dizia antes que alguém entraria 
em contato a mando do 5º denunciado (Marcos Valério).

No  seu  interrogatório  de  fls.  15.552,  o  27º  denunciado  (Antônio 
Lamas)  declarou  que  o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  lhe 
mandou  ir  até  a  agência  do  Banco  Rural  no  Brasília  Shopping,  para 
receber  uma  encomenda,  endereçada  àquele  parlamentar,  com  o 
funcionário de nome Francisco. Narrou ter verificado que se tratava de 
uma  caixa  com  notas  de  R$  100,00  (cem  reais),  e  que,  logo  após  o 
recebimento, entregou a caixa diretamente ao 25º denunciado (Valdemar 
Costa Neto), na residência deste no Lago Sul.

Embora tenha alegado que as verbas se destinavam ao pagamento 
de despesas partidárias, com recursos de campanha não declarados (caixa 
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dois),  o acusado não apresentou as notas fiscais referentes às despesas 
por ele alegadas. Aduza-se que o 25º réu afirma que pagou fornecedores e 
prestadores  de  serviços,  mas  admite  que  não  possui  qualquer 
comprovante nesse sentido, a saber:

QUE apesar  de  efetuar  pessoalmente  os  pagamentos,  o  
DECLARANTE não se recorda do nome de qualquer fornecedor  
ou prestador  de  serviços,  nem guardou qualquer  controle  ou  
recibo;  (fls.  1.383-1.384,  trecho  do  depoimento  de  Valdemar 
Costa Neto) (Grifamos)

A tese do defendente não infirma a configuração do delito. A uma, 
porque o praeceptum iuris do art. 317 do Código Penal contém o elemento 
subjetivo especial do tipo “para si ou para outrem”, de modo que o valor 
ilicitamente auferido pode também ser revertido para destinações outras 
que não a imediata composição do acervo econômico do agente, sem que 
com isso se desnature a figura da corrupção passiva. A duas, porquanto a 
destinação dos valores recebidos ao pagamento de fornecedores de bens e 
serviços nas campanhas eleitorais deveria ter ocorrido nos estritos termos 
da legislação eleitoral em vigor.  De acordo com o art.  26, II,  da Lei nº 
9.504/97,  “São considerados gastos eleitorais,  sujeitos a registro e  aos limites  
fixados nesta Lei: propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio  
de divulgação, destinada a conquistar votos”.

Sob  outro  enfoque,  a  despeito  do  que  alegado  pela  defesa,  a 
caraterização do tipo básico da corrupção passiva não reclama a efetiva 
prática do ato de oficio, que integra a forma qualificada do delito (§ 1º do 
art.  317).  A  denúncia  atribuiu  aos  acusados  a  prática  do  crime  de 
corrupção passiva nos termos do caput do dispositivo, qual seja, "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". A exigência de demonstração do ato de ofício 
decorre tão-somente da regra veiculada pelo §1º do art. 317 do Código 
Penal.
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Ad argumentadum tantum,  ainda que a prova do ato de ofício seja 
prescindível  de acordo com a regra do caput do art.  317 do CP,  insta 
ressaltar que todo parlamentar recebe mensalmente um subsídio como 
retribuição  pelo  seu  trabalho.  Contribuições  de  terceiros  para  a 
participação  em  eleições  são  admitidas,  mas  desde  que  observem  a 
legislação eleitoral e tenham como nítido objetivo angariar recursos para 
as campanhas. In casu, substanciais recursos financeiros foram repassados 
a diversos réus parlamentares em troca de apoio político.  Além de não 
haver  prova  nos  autos  de  que  os  valores  recebidos  destinaram-se 
integralmente aos fornecedores e credores das respectivas agremiações 
partidárias, a exigência de dinheiro em troca de apoio político configura 
inexoravelmente o crime de corrupção. É incumbência do representante 
do povo no Congresso votar de acordo com a sua consciência, e não em 
decorrência de um pagamento feito por terceiro sob a frágil justificativa 
de se tratar de Caixa 2. O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, 
em hipótese alguma, que um parlamentar perceba, além do que já recebe 
dos cofres públicos, dinheiro de terceiros para votar em um ou em outro 
sentido,  porquanto  essa  circunstância  ofende  a  moralidade,  princípios 
ético-políticos basilares e a lei penal.

Há  também  fortes  indícios  nos  autos  de  que  as  votações  no 
Congresso  Nacional  foram  influenciadas  pelos  valores  indevidamente 
recebidos por parlamentares da base aliada do governo (cf. relatório final 
da CPMI dos Correios, fl. 290 e 292-294 das Alegações Finais do MPF e 
Volume 63).

A alegação da defesa de que não há prova da prática de qualquer ato 
de ofício capaz de atestar a consumação do crime de corrupção ativa, não 
merece ser acolhida. De fato, como sustenta a defesa, não há, a despeito 
da existência de fortes indícios, prova contundente de que a lei A ou B foi 
aprovada especificamente em razão de um determinado saque bancário 
pelo parlamentar que a aprovou. Aliás, impor essa prova ao Ministério 
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Público Federal seria o mesmo que reclamar prova diabólica. Entretanto, 
há  prova  efetiva  da  prática  de  ato  de  ofício  pelos  parlamentares 
corrompidos  e  pelo  corruptor.  O  ato  de  ofício  praticado  consistiu  no 
comportamento dos parlamentares em continuarem a fazer parte da base 
aliada mediante paga. Explica-se: esse comportamento não teria ocorrido 
se  os  saques  bancários  não  tivessem  sido  autorizados  e  recebidos.  A 
prática de corrupção se confirma mediante a comprovação de que a base 
aliada  do  governo,  que  incluía  parlamentares  do  próprio  partido 
governante  não  se  desfez  em  razão  do  cognominado  esquema  do 
mensalão. Assim é que a comprovação da gênese dessa estratégia política 
espúria,  corroborada  pelos  saques  junto  ao  mercado  financeiro,  e  os 
depoimentos  e  provas  corroborando  os  crimes  e  fatos  completam  os 
elementos exigidos pelo delito de corrupção.

Nesse contexto, o MPF comprovou o que sustentou ao longo desta 
ação penal quanto à prática do crime de corrupção passiva pelo 25º, 26º e 
28º denunciados (Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues, 
respectivamente), o que impõe a procedência do pedido.

Ex positis, voto pela condenação do 25º denunciado (Valdemar Costa 
Neto),  do 26º denunciado (Jacinto Lamas) e do 28º denunciado (Bispo 
Rodrigues) pelo delito de corrupção passiva (CP, art. 317), uma vez.

Em acréscimo, voto pela condenação de José Dirceu, Delúbio Soares, 
Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Simone Vasconcelos 
como incursos por duas vezes, em concurso material, nas penas do artigo 
333 do Código Penal. Absolvo a ré Geiza Dias das acusações contra ela 
lançadas,  na  forma  do  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal, 
adotando como razões de decidir os fundamentos invocados pela douta 
maioria.
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Do crime de quadrilha

O acervo probatório acostado aos autos revela que o 25º denunciado, 
o  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas)  integravam,  juntamente  com  Lucio 
Funaro e José Carlos Batista, quadrilha voltada à prática de ilícitos contra 
a Administração Pública, notadamente dos crimes de corrupção passiva 
(CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, 
VI e VII).

Deve-se deixar consignado nesta parte inicial do voto que a exordial 
acusatória  narra  que  o  27º  denunciado  (Antônio  Lamas)  também 
integrava  a  quadrilha.  Ocorre  que  tal  fato  não  restou  devidamente 
comprovado  no  curso  desta  ação,  o  que  impede  que  o  pedido  de 
condenação pela prática delituosa seja acolhido. De efeito, a imputação 
careceria da demonstração que o acusado detinha o domínio final da ação 
delituosa ou que a fração a ele atribuída na consecução do ilícito penal 
fosse assaz relevante sob o prisma material. Ante a ausência de provas 
contundentes acerca de sua participação nos delitos aqui mencionados, 
exige-se a sua absolvição.

Outra consideração a ser feita é a de que os acusados Lucio Funaro e 
José Carlos Batista respondem pelos crimes que lhes ora são imputados 
(lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha) no primeiro grau de 
jurisdição,  não  constando  como  réus  desta  ação  penal.  A  propósito, 
quando do oferecimento da presente denúncia, os acusados negociavam 
acordo de delação premiada com o Parquet.

O 25º denunciado (Valdemar Costa Neto) na sua defesa articula a 
negativa de sua participação em todos os fatos que lhes são imputados. 
Nesse contexto, os principais argumentos da sua defesa podem ser assim 
sintetizados:  i)  a  inexistência  de  ato  de  ofício  praticado  pelo  25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto),  uma vez que o apoio político não 
caracterizaria  ato  funcional;  ii)  inexistência  de  prova  de  alguma 
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Do crime de quadrilha

O acervo probatório acostado aos autos revela que o 25º denunciado, 
o  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas)  integravam,  juntamente  com  Lucio 
Funaro e José Carlos Batista, quadrilha voltada à prática de ilícitos contra 
a Administração Pública, notadamente dos crimes de corrupção passiva 
(CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, 
VI e VII).

Deve-se deixar consignado nesta parte inicial do voto que a exordial 
acusatória  narra  que  o  27º  denunciado  (Antônio  Lamas)  também 
integrava  a  quadrilha.  Ocorre  que  tal  fato  não  restou  devidamente 
comprovado  no  curso  desta  ação,  o  que  impede  que  o  pedido  de 
condenação pela prática delituosa seja acolhido. De efeito, a imputação 
careceria da demonstração que o acusado detinha o domínio final da ação 
delituosa ou que a fração a ele atribuída na consecução do ilícito penal 
fosse assaz relevante sob o prisma material. Ante a ausência de provas 
contundentes acerca de sua participação nos delitos aqui mencionados, 
exige-se a sua absolvição.

Outra consideração a ser feita é a de que os acusados Lucio Funaro e 
José Carlos Batista respondem pelos crimes que lhes ora são imputados 
(lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha) no primeiro grau de 
jurisdição,  não  constando  como  réus  desta  ação  penal.  A  propósito, 
quando do oferecimento da presente denúncia, os acusados negociavam 
acordo de delação premiada com o Parquet.

O 25º denunciado (Valdemar Costa Neto) na sua defesa articula a 
negativa de sua participação em todos os fatos que lhes são imputados. 
Nesse contexto, os principais argumentos da sua defesa podem ser assim 
sintetizados:  i)  a  inexistência  de  ato  de  ofício  praticado  pelo  25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto),  uma vez que o apoio político não 
caracterizaria  ato  funcional;  ii)  inexistência  de  prova  de  alguma 
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deliberação  individual  específica  do  réu  favorável  ao  governo  federal, 
uma vez que as deliberações decorreram de um consenso da bancada; iii) 
o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)   não  tinha  um  alinhamento 
automático com o Governo federal, porquanto divergiu publicamente do 
governo  em  diversas  situações;  iv)  o  dinheiro  foi  recebido  pelo  25º 
denunciado (Valdemar Costa  Neto)  para o pagamento de despesas  de 
campanha,  sem  qualquer  relação  com  o  cognominado  esquema  do 
mensalão (tese do caixa conjunto PT-PL); v) inexistência de comprovação 
de recebimento de qualquer valor por parte do 25º denunciado (Valdemar 
Costa Neto) ou de empresa a ele ligada; v)  Lúcio Funaro,  responsável 
pela  Garanhuns  Empreendimentos,  teria  emprestado  dinheiro  ao  25º 
denunciado (Valdemar Costa  Neto)  para o pagamento de despesas  de 
campanhas políticas, e, por essa razão, a referida empresa teria recebido 
os  recursos  oriundos  da  SMP&B;  vi)  a  Garanhuns  utilizou  o  dinheiro 
recebido da SMP&B para pagamento de terceiros, e não o 25º denunciado 
(Valdemar Costa Neto); vii) inexistência de crime antecedente capaz de 
possibilitar  a  punição  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro;  viii) 
inexistência de definição legal do crime de organização criminosa, o que 
impediria  a  punição  por  lavagem  de  dinheiro  alicerçada  no  referido 
antecedente, e ix) inocorrência da prática do crime de quadrilha pelo 25º 
denunciado  (Valdemar  Costa  Neto),  pois  não  há  quadrilha  de  apenas 
duas pessoas (entre Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas).

A seu turno, o 26º denunciado (Jacinto Lamas) na sua defesa articula 
a negativa de sua participação em todos os fatos que lhes são imputados. 
Nesse contexto, os principais argumentos da sua defesa podem ser assim 
sintetizados: i) o réu possui patrimônio condizente com a sua renda; ii) o 
réu  ocupava  o  cargo  técnico  de  Tesoureiro  do  seu  partido  e  também 
cuidava  da  propaganda  eleitoral  partidária,  não  possuindo  poder  de 
mando,  à  medida  que  sua  agremiação  era  comandada  com  “mão  de 
ferro” pelo 25º denunciado (Valdemar Costa Neto);  iii) o acusado não 
apresentou  a  empresa  Garanhuns  a  alguém  e  nem  mesmo  elaborou 
qualquer contrato entre a referida empresa e quem quer que fosse; iv) o 
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deliberação  individual  específica  do  réu  favorável  ao  governo  federal, 
uma vez que as deliberações decorreram de um consenso da bancada; iii) 
o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)   não  tinha  um  alinhamento 
automático com o Governo federal, porquanto divergiu publicamente do 
governo  em  diversas  situações;  iv)  o  dinheiro  foi  recebido  pelo  25º 
denunciado (Valdemar Costa  Neto)  para o pagamento de despesas  de 
campanha,  sem  qualquer  relação  com  o  cognominado  esquema  do 
mensalão (tese do caixa conjunto PT-PL); v) inexistência de comprovação 
de recebimento de qualquer valor por parte do 25º denunciado (Valdemar 
Costa Neto) ou de empresa a ele ligada; v)  Lúcio Funaro,  responsável 
pela  Garanhuns  Empreendimentos,  teria  emprestado  dinheiro  ao  25º 
denunciado (Valdemar Costa  Neto)  para o pagamento de despesas  de 
campanhas políticas, e, por essa razão, a referida empresa teria recebido 
os  recursos  oriundos  da  SMP&B;  vi)  a  Garanhuns  utilizou  o  dinheiro 
recebido da SMP&B para pagamento de terceiros, e não o 25º denunciado 
(Valdemar Costa Neto); vii) inexistência de crime antecedente capaz de 
possibilitar  a  punição  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro;  viii) 
inexistência de definição legal do crime de organização criminosa, o que 
impediria  a  punição  por  lavagem  de  dinheiro  alicerçada  no  referido 
antecedente, e ix) inocorrência da prática do crime de quadrilha pelo 25º 
denunciado  (Valdemar  Costa  Neto),  pois  não  há  quadrilha  de  apenas 
duas pessoas (entre Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas).

A seu turno, o 26º denunciado (Jacinto Lamas) na sua defesa articula 
a negativa de sua participação em todos os fatos que lhes são imputados. 
Nesse contexto, os principais argumentos da sua defesa podem ser assim 
sintetizados: i) o réu possui patrimônio condizente com a sua renda; ii) o 
réu  ocupava  o  cargo  técnico  de  Tesoureiro  do  seu  partido  e  também 
cuidava  da  propaganda  eleitoral  partidária,  não  possuindo  poder  de 
mando,  à  medida  que  sua  agremiação  era  comandada  com  “mão  de 
ferro” pelo 25º denunciado (Valdemar Costa Neto);  iii) o acusado não 
apresentou  a  empresa  Garanhuns  a  alguém  e  nem  mesmo  elaborou 
qualquer contrato entre a referida empresa e quem quer que fosse; iv) o 
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denunciado  não  conhece  e  nem  nunca  ouviu  falar  da  empresa 
Garanhuns;  v)  os  valores  recebidos  pelo  réu  decorreram  de 
determinações  do  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto),  sem  que  o 
acusado soubesse a origem dos recursos recebidos e acreditando que os 
valores tinham como destino o pagamento de dívidas de campanha; vi) o 
réu desconhecia a ilicitude dos valores; vii) o acusado, na condição de 
tesoureiro e não de parlamentar, não possuía qualquer poder de decisão 
no Congresso Nacional, o que o impossibilitava de oferecer qualquer tipo 
de vantagem; viii) o réu desconhecia o teor do acordo político entre o seu 
partido e o partido do governo federal, bem como os demais integrantes 
da quadrilha; ix) quando o crime de lavagem de dinheiro é praticado pelo 
mesmo agente que se viu envolvido no crime antecedente,  impõe-se a 
exclusão de sua culpabilidade com base na inexigibilidade de conduta 
diversa, e x) na hipótese de condenação, a defesa sustenta que os crimes 
devem  ser  considerados  na  forma  continuada,  e  não  em  concurso 
material como pretende o MPF.

As provas juntadas aos autos revelam a participação do 25º réu como 
responsável  por integrar  a  quadrilha voltada para a  prática  de ilícitos 
contra a Administração Pública. A defesa no sentido de que os elevados 
valores  liberados  por  Marcos  Valério  representavam  caixa  dois  para 
viabilizar,  tão-somente,  o pagamento de despesas de campanha é algo 
que, mercê de caracterizar conduta ilícita e reprovável sob o prisma do 
princípio  da  moralidade,  revela-se  incompatível  com  o  que  apurado 
nestes autos. Ad argumentandum tantum, ainda que tenha ocorrido Caixa 2, 
isto é, a utilização de recursos não escriturados perante a Justiça Eleitoral 
para favorecer parlamentares federais,  o  esquema criminoso era muito 
mais ambicioso e egoístico, porquanto houve desvio de recursos obtidos 
ilicitamente em proveito pessoal de parlamentares.

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado, 
muito  bem  sintetizou  a  dinâmica  dos  ilícitos  que  contaram  com  o 
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denunciado  não  conhece  e  nem  nunca  ouviu  falar  da  empresa 
Garanhuns;  v)  os  valores  recebidos  pelo  réu  decorreram  de 
determinações  do  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto),  sem  que  o 
acusado soubesse a origem dos recursos recebidos e acreditando que os 
valores tinham como destino o pagamento de dívidas de campanha; vi) o 
réu desconhecia a ilicitude dos valores; vii) o acusado, na condição de 
tesoureiro e não de parlamentar, não possuía qualquer poder de decisão 
no Congresso Nacional, o que o impossibilitava de oferecer qualquer tipo 
de vantagem; viii) o réu desconhecia o teor do acordo político entre o seu 
partido e o partido do governo federal, bem como os demais integrantes 
da quadrilha; ix) quando o crime de lavagem de dinheiro é praticado pelo 
mesmo agente que se viu envolvido no crime antecedente,  impõe-se a 
exclusão de sua culpabilidade com base na inexigibilidade de conduta 
diversa, e x) na hipótese de condenação, a defesa sustenta que os crimes 
devem  ser  considerados  na  forma  continuada,  e  não  em  concurso 
material como pretende o MPF.

As provas juntadas aos autos revelam a participação do 25º réu como 
responsável  por integrar  a  quadrilha voltada para a  prática  de ilícitos 
contra a Administração Pública. A defesa no sentido de que os elevados 
valores  liberados  por  Marcos  Valério  representavam  caixa  dois  para 
viabilizar,  tão-somente,  o pagamento de despesas de campanha é algo 
que, mercê de caracterizar conduta ilícita e reprovável sob o prisma do 
princípio  da  moralidade,  revela-se  incompatível  com  o  que  apurado 
nestes autos. Ad argumentandum tantum, ainda que tenha ocorrido Caixa 2, 
isto é, a utilização de recursos não escriturados perante a Justiça Eleitoral 
para favorecer parlamentares federais,  o  esquema criminoso era muito 
mais ambicioso e egoístico, porquanto houve desvio de recursos obtidos 
ilicitamente em proveito pessoal de parlamentares.

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado, 
muito  bem  sintetizou  a  dinâmica  dos  ilícitos  que  contaram  com  o 
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envolvimento do 25º réu da seguinte maneira: 

Depois que o Sr. Tolentino comprou às pressas o apartamento de  
Sra.  Ângela  Saragoça,  logo  em  seguida,  o  Banco  Rural  -  outra  
instituição  financeira  que  emprestara  dinheiro  ao  PT  por  
interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-mulher do Sr.  
Dirceu R$ 42 mil  para ela  comprar  outro apartamento.  (...)  O Sr.  
Marcos Valério ressaltou, já em depoimento à Procuradoria-Geral da  
República, que os empréstimos para o PT feitos pelos bancos Rural e  
BMG  foram  avalizados  pelo  então  Ministro  José  Dirceu:  "O  Sr.  
Delúbio esclareceu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário  
Silvio  Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimo para o  
partido e, em alguma eventualidade, garantiriam o pagamento junto  
as empresas do declarante". (...)

É  importante  esclarecer  aqui  que,  conforme  noticiado  na  
imprensa  nacional,  os  bancos  Rural  e  BMG  tiveram  pontuais  
benefícios no Governo Lula. O BMG, por exemplo, lidera o mercado  
de  credito  consignado  (empréstimo  descontado  em  folha  de  
pagamento) para aposentados no Pais. E o histórico dessa operação  
deixa  algumas  dúvidas  quanto  a  lisura  do  processo.  Como  é  de  
conhecimento, o BMG concede empréstimos. Dias depois, a diretoria  
do banco é recebida pelo ex-Ministro na Casa Civil.  Alguns meses  
depois, em 18/09/03, o Governo edita a medida provisória que permite  
instituições  financeiras  diferentes  daquela  onde o  cliente  tem conta  
operarem com crédito consignado, “evidentemente para aumentar a  
concorrência”, como explicou o Deputado José Dirceu no dia 02/08/05  
ao Conselho de Ética. (...) No caso do nicho voltado aos aposentados, o  
BMG foi o primeiro privado a fechar o acordo, com uma vantagem de  
cinco meses sobre os interessados. Segundo o Representado, tal fato é  
explicado, pura e simplesmente porque o banco tinha know-how nessa  
área, e que já atuava em Minas Gerais. Mas, é preciso lembrar que,  
depois de entrar nesse setor, o BMG cresceu 233% e passou a figurar  
entre  as  50  maiores  instituições  financeiras  do  País.  (...)  O Banco  
Rural viu os investimentos dos fundos de pensão de empresas estatais  
crescerem em sua carteira, conforme informado pelo Deputado Carlos  
Sampaio  durante  depoimento  da  Sra.  Kátia  Rabello.  No  caso  da  
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envolvimento do 25º réu da seguinte maneira: 

Depois que o Sr. Tolentino comprou às pressas o apartamento de  
Sra.  Ângela  Saragoça,  logo  em  seguida,  o  Banco  Rural  -  outra  
instituição  financeira  que  emprestara  dinheiro  ao  PT  por  
interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-mulher do Sr.  
Dirceu R$ 42 mil  para ela  comprar  outro apartamento.  (...)  O Sr.  
Marcos Valério ressaltou, já em depoimento à Procuradoria-Geral da  
República, que os empréstimos para o PT feitos pelos bancos Rural e  
BMG  foram  avalizados  pelo  então  Ministro  José  Dirceu:  "O  Sr.  
Delúbio esclareceu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário  
Silvio  Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimo para o  
partido e, em alguma eventualidade, garantiriam o pagamento junto  
as empresas do declarante". (...)

É  importante  esclarecer  aqui  que,  conforme  noticiado  na  
imprensa  nacional,  os  bancos  Rural  e  BMG  tiveram  pontuais  
benefícios no Governo Lula. O BMG, por exemplo, lidera o mercado  
de  credito  consignado  (empréstimo  descontado  em  folha  de  
pagamento) para aposentados no Pais. E o histórico dessa operação  
deixa  algumas  dúvidas  quanto  a  lisura  do  processo.  Como  é  de  
conhecimento, o BMG concede empréstimos. Dias depois, a diretoria  
do banco é recebida pelo ex-Ministro na Casa Civil.  Alguns meses  
depois, em 18/09/03, o Governo edita a medida provisória que permite  
instituições  financeiras  diferentes  daquela  onde o  cliente  tem conta  
operarem com crédito consignado, “evidentemente para aumentar a  
concorrência”, como explicou o Deputado José Dirceu no dia 02/08/05  
ao Conselho de Ética. (...) No caso do nicho voltado aos aposentados, o  
BMG foi o primeiro privado a fechar o acordo, com uma vantagem de  
cinco meses sobre os interessados. Segundo o Representado, tal fato é  
explicado, pura e simplesmente porque o banco tinha know-how nessa  
área, e que já atuava em Minas Gerais. Mas, é preciso lembrar que,  
depois de entrar nesse setor, o BMG cresceu 233% e passou a figurar  
entre  as  50  maiores  instituições  financeiras  do  País.  (...)  O Banco  
Rural viu os investimentos dos fundos de pensão de empresas estatais  
crescerem em sua carteira, conforme informado pelo Deputado Carlos  
Sampaio  durante  depoimento  da  Sra.  Kátia  Rabello.  No  caso  da  
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PETROS, o fundo de pensão da PETROBRAS, não havia qualquer  
investimento  no  banco  durante  o  Governo  passado.  No  início  do  
Governo  Lula,  foi  aplicada  a  quantia  de  R$  5  milhões,  
aproximadamente.  Já  no  segundo  semestre  de  2003,  a  PETROS  
aumentou esse investimento em cerca de 371%, já com o investimento  
de R$24 milhões. (fls. 10511, 10513 e 10514, volume 49)

A aproximação  do  esquema  integrado  pelo  2º  denunciado  com 
instituições financeiras tinha como meta angariar recursos para projetos 
políticos e pessoais e, em contrapartida, os bancos “parceiros” se viam na 
posição de aliado do Governo Federal e em posições favoráveis para a 
obtenção de vantagens indevidas, tal como na hipótese da liquidação do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  ou  mesmo  na  realização  de 
empréstimos consignados.  Quanto ao caso específico  da liquidação do 
Banco Mercantil de Pernambuco, o Banco Central do Brasil informa que o 
ganho pretendido pelo Banco Rural na referida liquidação extrajudicial 
poderia ultrapassar 1 bilhão de reais (fl. 9.033). 

A quadrilha atuava no  repasse  de  recursos  obtidos  ilicitamente  a 
parlamentares  federais,  tendo como contrapartida o  apoio ao Governo 
Federal, como v.g., na aprovação de leis. Ademais, mais de R$70 milhões 
de reais foram entregues pelo Banco Rural e BMG por meio de supostos 
empréstimos, valores esses entregues à administração do grupo liderado 
por Marcos Valério e à própria agremiação partidária que exerce a chefia 
do Poder Executivo federal, restando aplicados no esquema ilícito.

A assertiva de que não há provas contra o 25º réu,  mercê de não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir ao acervo probatório, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de quadrilha.

Pelo  que  se  extrai  dos  autos,  na  condição  de  presidente  de  sua 
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PETROS, o fundo de pensão da PETROBRAS, não havia qualquer  
investimento  no  banco  durante  o  Governo  passado.  No  início  do  
Governo  Lula,  foi  aplicada  a  quantia  de  R$  5  milhões,  
aproximadamente.  Já  no  segundo  semestre  de  2003,  a  PETROS  
aumentou esse investimento em cerca de 371%, já com o investimento  
de R$24 milhões. (fls. 10511, 10513 e 10514, volume 49)

A aproximação  do  esquema  integrado  pelo  2º  denunciado  com 
instituições financeiras tinha como meta angariar recursos para projetos 
políticos e pessoais e, em contrapartida, os bancos “parceiros” se viam na 
posição de aliado do Governo Federal e em posições favoráveis para a 
obtenção de vantagens indevidas, tal como na hipótese da liquidação do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  ou  mesmo  na  realização  de 
empréstimos consignados.  Quanto ao caso específico  da liquidação do 
Banco Mercantil de Pernambuco, o Banco Central do Brasil informa que o 
ganho pretendido pelo Banco Rural na referida liquidação extrajudicial 
poderia ultrapassar 1 bilhão de reais (fl. 9.033). 

A quadrilha atuava no  repasse  de  recursos  obtidos  ilicitamente  a 
parlamentares  federais,  tendo como contrapartida o  apoio ao Governo 
Federal, como v.g., na aprovação de leis. Ademais, mais de R$70 milhões 
de reais foram entregues pelo Banco Rural e BMG por meio de supostos 
empréstimos, valores esses entregues à administração do grupo liderado 
por Marcos Valério e à própria agremiação partidária que exerce a chefia 
do Poder Executivo federal, restando aplicados no esquema ilícito.

A assertiva de que não há provas contra o 25º réu,  mercê de não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir ao acervo probatório, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de quadrilha.

Pelo  que  se  extrai  dos  autos,  na  condição  de  presidente  de  sua 
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agremiação  partidária,  o  25º  réu  recebeu  substanciais  quantias  em 
dinheiro para permanecer na base aliada de suporte ao governo. O 25º 
réu  participou  efetivamente  dos  ilícitos  praticados  e  tinha  pleno 
conhecimento do que estava acontecendo no Congresso Nacional,  bem 
como  se  associou,  de  forma  estável  e  permanente,  com  os  demais 
responsáveis pelo maior escândalo da histórica política recente do Brasil. 
Sua  associação  para  a  prática  de  crimes  não  envolvia,  a  despeito  do 
sustentado  pela  defesa,  apenas  o  25º  réu  e  o  réu  Jacinto  Lamas.  A 
associação  atende  ao  tipo  do  art.  288,  porquanto  abrange  mais  de  3 
pessoas,  na  medida  em  que  a  quadrilha  possuía  vários  núcleos 
totalizando bem mais de 10 integrantes.

O depoimento de Jacinto Lamas revela como o 25º réu participava da 
quadrilha voltada para proporcionar suporte político ao governo federal, 
verbis:

salvo  engano,  em  junho  de  2003  o  Deputado  Federal  
VALDEMAR COSTA NETO solicitou ao DECLARANTE que este  
ficasse atento para receber uma ligação de uma pessoa vinculada  
ao  tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  DELÚBIO  
SOARES, que iria entregar valores em dinheiro de um acerto  
que havia sido realizado entre os dois na campanha de 2002;  
QUE  o  Deputado  VALDEMAR  falou  ao  DECLARANTE  que  
referida  pessoa iria  falar  para o  DECLARANTE ir  buscar  a  
encomenda do Deputado VALDEMAR COSTA NETO;  QUE o  
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO  não  sabia  onde  iria  ser  
entregue o dinheiro, nem tampouco o nome da pessoa que iria entregar  
os valores; QUE o DECLARANTE não sabia quando iria receber  
o  mencionado  mensageiro  de  DELÚBIO  SOARES;  QUE  
VALDEMAR  também  não  sabia  quanto  iria  receber;  QUE 
realmente  recebeu  a  ligação,  conforme  previsão  de  VALDEMAR  
COSTA  NETO;  QUE  recebeu  uma  ligação  de  SIMONE  
VASCONCELOS; QUE SIMONE falou para o DECLARANTE que  
estava com a encomenda que DELÚBIO havia pedido para entregar ao  
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO;  (...)  QUE  o 
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agremiação  partidária,  o  25º  réu  recebeu  substanciais  quantias  em 
dinheiro para permanecer na base aliada de suporte ao governo. O 25º 
réu  participou  efetivamente  dos  ilícitos  praticados  e  tinha  pleno 
conhecimento do que estava acontecendo no Congresso Nacional,  bem 
como  se  associou,  de  forma  estável  e  permanente,  com  os  demais 
responsáveis pelo maior escândalo da histórica política recente do Brasil. 
Sua  associação  para  a  prática  de  crimes  não  envolvia,  a  despeito  do 
sustentado  pela  defesa,  apenas  o  25º  réu  e  o  réu  Jacinto  Lamas.  A 
associação  atende  ao  tipo  do  art.  288,  porquanto  abrange  mais  de  3 
pessoas,  na  medida  em  que  a  quadrilha  possuía  vários  núcleos 
totalizando bem mais de 10 integrantes.

O depoimento de Jacinto Lamas revela como o 25º réu participava da 
quadrilha voltada para proporcionar suporte político ao governo federal, 
verbis:

salvo  engano,  em  junho  de  2003  o  Deputado  Federal  
VALDEMAR COSTA NETO solicitou ao DECLARANTE que este  
ficasse atento para receber uma ligação de uma pessoa vinculada  
ao  tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  DELÚBIO  
SOARES, que iria entregar valores em dinheiro de um acerto  
que havia sido realizado entre os dois na campanha de 2002;  
QUE  o  Deputado  VALDEMAR  falou  ao  DECLARANTE  que  
referida  pessoa iria  falar  para o  DECLARANTE ir  buscar  a  
encomenda do Deputado VALDEMAR COSTA NETO;  QUE o  
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO  não  sabia  onde  iria  ser  
entregue o dinheiro, nem tampouco o nome da pessoa que iria entregar  
os valores; QUE o DECLARANTE não sabia quando iria receber  
o  mencionado  mensageiro  de  DELÚBIO  SOARES;  QUE  
VALDEMAR  também  não  sabia  quanto  iria  receber;  QUE 
realmente  recebeu  a  ligação,  conforme  previsão  de  VALDEMAR  
COSTA  NETO;  QUE  recebeu  uma  ligação  de  SIMONE  
VASCONCELOS; QUE SIMONE falou para o DECLARANTE que  
estava com a encomenda que DELÚBIO havia pedido para entregar ao  
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO;  (...)  QUE  o 
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DECLARANTE entrou no quarto de SIMONE e recebeu de suas  
mãos  um envelope  de  papel  pardo  grande,  contendo em seu  
interior  uma  quantia  em  dinheiro;  QUE  não  contou  quanto  
havia  no  envelope;  QUE  SIMONE  apenas  falou  que  aquela  
encomenda era  do Dr.  DELÚBIO SOARES para o Deputado  
VALDEMAR COSTA NETO;  QUE SIMONE estava  sozinha  no  
hotel;  QUE de  posse  do  envelope,  dirigiu-se  imediatamente  para  a  
residência do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO visando  
lhe entregar a quantia; QUE entregou nas mãos de VALDEMAR o  
envelope contendo os valores; OUE VALDEMAR não conferiu  
na frente do DECLARANTE quanto havia no envelope;  QUE 
VALDEMAR afirmou que aquele dinheiro se referia a um acerto de  
campanha  que  havia  feito  com  DELÚBIO;  QUE  VALDEMAR  
contava  que  havia  realizado  um  acordo  com  Dr.  DELÚBIO  na  
formalização da aliança da chapa formada para disputar a Presidência  
da República; (fls. 610-611, depoimento de Jacinto de Souza Lamas)  
(Grifamos)

Para  obter  vantagens  indevidas,  o  25º  réu  articulou  o  apoio 
parlamentar do seu partido imprescindível às ações do governo. Vamos 
às provas.

Em primeiro lugar, o contundente depoimento de Roberto Jefferson 
em  juízo  ratifica  o  que  foi  dito  no  emblemático  testemunho  prestado 
perante a CPMI dos Correios, no sentido de que o escândalo do mensalão 
realmente ocorreu, a saber: 

Depoimento  em  juízo  de  ROBERTO  JEFFERSON  -  fls. 
15.909-15.932 (volume 74)

JF  MARCELLO  GRANADO:  Então,  o  Senhor,  na 
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI dos 
Correios,  não  afirmou  que  o  esquema  era  dirigido  e 
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  Ministro-Chefe  da  Casa 
Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Excelência, 
reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as  informações  que  dei  no 

51 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665613.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

DECLARANTE entrou no quarto de SIMONE e recebeu de suas  
mãos  um envelope  de  papel  pardo  grande,  contendo em seu  
interior  uma  quantia  em  dinheiro;  QUE  não  contou  quanto  
havia  no  envelope;  QUE  SIMONE  apenas  falou  que  aquela  
encomenda era  do Dr.  DELÚBIO SOARES para o Deputado  
VALDEMAR COSTA NETO;  QUE SIMONE estava  sozinha  no  
hotel;  QUE de  posse  do  envelope,  dirigiu-se  imediatamente  para  a  
residência do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO visando  
lhe entregar a quantia; QUE entregou nas mãos de VALDEMAR o  
envelope contendo os valores; OUE VALDEMAR não conferiu  
na frente do DECLARANTE quanto havia no envelope;  QUE 
VALDEMAR afirmou que aquele dinheiro se referia a um acerto de  
campanha  que  havia  feito  com  DELÚBIO;  QUE  VALDEMAR  
contava  que  havia  realizado  um  acordo  com  Dr.  DELÚBIO  na  
formalização da aliança da chapa formada para disputar a Presidência  
da República; (fls. 610-611, depoimento de Jacinto de Souza Lamas)  
(Grifamos)

Para  obter  vantagens  indevidas,  o  25º  réu  articulou  o  apoio 
parlamentar do seu partido imprescindível às ações do governo. Vamos 
às provas.

Em primeiro lugar, o contundente depoimento de Roberto Jefferson 
em  juízo  ratifica  o  que  foi  dito  no  emblemático  testemunho  prestado 
perante a CPMI dos Correios, no sentido de que o escândalo do mensalão 
realmente ocorreu, a saber: 

Depoimento  em  juízo  de  ROBERTO  JEFFERSON  -  fls. 
15.909-15.932 (volume 74)

JF  MARCELLO  GRANADO:  Então,  o  Senhor,  na 
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI dos 
Correios,  não  afirmou  que  o  esquema  era  dirigido  e 
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  Ministro-Chefe  da  Casa 
Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Excelência, 
reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as  informações  que  dei  no 
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passado. Mas entendo que o momento era outro: era político. 
Agora, nós temos a 'tribunalização' dessas questões e a minha 
presença aqui não é de testemunha política,  é de acusado. E, 
como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não 
mais quanto a terceiros (Fls. 15912) 

(...)
JF  MARCELLO  GRANADO:  Quem  pagava  esse 

"mensalão"?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eram  recursos 

que vinham do PT. (fls. 15.917-15.918)
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eu  não  quero 

fingir uma coisa que não é verdadeira. Eu podia chegar para o 
Senhor aqui: 'Não recebi". Não é verdade isso. Não vou fazer. 
Recebi do PT quatro milhões para as eleições de 2004. Inclusive, 
Excelência, em uma relação de confiança que o PT defraudou, 
porque esperava que o dinheiro fosse legalizado. E começou o 
nosso conflito aí, eu cobrando do Genoíno: "Genoíno, vamos 
legalizar isso. É muito dinheiro para ficar pelo "caixa 2". Pelo 
menos  vamos  estabelecer  o  que  é  o  caixa  real."  Isso  nunca 
aconteceu, Excelência. (fl. 15.919)

DOUTOR  PROCURADOR  DA REPUBLICA:  O  Senhor 
reuniu na Casa Civil ou no  Palácio do Planalto com o Genoíno, 
Delúbio Soares ou Sílvio Pereira?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Várias vezes 
DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA:  O Ministro 

José Dirceu já esteve presente a algumas delas?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias  vezes. 

DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA: O Senhor poderia 
declinar  o  nome  das  pessoas  de  quem  o  Senhor  cobrou  os 
recibos no valor de quatro milhões?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Delúbio Soares e 
José Genoíno.

DOUTOR  PROCURADOR  DA REPÚBLICA:  O  Senhor 
chegou a pedir a Emerson Palmieri que também cobrasse esses 
recibos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, pedi.
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passado. Mas entendo que o momento era outro: era político. 
Agora, nós temos a 'tribunalização' dessas questões e a minha 
presença aqui não é de testemunha política,  é de acusado. E, 
como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não 
mais quanto a terceiros (Fls. 15912) 

(...)
JF  MARCELLO  GRANADO:  Quem  pagava  esse 

"mensalão"?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eram  recursos 

que vinham do PT. (fls. 15.917-15.918)
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eu  não  quero 

fingir uma coisa que não é verdadeira. Eu podia chegar para o 
Senhor aqui: 'Não recebi". Não é verdade isso. Não vou fazer. 
Recebi do PT quatro milhões para as eleições de 2004. Inclusive, 
Excelência, em uma relação de confiança que o PT defraudou, 
porque esperava que o dinheiro fosse legalizado. E começou o 
nosso conflito aí, eu cobrando do Genoíno: "Genoíno, vamos 
legalizar isso. É muito dinheiro para ficar pelo "caixa 2". Pelo 
menos  vamos  estabelecer  o  que  é  o  caixa  real."  Isso  nunca 
aconteceu, Excelência. (fl. 15.919)

DOUTOR  PROCURADOR  DA REPUBLICA:  O  Senhor 
reuniu na Casa Civil ou no  Palácio do Planalto com o Genoíno, 
Delúbio Soares ou Sílvio Pereira?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Várias vezes 
DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA:  O Ministro 

José Dirceu já esteve presente a algumas delas?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias  vezes. 

DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA: O Senhor poderia 
declinar  o  nome  das  pessoas  de  quem  o  Senhor  cobrou  os 
recibos no valor de quatro milhões?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Delúbio Soares e 
José Genoíno.

DOUTOR  PROCURADOR  DA REPÚBLICA:  O  Senhor 
chegou a pedir a Emerson Palmieri que também cobrasse esses 
recibos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, pedi.
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(fl. 15926) (Grifamos)

Corroborando  a  versão  de  que  o  25º  denunciado  efetivamente 
integrava  a  quadrilha  do  mensalão  e  que  participou  efetivamente  do 
escândalo, merece transcrição o trecho abaixo do depoimento de Jacinto 
de Souza Lamas, in verbis:

sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava  
imediatamente para a residência do Sr. VALDEMAR COSTA NETO,  
na  QI  15  do  Lago  Sul;  QUE o  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  
nunca comentou qual o destino que seria dado aos valores recebidos  
em cada  ocasião;  (fls.  15.559,  trecho  do  depoimento  de  Jacinto  de  
Souza Lamas) (Grifamos)

A participação  do  25º  réu  no  escândalo  do  mensalão  é  a  única 
conclusão que se extrai dos depoimentos do próprio réu, cujos trechos 
mais relevantes são abaixo transcritos:

QUE o DECLARANTE não entendeu, ligou para DELUBIO  
SOARES  e  foi  à  sede  do  partido  dos  Trabalhadores;  QUE  lá,  
apresentou o cheque a DELÚBIO SOARES que não soube informar a  
respeito, e se retirou da sala para fazer uma ligação telefônica; QUE o  
DECLARANTE  não  sabe  para  quem  foi  a  ligação;  QUE  após  o  
telefonema  DELÚBIO  SOARES  informou  que  iriam  resgatar  o  
cheque com o DECLARANTE no dia seguinte, em São Paulo; QUE  
não  informou  quem  iria  efetuar  o  resgate  do  cheque,  nem  o  
DECLARANTE  perguntou;  QUE  no  dia  seguinte,  no  horário  
marcado,  foram dois  cidadãos  no  apartamento  do  DECLARANTE,  
perguntaram pelo cheque e lhe fizeram a entrega de R$ 500 mil em  
troca do cheque; QUE não sabe informar o nome das pessoas, porém  
acredita que sejam seguranças; QUE posteriormente houve o mesmo  
procedimento: LAMAS foi à sede da SMP&B, recebeu um envelope  
lacrado e telefonou ao DECLARANTE, que solicitou que o envelope  
fosse entregue em São Paulo; QUE o envelope continha outro cheque  
de R$ 500 mil para a GUARANHUNS; QUE LAMAS também não  
sabia  que  neste  novo  envelope  conteria  um  cheque  nominal  à  
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(fl. 15926) (Grifamos)

Corroborando  a  versão  de  que  o  25º  denunciado  efetivamente 
integrava  a  quadrilha  do  mensalão  e  que  participou  efetivamente  do 
escândalo, merece transcrição o trecho abaixo do depoimento de Jacinto 
de Souza Lamas, in verbis:

sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava  
imediatamente para a residência do Sr. VALDEMAR COSTA NETO,  
na  QI  15  do  Lago  Sul;  QUE o  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  
nunca comentou qual o destino que seria dado aos valores recebidos  
em cada  ocasião;  (fls.  15.559,  trecho  do  depoimento  de  Jacinto  de  
Souza Lamas) (Grifamos)

A participação  do  25º  réu  no  escândalo  do  mensalão  é  a  única 
conclusão que se extrai dos depoimentos do próprio réu, cujos trechos 
mais relevantes são abaixo transcritos:

QUE o DECLARANTE não entendeu, ligou para DELUBIO  
SOARES  e  foi  à  sede  do  partido  dos  Trabalhadores;  QUE  lá,  
apresentou o cheque a DELÚBIO SOARES que não soube informar a  
respeito, e se retirou da sala para fazer uma ligação telefônica; QUE o  
DECLARANTE  não  sabe  para  quem  foi  a  ligação;  QUE  após  o  
telefonema  DELÚBIO  SOARES  informou  que  iriam  resgatar  o  
cheque com o DECLARANTE no dia seguinte, em São Paulo; QUE  
não  informou  quem  iria  efetuar  o  resgate  do  cheque,  nem  o  
DECLARANTE  perguntou;  QUE  no  dia  seguinte,  no  horário  
marcado,  foram dois  cidadãos  no  apartamento  do  DECLARANTE,  
perguntaram pelo cheque e lhe fizeram a entrega de R$ 500 mil em  
troca do cheque; QUE não sabe informar o nome das pessoas, porém  
acredita que sejam seguranças; QUE posteriormente houve o mesmo  
procedimento: LAMAS foi à sede da SMP&B, recebeu um envelope  
lacrado e telefonou ao DECLARANTE, que solicitou que o envelope  
fosse entregue em São Paulo; QUE o envelope continha outro cheque  
de R$ 500 mil para a GUARANHUNS; QUE LAMAS também não  
sabia  que  neste  novo  envelope  conteria  um  cheque  nominal  à  
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GUARANHUNS; QUE LAMAS entregou o envelope lacrado para o  
Depoente  em  seu  flat  em  São  Paulo/SP;  QUE  e  DECLARANTE  
informou a DELUBIO SOARES que não faria sentido novo resgate de  
cheque, e nem queria mais receber desta forma; QUE mesmo assim, o  
resgate foi efetuado da mesma forma no dia seguinte; QUE da mesma  
forma foi efetuado um terceiro pagamento, com um cheque no valor de  
R$ 200 mil nominal à GUARANHUNS; QUE este cheque também  
foi buscado por LAMAS na sede da SMP&B em Belo Horizonte/MG;  
QUE LAMAS recebeu outro envelope lacrado sem saber o que havia  
em seu  interior;  QUE o  DECLARANTE queixou-se  novamente  a  
DELÚBIO SOARES, que informou que esta seria a última vez; QUE  
o  resgate  do  cheque foi  efetuado da  mesma forma no dia  seguinte;  
QUE o DECLARANTE acredita que os portadores do numerário não  
eram  sempre  os  mesmos,  apesar  de  achar  que  eram  seguranças,  
possivelmente de casas de câmbio; (fls. 1381, trecho do depoimento de  
Valdemar Costa Neto)

perguntado quanto ao destino dos R$ 6,5 milhões recebidos o  
DECLARANTE afirma que pagou aos  fornecedores  do  material  de  
campanha encomendado e gasto em São Paulo, no segundo turno da  
eleição presidencial de 2002; QUE perguntado quanto à sistemática  
de  pagamento  a  fornecedores  e  prestadores  de  serviços,  o  
DECLARANTE  afirma  que  efetuava  tais  pagamentos  
pessoalmente, em Brasília ou em São Paulo; QUE quanto aos  
comprovantes,  o  DECLARANTE informa que  as  encomendas  
eram feitas em confiança por meio de representantes do PL, já  
que não dispunha de recursos para pagamento imediato; QUE  
apesar  de  efetuar  pessoalmente  os  pagamentos,  o  
DECLARANTE não se recorda do nome de qualquer fornecedor  
ou prestador  de  serviços,  nem guardou qualquer  controle  ou  
recibo;  (fls.  1.383-1.384,  trecho  do  depoimento  de  Valdemar 
Costa Neto) (Grifamos)

desta  forma solicitou  que  Jacinto  LAMAS  se  dirigisse  à  
sede  da  SMP&B  para  receber  os  recursos  que  lhe  eram  
direcionados por DELÚBIO SOARES; QUE JACINTO LAMAS  
retornou  com  um  envelope  fechado  tendo  repassado  para  o  
declarante em São Paulo/SP;  QUE ao abrir o envelope percebeu  
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GUARANHUNS; QUE LAMAS entregou o envelope lacrado para o  
Depoente  em  seu  flat  em  São  Paulo/SP;  QUE  e  DECLARANTE  
informou a DELUBIO SOARES que não faria sentido novo resgate de  
cheque, e nem queria mais receber desta forma; QUE mesmo assim, o  
resgate foi efetuado da mesma forma no dia seguinte; QUE da mesma  
forma foi efetuado um terceiro pagamento, com um cheque no valor de  
R$ 200 mil nominal à GUARANHUNS; QUE este cheque também  
foi buscado por LAMAS na sede da SMP&B em Belo Horizonte/MG;  
QUE LAMAS recebeu outro envelope lacrado sem saber o que havia  
em seu  interior;  QUE o  DECLARANTE queixou-se  novamente  a  
DELÚBIO SOARES, que informou que esta seria a última vez; QUE  
o  resgate  do  cheque foi  efetuado da  mesma forma no dia  seguinte;  
QUE o DECLARANTE acredita que os portadores do numerário não  
eram  sempre  os  mesmos,  apesar  de  achar  que  eram  seguranças,  
possivelmente de casas de câmbio; (fls. 1381, trecho do depoimento de  
Valdemar Costa Neto)

perguntado quanto ao destino dos R$ 6,5 milhões recebidos o  
DECLARANTE afirma que pagou aos  fornecedores  do  material  de  
campanha encomendado e gasto em São Paulo, no segundo turno da  
eleição presidencial de 2002; QUE perguntado quanto à sistemática  
de  pagamento  a  fornecedores  e  prestadores  de  serviços,  o  
DECLARANTE  afirma  que  efetuava  tais  pagamentos  
pessoalmente, em Brasília ou em São Paulo; QUE quanto aos  
comprovantes,  o  DECLARANTE informa que  as  encomendas  
eram feitas em confiança por meio de representantes do PL, já  
que não dispunha de recursos para pagamento imediato; QUE  
apesar  de  efetuar  pessoalmente  os  pagamentos,  o  
DECLARANTE não se recorda do nome de qualquer fornecedor  
ou prestador  de  serviços,  nem guardou qualquer  controle  ou  
recibo;  (fls.  1.383-1.384,  trecho  do  depoimento  de  Valdemar 
Costa Neto) (Grifamos)

desta  forma solicitou  que  Jacinto  LAMAS  se  dirigisse  à  
sede  da  SMP&B  para  receber  os  recursos  que  lhe  eram  
direcionados por DELÚBIO SOARES; QUE JACINTO LAMAS  
retornou  com  um  envelope  fechado  tendo  repassado  para  o  
declarante em São Paulo/SP;  QUE ao abrir o envelope percebeu  
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que  se  tratava  de  quinhentos  ou  oitocentos  mil  reais  destinados  à  
GARANHUNS,  que  estranhou  aquele  fato  tendo  se  dirigido  a  
DELÚBIO SOARES na sede em São Paulo/SP; QUE percebeu que  
DELÚBIO também não sabia do que se tratava aquele cheque, tendo  
então feito uma ligação para MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE  
SOUZA (fls.  4.139:  trecho do depoimento de Valdemar Costa 
Neto) (Grifamos)

todas as vezes que JACINTO LAMAS recebeu valores no  
BANCO  RURAL  ou  de  SIMONE,  foi  a  mando  do  réu  aqui  
presente;  QUE  nunca  explicou  para  JACINTO  LAMAS  a  que  
correspondiam os  valores  que ele  buscava no BANCO RURAL ou  
com Simone.  (fls.  14358,  trecho do  depoimento  de  Valdemar  Costa  
Neto) (Grifamos)

O  depoimento  prestado  por  Antônio  Lamas  também  conduz  à 
inequívoca  conclusão  de  que  o  25º  réu  tinha  pleno  conhecimento  do 
mensalão e que dele participava. 

em uma ocasião,  o Deputado VALDEMAR COSTA NETO  
mandou o réu aqui presente ir até o Brasília Shopping receber  
uma encomenda endereçada a ele; QUE o Sr. VALDEMAR não  
disse para o réu que se tratava de dinheiro; QUE o Sr. VALDEMAR  
lhe  deu  o  endereço  em  um  cartão  e  disse  que  procurasse  o  Sr.  
FRANCISCO, mas não informou que seria no Banco Rural; QUE o  
Sr. VALDEMAR também não lhe disse quem estava encaminhando a  
"encomenda"; QUE quando se identificou para o Sr. FRANCISCO no  
Banco  Rural,  o  mesmo  o  levou  para  uma sala,  que  acredita  ser  a  
tesouraria e entregou uma caixa com o timbre do Banco Central; QUE  
a caixa estava lacrada; QUE FRANCISCO pediu para o réu conferir;  
QUE  o  réu  disse  que  não  tinha  vindo  fazer  nenhuma  
conferência,  somente  buscar  a  "encomenda";  QUE  o  Sr.  
FRANCISCO  abriu  a  caixa  e  o  réu  viu  que  se  tratava  de  
dinheiro; QUE verificou que se tratava de notas de R$ 100,00  
(cem reais), todas; (fls. 15552, trecho do depoimento de Antônio de  
Pádua de Souza Lamas) (Grifamos)
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que  se  tratava  de  quinhentos  ou  oitocentos  mil  reais  destinados  à  
GARANHUNS,  que  estranhou  aquele  fato  tendo  se  dirigido  a  
DELÚBIO SOARES na sede em São Paulo/SP; QUE percebeu que  
DELÚBIO também não sabia do que se tratava aquele cheque, tendo  
então feito uma ligação para MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE  
SOUZA (fls.  4.139:  trecho do depoimento de Valdemar Costa 
Neto) (Grifamos)

todas as vezes que JACINTO LAMAS recebeu valores no  
BANCO  RURAL  ou  de  SIMONE,  foi  a  mando  do  réu  aqui  
presente;  QUE  nunca  explicou  para  JACINTO  LAMAS  a  que  
correspondiam os  valores  que ele  buscava no BANCO RURAL ou  
com Simone.  (fls.  14358,  trecho do  depoimento  de  Valdemar  Costa  
Neto) (Grifamos)

O  depoimento  prestado  por  Antônio  Lamas  também  conduz  à 
inequívoca  conclusão  de  que  o  25º  réu  tinha  pleno  conhecimento  do 
mensalão e que dele participava. 

em uma ocasião,  o Deputado VALDEMAR COSTA NETO  
mandou o réu aqui presente ir até o Brasília Shopping receber  
uma encomenda endereçada a ele; QUE o Sr. VALDEMAR não  
disse para o réu que se tratava de dinheiro; QUE o Sr. VALDEMAR  
lhe  deu  o  endereço  em  um  cartão  e  disse  que  procurasse  o  Sr.  
FRANCISCO, mas não informou que seria no Banco Rural; QUE o  
Sr. VALDEMAR também não lhe disse quem estava encaminhando a  
"encomenda"; QUE quando se identificou para o Sr. FRANCISCO no  
Banco  Rural,  o  mesmo  o  levou  para  uma sala,  que  acredita  ser  a  
tesouraria e entregou uma caixa com o timbre do Banco Central; QUE  
a caixa estava lacrada; QUE FRANCISCO pediu para o réu conferir;  
QUE  o  réu  disse  que  não  tinha  vindo  fazer  nenhuma  
conferência,  somente  buscar  a  "encomenda";  QUE  o  Sr.  
FRANCISCO  abriu  a  caixa  e  o  réu  viu  que  se  tratava  de  
dinheiro; QUE verificou que se tratava de notas de R$ 100,00  
(cem reais), todas; (fls. 15552, trecho do depoimento de Antônio de  
Pádua de Souza Lamas) (Grifamos)
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Ademais,  pelo  que se  extrai  dos  autos,  o  26º  denunciado (Jacinto 
Lamas) intermediou, na condição de tesoureiro de seu partido e braço 
direito do 25º réu (Valdemar Costa Neto), o recebimento de substanciais 
quantias em dinheiro destinadas a sua agremiação como condição para 
que permanecesse na base aliada de suporte ao governo. Nesse cenário, 
ressoa  inviável  crer  que  o  26º  denunciado,  tesoureiro  de  seu  partido, 
desconhecia  os  termos  do  acordo  político  de  seu  partido  com  a 
agremiação partidária do governo. O 26º réu participou efetivamente dos 
ilícitos praticados e tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo 
no  Congresso  Nacional,  bem  como  se  associou,  de  forma  estável  e 
permanente,  com os  demais  responsáveis  pelo  megadelito  posto  neste 
julgamento. 

Ex positis, voto pela condenação do 25º denunciado (Valdemar Costa 
Neto) e do 26º denunciado (Jacinto Lamas) pelo delito de quadrilha (CP, 
art. 288), uma vez. Quanto ao 27º denunciado (Antônio Lamas), voto pela 
absolvição, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Do crime de lavagem de dinheiro

Os recebimentos de valores já descritos foram realizados por meio 
de sistemas de ocultamento e dissimulação da natureza, da origem, da 
propriedade, da movimentação e da localização de bens provenientes de 
crimes  de  peculato,  gestão  fraudulenta  e  praticados  por  organização 
criminosa.

Neste sentido, apontam-se as seguintes operações realizadas pelo 25º 
denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  que  consubstanciam  o  delito  de 
lavagem  de  dinheiro:  (i)  uso  de  cheques  emitidos  pela  SMP&B 
Propaganda  nominais  à  empresa  Guaranhus,  com  vistas  a  receber  os 
valores a ele enviados pelo Partido dos Trabalhadores,  a mando do 3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  com auxílio  do  26º  denunciado  (Jacinto 
Lamas);  (ii)  recebimento  dos  valores  em  espécie  pelo  26º  denunciado 
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Ademais,  pelo  que se  extrai  dos  autos,  o  26º  denunciado (Jacinto 
Lamas) intermediou, na condição de tesoureiro de seu partido e braço 
direito do 25º réu (Valdemar Costa Neto), o recebimento de substanciais 
quantias em dinheiro destinadas a sua agremiação como condição para 
que permanecesse na base aliada de suporte ao governo. Nesse cenário, 
ressoa  inviável  crer  que  o  26º  denunciado,  tesoureiro  de  seu  partido, 
desconhecia  os  termos  do  acordo  político  de  seu  partido  com  a 
agremiação partidária do governo. O 26º réu participou efetivamente dos 
ilícitos praticados e tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo 
no  Congresso  Nacional,  bem  como  se  associou,  de  forma  estável  e 
permanente,  com os  demais  responsáveis  pelo  megadelito  posto  neste 
julgamento. 

Ex positis, voto pela condenação do 25º denunciado (Valdemar Costa 
Neto) e do 26º denunciado (Jacinto Lamas) pelo delito de quadrilha (CP, 
art. 288), uma vez. Quanto ao 27º denunciado (Antônio Lamas), voto pela 
absolvição, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Do crime de lavagem de dinheiro

Os recebimentos de valores já descritos foram realizados por meio 
de sistemas de ocultamento e dissimulação da natureza, da origem, da 
propriedade, da movimentação e da localização de bens provenientes de 
crimes  de  peculato,  gestão  fraudulenta  e  praticados  por  organização 
criminosa.

Neste sentido, apontam-se as seguintes operações realizadas pelo 25º 
denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  que  consubstanciam  o  delito  de 
lavagem  de  dinheiro:  (i)  uso  de  cheques  emitidos  pela  SMP&B 
Propaganda  nominais  à  empresa  Guaranhus,  com  vistas  a  receber  os 
valores a ele enviados pelo Partido dos Trabalhadores,  a mando do 3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  com auxílio  do  26º  denunciado  (Jacinto 
Lamas);  (ii)  recebimento  dos  valores  em  espécie  pelo  26º  denunciado 
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(Jacinto Lamas) e, em uma oportunidade, pelo 27º denunciado (Antônio 
Lamas),  dentro  de  agência  do  Banco Rural,  situada em Brasília,  e  em 
hotéis, da 9ª denunciada (Simone Vasconcelos). Estes recursos tinham por 
origem cheque  da  SMP&B Propaganda  nominal  à  própria  agência  de 
publicidade,  com  o  claro  propósito  de  galardoar  o  25º  denunciado 
(Valdemar Costa Neto) e (iii) recebimento de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e meio de reais), em espécie, em seu flat,  tendo como interposto o seu 
segurança, valor este que fora solicitado, pessoal e diretamente, pelo 25º 
denunciado (Valdemar Costa  Neto)  ao 3º  denunciado (Delúbio Soares) 
em agosto de 2004, conforme comprovado pelo interrogatório judicial do 
parlamentar a fls. 15.461. 

A prova  da  prática  dos  delitos  antecedentes  foi  exaustivamente 
demonstrada  algures,  sobretudo  nos  itens  relativos  aos  crimes  de 
peculato e de gestão fraudulenta, tendo como sujeito ativo organização 
criminosa  voltada  para  praticar  ilícitos  penais  contra  a  Administração 
Pública brasileira.

Cite-se, por oportuno, o depoimento de Valdemar Costa Neto a fls. 
1.380/1.384 que confirma que a SMP&B Propaganda foi quem lhe enviou 
os cheques nominais à empresa, como pagamento de recursos enviados 
pelo PT. 

Ademais,  o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  efetivamente 
conhecia a empresa Guaranhuns, conforme se extrai do depoimento do 5º 
denunciado  (Marcos  Valério).  A  propósito,  verificam-se  nos  autos 
informações contraditórias acerca da relação entre o acusado e a empresa 
Guaranhuns.  Em um primeiro  momento,  o  25º  denunciado (Valdemar 
Costa  Neto)  afirmou  que  não  conhecia  a  empresa  Guaranhus,  tendo 
alterado tal versão para assentar que a empresa era o veículo por meio do 
qual  ele  recebia  os  valores  enviados  pelo  Partido  dos  Trabalhadores. 
Segundo sua nova versão,  a utilização da Guaranhus se justificava em 
razão de um suposto empréstimo pessoal com ela contraído durante a 
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(Jacinto Lamas) e, em uma oportunidade, pelo 27º denunciado (Antônio 
Lamas),  dentro  de  agência  do  Banco Rural,  situada em Brasília,  e  em 
hotéis, da 9ª denunciada (Simone Vasconcelos). Estes recursos tinham por 
origem cheque  da  SMP&B Propaganda  nominal  à  própria  agência  de 
publicidade,  com  o  claro  propósito  de  galardoar  o  25º  denunciado 
(Valdemar Costa Neto) e (iii) recebimento de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e meio de reais), em espécie, em seu flat,  tendo como interposto o seu 
segurança, valor este que fora solicitado, pessoal e diretamente, pelo 25º 
denunciado (Valdemar Costa  Neto)  ao 3º  denunciado (Delúbio Soares) 
em agosto de 2004, conforme comprovado pelo interrogatório judicial do 
parlamentar a fls. 15.461. 

A prova  da  prática  dos  delitos  antecedentes  foi  exaustivamente 
demonstrada  algures,  sobretudo  nos  itens  relativos  aos  crimes  de 
peculato e de gestão fraudulenta, tendo como sujeito ativo organização 
criminosa  voltada  para  praticar  ilícitos  penais  contra  a  Administração 
Pública brasileira.

Cite-se, por oportuno, o depoimento de Valdemar Costa Neto a fls. 
1.380/1.384 que confirma que a SMP&B Propaganda foi quem lhe enviou 
os cheques nominais à empresa, como pagamento de recursos enviados 
pelo PT. 

Ademais,  o  25º  denunciado  (Valdemar  Costa  Neto)  efetivamente 
conhecia a empresa Guaranhuns, conforme se extrai do depoimento do 5º 
denunciado  (Marcos  Valério).  A  propósito,  verificam-se  nos  autos 
informações contraditórias acerca da relação entre o acusado e a empresa 
Guaranhuns.  Em um primeiro  momento,  o  25º  denunciado (Valdemar 
Costa  Neto)  afirmou  que  não  conhecia  a  empresa  Guaranhus,  tendo 
alterado tal versão para assentar que a empresa era o veículo por meio do 
qual  ele  recebia  os  valores  enviados  pelo  Partido  dos  Trabalhadores. 
Segundo sua nova versão,  a utilização da Guaranhus se justificava em 
razão de um suposto empréstimo pessoal com ela contraído durante a 
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campanha eleitoral de 2002. 

O  depoimento  do  26º  denunciado  (Jacinto  Lamas),  a  fls.  15.559, 
também fortalece a tese ministerial de que houve lavagem de dinheiro. 
Em  suas  declarações,  o  tesoureiro  do  PL  afirmou  que  desconhecia 
quaisquer  dívidas  de  Valdemar  Costa  Neto  com  Lúcio  Funaro  e  José 
Carlos Batista. 

Consta  ainda  dos  autos  que  o  negócio  jurídico  firmado  entre  a 
Guaranhuns e a SMP&B Propaganda foi adulterado, com data retroativa 
a  1º  de novembro de  2002.  A fraude restou devidamente  comprovada 
mediante  (i)  o  depoimento  do  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  fls. 
1.454/1.465; (ii) o depoimento de Lucio Funaro, fls. 44/55, Apenso 81; (iii) 
ausência  de  ato  que  formalize  o  empréstimo  milionário;  (iv)  inexiste 
justificativa razoável  para que seja  contraído  um empréstimo bancário 
com a corretora, e não com instituições bancárias; (v) inexiste explicação 
razoável  acerca  dos  motivos  pelos  quais  o  25º  denunciado  (Valdemar 
Costa Neto) tomou empréstimo em seu nome, e não em nome do Partido 
Liberal, porquanto se tratava de dívidas de campanha, segundo sua tese 
defensiva;  e  (vi)  o  Laudo  Pericial  nº  1.450/2007,  que  examinou  a 
movimentação financeira das contas bancárias do 5º denunciado (Marcos 
Valério), demonstrou que os pagamentos realizados superaram a casa dos 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por meio da empresa Guaranhus. 

Neste  particular,  as  vantagens  indevidas  eram  repassadas  ao  25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto) pela empresa-laranja, que retinha um 
determinado percentual por ter intermediado a operação ilícita. Tal fato 
foi  ratificado  pelo  depoimento  de  José  Carlos  Batista,  sócio  da 
Guaranhuns, fls. 19.616/19.628, ocasião em que declarou, ainda, que parte 
dos valores foi entregue na sede do PL, em uma oportunidade, em São 
Paulo.

Como bem apontado pelo e.  Relator Ministro Joaquim Barbosa,  a 
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justificativa apresentada por Valdemar Costa Neto (i.e., de que se tratava 
de empréstimo pessoal) não se sustenta. Isto porque, em se tratando de 
pagamento de empréstimo contraído junto à Guaranhuns, não haveria o 
repasse ao 25º denunciado (Valdemar Costa Neto). 

Com  efeito,  o  Laudo  Pericial  nº  1.450/2007-INC,  Anexos  II  e  IV, 
comprovam a  ocorrência  de  diversas  transferências  de  recursos,  todas 
ilícitas,  repise-se,  pela  SMP&B  Propaganda  à  Empresa  Guaranhuns, 
perfazendo  o  total  de  36  operações  financeiras,  que  abarcam cheques, 
DOCs e TEDs. 

O segundo método de lavagem de dinheiro do qual se valia o 25º 
denunciado (Valdemar Costa Neto) consistiu na utilização do esquema já 
exaustivamente analisado SMP&B Propaganda/Banco Rural. 

Os  documentos  acostados  aos  autos  (fls.  38/39,  76/77,  88,  236  do 
Apenso nº 5; fls. 12, 14 e 131 do Apenso nº 6; e fls. 79/82 do Apenso nº 45) 
revelam que o 26º denunciado (Jacinto Lamas) se dirigiu à agência do 
Banco  Rural,  em  Brasília,  em  nove  oportunidades,  para  receber  as 
vantagens  indevidas  diretamente  das  mãos  da  9ª  denunciada (Simone 
Vasconcelos).

Como já mencionado neste voto, o último recebimento ocorreu no 
flat do 25º denunciado (Valdemar Costa Neto), em 03 de agosto de 2004, 
conforme seu depoimento de fls. 1.376/1.384 e 15.461.

Também  há  provas  de  que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  foi 
cometido  pelo  28º  denunciado  (Bispo  Rodrigues)  através  de  uma 
operação de saque de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no Banco 
Rural. No dia 17 de dezembro de 2003, Célio Marcos Siqueira, preposto 
do 28º réu, compareceu à agência do Banco Rural no Brasília Shopping e 
recebeu,  de  Simone  Vasconcelos,  a  quantia  de  R$  150.000,00  (cento  e 
cinquenta mil reais) em espécie (fls. 38/39 do Apenso 5). O referido valor 
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foi  repassado  ao  28º  réu  (Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto)  para  que 
votasse a favor do Governo federal. 

Corroborando o envolvimento do 28º réu com o crime de lavagem 
de  dinheiro,  os  depoimentos  abaixo  transcritos  merecem uma atenção 
especial, a saber:

QUE desceu até a garagem da Câmara onde encontrou o  
motorista do Deputado VANDERVAL SANTOS do PL de São  
Paulo, Sr. CÉLIO; QUE solicitou ao Sr. CÉLIO que se dirigisse  
até o local indicado no bilhete e lá buscasse com uma pessoa,  
cujo nome não se recorda, 'uma encomenda' para o declarante;  
(...) QUE se dirigiu para sua residência, para onde CÉLIO levou  
o dinheiro recebido no local indicado no bilhete mencionado;  
QUE CÉLIO entregou ao declarante um envelope contendo R$  
150.000,00 em espécie. (fls. 2.257/2.261, trecho do depoimento de 
Carlos Alberto Rodrigues Pinto). (Grifamos) 

Meritíssimo, eu confirmo que recebi do Senhor Célio na minha  
residência.  O  Senhor  Célio  não  era  meu  funcionário,  não  tinha  
nenhuma relação comigo, exceto uma de amizade. As vezes, ele fazia  
pequenos  serviços  para  mim,  ele  era  motorista  de  um  outro  
parlamentar.  Como eu  não  queria  que um outro  parlamentar  fosse  
acusado indevidamente no meu lugar ou respondesse algo, eu disse:  
"Não, o Senhor Célio foi buscar a meu mando, no banco, um  
dinheiro enviado para o Partido Liberal, que eu presidia no Rio  
de  Janeiro.  (fls.  15.934,  trecho  do  interrogatório  de  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto). (Grifamos)

QUE recebeu uma ligação do Deputado Federal CARLOS  
RODRIGUES, então coordenador da bancada evangélica, no celular  
n°  61-9962.5534,  solicitando  que  o  declarante  descesse  até  a  
garagem destinada aos parlamentares; QUE ao encontrá-lo o  
Deputado Federal CARLOS RODRIGUES forneceu o endereço  
por escrito para que o declarante recebesse 'uma encomenda';  
QUE  nesse  endereço  fornecido  não  havia  indicação  da  pessoa  que  
deveria procurar, porém se recorda que o Deputado Federal CARLOS  
RODRIGUES  comentou  que  uma  pessoa  iria  procurá-lo  para  
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entregar  a  encomenda;  (...)  QUE após  a  determinação,  deslocou-se  
imediatamente  até  o  endereço  indicado  pelo  Deputado  Federal  
CARLOS RODRIGUES;  QUE somente ao chegar no andar do  
Edifício Brasília Shopping, constatou que se tratava do Banco  
Rural  o  local  indicado  pelo  Parlamentar  CARLOS  
RODRIGUES;  (...)  QUE  ao  se  deslocar  ao  balcão  de  
atendimento foi abordado por uma mulher que perguntou ao  
declarante se  era  CÉLIO,  que estaria  a  mando do Deputado  
CARLOS RODRIGUES; QUE nessa ocasião a mulher solicitou  
ao  declarante  que  se  identificasse;  QUE  não  viu  a  mulher  
proceder  qualquer  anotação  de  sua  identificação;  QUE  essa  
mulher  não  seria  funcionária  da  Agência  Brasília  do  Banco  
Rural,  vez que não portava qualquer identificação; (...)  QUE  
após se identificar pegou a encomenda e encaminhou-se até a  
residência  do Deputado Federal  CARLOS RODRIGUES.  (fls. 
1325/1328,  confirmado  às  fls.  20.131/20.132,  depoimento  de 
Depoimento de Célio Marcos Siqueira). (Grifamos)

O acervo probatório colacionado nos autos e rememorado ao longo 
deste voto é vasto no sentido da nítida intenção de se ocultar a origem e o 
destino dos recursos repassados ao 28º réu pelo motorista Célio Marcos 
Siqueira.

A 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) realizou diversos saques para 
posterior repasse aos prepostos dos parlamentares. Em relação ao 28º réu 
(Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto),  é  possível  atribuir  à  9ª  denunciada 
(Simone  Vasconcelos)  (i)  o  saque  de  fls.  38/39  do  apenso  nº  05,  para 
posterior  repasse  de  R$  100.000,00  (cem mil  reais)  ao  26º  denunciado 
(Jacinto Lamas) e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Célio Marcos Siqueira 
preposto do 28º denunciado (Bispo Rodrigues).

O 5º  denunciado (Marcos Valério)  afirmou,  em interrogatório  (fls. 
16.351),  que  o  28º  denunciado  (Bispo  Rodrigues),  por  indicação  do  3º 
denunciado (Delúbio Soares), recebeu repasses mediante saque no Banco 
Rural, através de uma pessoa chamada Célio.
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Não  é  óbice  ao  reconhecimento  da  configuração  do  crime  da 
lavagem de dinheiro o fato de ter o 28º denunciado também praticado o 
crime  antecedente,  de  corrupção  passiva.  Os  tipos  penais  são 
independentes e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo consunção 
de  um  pelo  outro.  O  crime  do  art.  317  do  Código  Penal  tutela  a 
moralidade  administrativa,  consumando-se  com  o  recebimento, 
solicitação  ou  aceitação  de  promessa  de  vantagem  indevida,  pelo 
funcionário  público,  para  si  ou  para  outrem,  direta  ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Por 
sua  vez,  o  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  protege  a 
administração da justiça – sendo certo que a lavagem de bens, direitos ou 
valores, dificulta a aplicação da lei penal, por escamotear a materialidade 
do crime ou a sua autoria – e a ordem econômica – reduzindo a confiança 
de investidores no mercado financeiro e gerando a concorrência desleal. 
Por isso, há incidência conjunta de ambos os tipos penais, em concurso 
material.

No mesmo sentido, o Plenário desta Corte já teve a oportunidade de 
decidir:  “Não sendo considerada a lavagem de capitais  mero exaurimento do  
crime de  corrupção  passiva,  é  possível  que  dois  dos  acusados  respondam por  
ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas” (Inq. 2.471, Relator: Min. 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2011).

O  recebimento  dos  valores  por  interposta  pessoa  basta  para 
mascarar a origem, a localização e a disposição do capital, pois, de acordo 
com a jurisprudência da Casa, “o tipo não reclama nem êxito definitivo da  
ocultação, visado pelo agente,  nem o vulto e a complexidade dos exemplos de  
requintada  "engenharia  financeira"  transnacional,  com  os  quais  se  ocupa  a  
literatura”  (RHC nº  80.816,  Relator:  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Primeira 
Turma, julgado em 18/06/2001, DJ 18-06-2001).

Nesse diapasão, revela-se, ainda, infundada a tese de que a retirada 
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Não  é  óbice  ao  reconhecimento  da  configuração  do  crime  da 
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do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada através do Banco Rural não configuraria o crime de lavagem de 
dinheiro,  na  medida  em  que  os  valores  já  estariam  lavados.  É  que  a 
retirada do dinheiro por interposta pessoa constitui, por si só, mecanismo 
destinado  à  dissimulação  da  propriedade  e  da  natureza  dos  valores 
provenientes de crime. 

Resulta  dos  elementos  reunidos  ao  longo  do  processo  que  o  28º 
acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à dissimulação da origem 
dos valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o 
tipo penal previsto no art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98.

Ex positis, voto pela condenação:

(i) do 25º denunciado (Valdemar Costa Neto) pelo delito previsto no 
art. 1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, quarenta e uma vezes, em crime 
continuado.

(ii) do 26º denunciado (Jacinto Lamas) pelo delito previsto no art. 1º, 
V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, quarenta vezes, em crime continuado;

(iii) do 28º denunciado (Bispo Rodrigues) pelo delito previsto no art. 
1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, uma vez;

Quanto ao 27º denunciado (Antônio Lamas),  voto pela absolvição 
quanto ao delito previsto no art.  1º,  V, VI e VII,  da Lei nº 9.613/98, na 
forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

Dos fatos imputações

O 29º denunciado (Roberto Jefferson) responde à presente ação penal 
pelos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro 
(Lei  nº  9.613/98,  art.  1º,  V,  VI  e  VII,  sete  vezes).  O  30º  denunciado 
(Émerson Palmieri) responde a esta ação penal pelos crimes de corrupção 
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do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada através do Banco Rural não configuraria o crime de lavagem de 
dinheiro,  na  medida  em  que  os  valores  já  estariam  lavados.  É  que  a 
retirada do dinheiro por interposta pessoa constitui, por si só, mecanismo 
destinado  à  dissimulação  da  propriedade  e  da  natureza  dos  valores 
provenientes de crime. 

Resulta  dos  elementos  reunidos  ao  longo  do  processo  que  o  28º 
acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à dissimulação da origem 
dos valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o 
tipo penal previsto no art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98.

Ex positis, voto pela condenação:

(i) do 25º denunciado (Valdemar Costa Neto) pelo delito previsto no 
art. 1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, quarenta e uma vezes, em crime 
continuado.

(ii) do 26º denunciado (Jacinto Lamas) pelo delito previsto no art. 1º, 
V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, quarenta vezes, em crime continuado;

(iii) do 28º denunciado (Bispo Rodrigues) pelo delito previsto no art. 
1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, uma vez;

Quanto ao 27º denunciado (Antônio Lamas),  voto pela absolvição 
quanto ao delito previsto no art.  1º,  V, VI e VII,  da Lei nº 9.613/98, na 
forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

Dos fatos imputações

O 29º denunciado (Roberto Jefferson) responde à presente ação penal 
pelos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e lavagem de dinheiro 
(Lei  nº  9.613/98,  art.  1º,  V,  VI  e  VII,  sete  vezes).  O  30º  denunciado 
(Émerson Palmieri) responde a esta ação penal pelos crimes de corrupção 
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passiva (CP, art. 317, duas vezes) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, 
art. 1º, V, VI e VII, dez vezes). Por fim, o 31º denunciado (Romeu Queiroz) 
responde a esta ação penal pelos crimes de corrupção passiva (CP, art. 
317) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º, V, VI e VII, quatro 
vezes).

Do crime de corrupção passiva 

Procede a denúncia quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317 
do  CP)  imputado  ao  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson)  e  ao  31º 
denunciado (Romeu Queiroz), tipificado pelo recebimento de vantagem 
indevida, em razão das funções exercidas pelos acusados no Congresso 
Nacional.  De  igual  sorte,  procede  a  denúncia  quanto  ao  crime  de 
corrupção passiva  (art.  317 do  CP)  imputado,  na  forma do art.  30  do 
Código  Penal  (concurso  de  agentes),  ao  30º  denunciado  (Émerson 
Palmieri), então Secretário-Geral do PTB.

O 31º denunciado (Romeu Queiroz), em seu depoimento de fls. 2.125 
e  seguintes,  ratificado  em  juízo  (fls.  16.514),  relatou  que  o  então 
Presidente do PTB, José Carlos Martinez, contatou-o solicitando a retirada 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na empresa SMP&B Publicidade, em 
Belo  Horizonte/MG.  Imediatamente,  então,  o  declarante  entrou  em 
contato com o coordenador do Partido em Minas Gerais, Sr. José Hertz, 
determinando  que  este  providenciasse  a  retirada  do  dinheiro  e  o 
colocasse  à  disposição  do  30º  denunciado  (Emerson  Palmieri).  Na 
oportunidade do recebimento dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o 31º 
denunciado (Romeu Queiroz) entrou em contato com a 9ª  denunciada 
(Simone Vasconcelos), comunicando que José Hertz estaria autorizado a 
atender os pleitos do 30º denunciado (Emerson Palmieri).

José Hertz, que confirmou em juízo (fls. 19.264) as suas declarações 
de fls. 1.333 e seguintes, afirmou que, por orientação do 31º denunciado 
(Romeu  Queiroz),  solicitou  a  Charles  dos  Santos  Nobre,  contínuo  do 
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passiva (CP, art. 317, duas vezes) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, 
art. 1º, V, VI e VII, dez vezes). Por fim, o 31º denunciado (Romeu Queiroz) 
responde a esta ação penal pelos crimes de corrupção passiva (CP, art. 
317) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º, V, VI e VII, quatro 
vezes).

Do crime de corrupção passiva 

Procede a denúncia quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317 
do  CP)  imputado  ao  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson)  e  ao  31º 
denunciado (Romeu Queiroz), tipificado pelo recebimento de vantagem 
indevida, em razão das funções exercidas pelos acusados no Congresso 
Nacional.  De  igual  sorte,  procede  a  denúncia  quanto  ao  crime  de 
corrupção passiva  (art.  317 do  CP)  imputado,  na  forma do art.  30  do 
Código  Penal  (concurso  de  agentes),  ao  30º  denunciado  (Émerson 
Palmieri), então Secretário-Geral do PTB.

O 31º denunciado (Romeu Queiroz), em seu depoimento de fls. 2.125 
e  seguintes,  ratificado  em  juízo  (fls.  16.514),  relatou  que  o  então 
Presidente do PTB, José Carlos Martinez, contatou-o solicitando a retirada 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na empresa SMP&B Publicidade, em 
Belo  Horizonte/MG.  Imediatamente,  então,  o  declarante  entrou  em 
contato com o coordenador do Partido em Minas Gerais, Sr. José Hertz, 
determinando  que  este  providenciasse  a  retirada  do  dinheiro  e  o 
colocasse  à  disposição  do  30º  denunciado  (Emerson  Palmieri).  Na 
oportunidade do recebimento dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o 31º 
denunciado (Romeu Queiroz) entrou em contato com a 9ª  denunciada 
(Simone Vasconcelos), comunicando que José Hertz estaria autorizado a 
atender os pleitos do 30º denunciado (Emerson Palmieri).

José Hertz, que confirmou em juízo (fls. 19.264) as suas declarações 
de fls. 1.333 e seguintes, afirmou que, por orientação do 31º denunciado 
(Romeu  Queiroz),  solicitou  a  Charles  dos  Santos  Nobre,  contínuo  do 
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escritório  regional  do  PTB/MG,  que  se  dirigisse  à  SMP&B,  em  Belo 
Horizonte/MG, e procurasse a 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) para o 
recebimento  de  dinheiro.  José  Hertz,  então,  levou  os  R$  50.000,00 
(cinquenta mil reais) a Brasília, por via terrestre, entregando esse valor 
pessoalmente  ao  30º  denunciado  (Emerson  Palmieri),  no  Diretório 
Nacional do PTB.

Após a morte do ex-Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, José 
Carlos Martinez, o 29º denunciado (Roberto Jefferson) assumiu as suas 
funções. Os elementos probatórios evidenciaram que o novo Presidente 
articulou, com o concurso dos outros corréus,  o recebimento de novas 
vantagens  indevidas,  além  das  recebidas  pelo  falecido  e  já  descritas 
outrora.

Demonstrou-se na instrução a ocorrência de pagamentos, por meio 
de saques em agências do Banco Rural, de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), em 18/09/2003, e R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 24/09/2003, a Jair 
dos  Santos,  preposto  da  liderança  da  agremiação  partidária  a  que 
pertencem o 29º denunciado (Roberto Jefferson) e o falecido José Carlos 
Martinez, conforme recibos de fls. 177 do apenso 06 e fls. 119 do Apenso 
nº 07. É relevante ressaltar que no dia 24/09/2003 ocorreu no Congresso a 
votação da denominada “Reforma Tributária”.

Consta  de  fls.  22  e  seguintes  do  apenso  nº  45  o  documento 
apresentado pelo 5º denunciado (Marcos Valério), como “relação de pessoas  
indicadas pelo PT que receberam recursos emprestados ao PT por Marcos Valério  
através das empresas”, no qual se constata o pagamento, ao mesmo Jair dos 
Santos, de: (i) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 03/04/2003; 
(ii) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 06/05/2003; e (iii) R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) em 29/09/2003.

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  em  seu  interrogatório  de  fls. 
16.351/16.352,  confirmou  que  repassou,  por  ordem  do  3º  denunciado 
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escritório  regional  do  PTB/MG,  que  se  dirigisse  à  SMP&B,  em  Belo 
Horizonte/MG, e procurasse a 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) para o 
recebimento  de  dinheiro.  José  Hertz,  então,  levou  os  R$  50.000,00 
(cinquenta mil reais) a Brasília, por via terrestre, entregando esse valor 
pessoalmente  ao  30º  denunciado  (Emerson  Palmieri),  no  Diretório 
Nacional do PTB.

Após a morte do ex-Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, José 
Carlos Martinez, o 29º denunciado (Roberto Jefferson) assumiu as suas 
funções. Os elementos probatórios evidenciaram que o novo Presidente 
articulou, com o concurso dos outros corréus,  o recebimento de novas 
vantagens  indevidas,  além  das  recebidas  pelo  falecido  e  já  descritas 
outrora.

Demonstrou-se na instrução a ocorrência de pagamentos, por meio 
de saques em agências do Banco Rural, de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), em 18/09/2003, e R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 24/09/2003, a Jair 
dos  Santos,  preposto  da  liderança  da  agremiação  partidária  a  que 
pertencem o 29º denunciado (Roberto Jefferson) e o falecido José Carlos 
Martinez, conforme recibos de fls. 177 do apenso 06 e fls. 119 do Apenso 
nº 07. É relevante ressaltar que no dia 24/09/2003 ocorreu no Congresso a 
votação da denominada “Reforma Tributária”.

Consta  de  fls.  22  e  seguintes  do  apenso  nº  45  o  documento 
apresentado pelo 5º denunciado (Marcos Valério), como “relação de pessoas  
indicadas pelo PT que receberam recursos emprestados ao PT por Marcos Valério  
através das empresas”, no qual se constata o pagamento, ao mesmo Jair dos 
Santos, de: (i) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 03/04/2003; 
(ii) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 06/05/2003; e (iii) R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) em 29/09/2003.

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  em  seu  interrogatório  de  fls. 
16.351/16.352,  confirmou  que  repassou,  por  ordem  do  3º  denunciado 
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(Delúbio  Soares),  dinheiro  ao  falecido  José  Carlos  Martinez,  ao  30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri)  e  a  prepostos  enviados  pelo  31º 
denunciado  (Romeu  Queiroz).  Esclareceu  que  os  recursos  repassados 
tiveram  origem  em  empréstimos  tomados  nos  Bancos  Rural  e  BMG. 
Também informou que conhece o 30º denunciado (Emerson Palmieri) e o 
31º denunciado (Romeu Queiroz).

No  seu  interrogatório  de  fls.  16.467,  a  9ª  denunciada  (Simone 
Vasconcelos) confirmou o seu depoimento de fls. 591, no qual afirmou ter 
entregado  dinheiro  a  Jair  dos  Santos  e  ao  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri).

A fls.  118  do  apenso  nº  45  há  recibo  da  entrega  de  R$  50.000,00 
(cinquenta  mil  reais)  a  Charles  dos  Santos  Nobre,  funcionário  da 
agremiação  partidária  ora  versada.  Consta  do  recibo  que  o  valor  foi 
sacado com o cheque nº 334750, emitido por meio do Banco Rural.

O 31º denunciado (Romeu Queiroz) confirmou em juízo (fls. 16.514) 
suas  declarações  de  fls.  2.125  e  seguintes,  onde  relatou  que  o  29º 
denunciado (Roberto Jefferson) lhe procurou para que, na condição de 
segundo secretário da agremiação partidária, angariasse recursos para o 
Partido. Diante desse pedido, o 31º denunciado (Romeu Queiroz), ainda 
de acordo com a sua narrativa,  procurou o 37º denunciado (Anderson 
Adauto),  o  qual,  por  sua  vez,  manteve  entendimentos  com  o  3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  que  se  colocou  à  disposição  para 
disponibilizar recursos através da empresa SMP&B Publicidade.

Em  seu  depoimento  de  fls.  15.072,  o  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri)  afirmou que o 29º denunciado (Roberto Jefferson) combinou, 
em reunião, que o PT passaria para o PTB um recurso de R$ 20.000.000,00 
(vinte  milhões  de  reais),  em cinco  parcelas  de  R$  4.000.000,00  (quatro 
milhões de reais), o que seria feito através de doações do PT ou de alguns 
empresários que o PT indicaria. As duas primeiras parcelas foram pagas 

66 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665613.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

(Delúbio  Soares),  dinheiro  ao  falecido  José  Carlos  Martinez,  ao  30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri)  e  a  prepostos  enviados  pelo  31º 
denunciado  (Romeu  Queiroz).  Esclareceu  que  os  recursos  repassados 
tiveram  origem  em  empréstimos  tomados  nos  Bancos  Rural  e  BMG. 
Também informou que conhece o 30º denunciado (Emerson Palmieri) e o 
31º denunciado (Romeu Queiroz).

No  seu  interrogatório  de  fls.  16.467,  a  9ª  denunciada  (Simone 
Vasconcelos) confirmou o seu depoimento de fls. 591, no qual afirmou ter 
entregado  dinheiro  a  Jair  dos  Santos  e  ao  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri).

A fls.  118  do  apenso  nº  45  há  recibo  da  entrega  de  R$  50.000,00 
(cinquenta  mil  reais)  a  Charles  dos  Santos  Nobre,  funcionário  da 
agremiação  partidária  ora  versada.  Consta  do  recibo  que  o  valor  foi 
sacado com o cheque nº 334750, emitido por meio do Banco Rural.

O 31º denunciado (Romeu Queiroz) confirmou em juízo (fls. 16.514) 
suas  declarações  de  fls.  2.125  e  seguintes,  onde  relatou  que  o  29º 
denunciado (Roberto Jefferson) lhe procurou para que, na condição de 
segundo secretário da agremiação partidária, angariasse recursos para o 
Partido. Diante desse pedido, o 31º denunciado (Romeu Queiroz), ainda 
de acordo com a sua narrativa,  procurou o 37º denunciado (Anderson 
Adauto),  o  qual,  por  sua  vez,  manteve  entendimentos  com  o  3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  que  se  colocou  à  disposição  para 
disponibilizar recursos através da empresa SMP&B Publicidade.

Em  seu  depoimento  de  fls.  15.072,  o  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri)  afirmou que o 29º denunciado (Roberto Jefferson) combinou, 
em reunião, que o PT passaria para o PTB um recurso de R$ 20.000.000,00 
(vinte  milhões  de  reais),  em cinco  parcelas  de  R$  4.000.000,00  (quatro 
milhões de reais), o que seria feito através de doações do PT ou de alguns 
empresários que o PT indicaria. As duas primeiras parcelas foram pagas 
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em junho e julho de 2004.

O 29º denunciado (Roberto Jefferson) ratificou em juízo todas as suas 
declarações pretéritas (fls.  15.912).  Nas suas declarações de fls.  4.219 e 
seguintes,  bem  como  a  fls.  15.919  do  seu  interrogatório  judicial, 
confirmou o recebimento da quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), em duas parcelas em espécie, pagas pelo 5º denunciado (Marcos 
Valério), pessoalmente, na sede nacional do PTB, em Brasília, sendo que a 
primeira parcela compreendeu a quantia de R$ 2.200.000,00 (dois milhões 
e  duzentos  mil  reais)  e  a  segunda  de  R$  1.800.000,00  (um  milhão  e 
oitocentos  mil  reais).  O  episódio  foi  confirmado  pelo  30º  denunciado 
(Emerson Palmieri) (fls. 15.076).

A prova que instrui os autos indica que foram feitos três pagamentos 
a  Alexandre  Chaves  Rodrigues  Barbosa,  a  mando  do  29º  denunciado 
(Roberto Jefferson), por meio de retiradas em agências do Banco Rural, a 
saber: (i) R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil) em 18/09/2003, na 
agência  de  Belo  Horizonte/MG  (testemunho  de  Alexandre  Chaves 
Rodrigues Barbosa, fls. 42.130 e segs.); (ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
em  07/01/2004,  na  agência  de  Brasília/DF  (recibo  de  fls.  43-verso  do 
apenso nº 05); e (iii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 14/01/2004, também 
na agência de Brasília/DF (recibo de fls. 67-verso do apenso nº 05). A 9ª 
denunciada (Simone Vasconcelos) realizou os saques para a entrega do 
numerário a Alexandre Chaves.

Em seu depoimento  de  fls.  42.125  e  seguintes,  Alexandre  Chaves 
Rodrigues Barbosa esclareceu que é pai da Sra. Patrícia, então funcionária 
da agremiação partidária a que pertenciam o 29º denunciado (Roberto 
Jefferson) e o 31º denunciado (Romeu Queiroz). Ademais, a testemunha 
relatou ser funcionário do publicitário Cacá Moreno, responsável pelas 
propagandas  políticas  do  PTB.  O  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson) 
admitiu  que soliciara  ao 3º  denunciado (Delúbio  Soares)  o  repasse  de 
dinheiro para a Sra. Patrícia (depoimento de fls. 4.225 e seguintes).
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em junho e julho de 2004.

O 29º denunciado (Roberto Jefferson) ratificou em juízo todas as suas 
declarações pretéritas (fls.  15.912).  Nas suas declarações de fls.  4.219 e 
seguintes,  bem  como  a  fls.  15.919  do  seu  interrogatório  judicial, 
confirmou o recebimento da quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), em duas parcelas em espécie, pagas pelo 5º denunciado (Marcos 
Valério), pessoalmente, na sede nacional do PTB, em Brasília, sendo que a 
primeira parcela compreendeu a quantia de R$ 2.200.000,00 (dois milhões 
e  duzentos  mil  reais)  e  a  segunda  de  R$  1.800.000,00  (um  milhão  e 
oitocentos  mil  reais).  O  episódio  foi  confirmado  pelo  30º  denunciado 
(Emerson Palmieri) (fls. 15.076).

A prova que instrui os autos indica que foram feitos três pagamentos 
a  Alexandre  Chaves  Rodrigues  Barbosa,  a  mando  do  29º  denunciado 
(Roberto Jefferson), por meio de retiradas em agências do Banco Rural, a 
saber: (i) R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil) em 18/09/2003, na 
agência  de  Belo  Horizonte/MG  (testemunho  de  Alexandre  Chaves 
Rodrigues Barbosa, fls. 42.130 e segs.); (ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
em  07/01/2004,  na  agência  de  Brasília/DF  (recibo  de  fls.  43-verso  do 
apenso nº 05); e (iii) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 14/01/2004, também 
na agência de Brasília/DF (recibo de fls. 67-verso do apenso nº 05). A 9ª 
denunciada (Simone Vasconcelos) realizou os saques para a entrega do 
numerário a Alexandre Chaves.

Em seu depoimento  de  fls.  42.125  e  seguintes,  Alexandre  Chaves 
Rodrigues Barbosa esclareceu que é pai da Sra. Patrícia, então funcionária 
da agremiação partidária a que pertenciam o 29º denunciado (Roberto 
Jefferson) e o 31º denunciado (Romeu Queiroz). Ademais, a testemunha 
relatou ser funcionário do publicitário Cacá Moreno, responsável pelas 
propagandas  políticas  do  PTB.  O  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson) 
admitiu  que soliciara  ao 3º  denunciado (Delúbio  Soares)  o  repasse  de 
dinheiro para a Sra. Patrícia (depoimento de fls. 4.225 e seguintes).
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Além  disso,  José  Hertz,  orientado  pela  9ª  denunciada  (Simone 
Vasconcelos), retirou valores em agências do Banco Rural e do Banco do 
Brasil,  repassando-os  posteriormente  ao  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri).

Nas declarações de fls.  1.333 e seguintes,  ratificadas em juízo (fls. 
19.264), José Hertz esclareceu que recebeu uma ligação telefônica do 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri),  pedindo-lhe  que  procurasse  a  9ª 
denunciada (Simone Vasconcelos).  O declarante compareceu à sede da 
SMP&B em Belo Horizonte/MG, tendo sido orientado pela 9ª denunciada 
(Simone  Vasconcelos)  a  se  dirigir  a  duas  agências  bancárias,  uma  do 
Banco do Brasil e outra do Banco Rural, ambas em Belo Horizonte. De 
acordo com o seu relato, José Hertz recebeu, em cada uma, um pacote e, 
assim que percebeu que se tratava de dinheiro, comunicou por telefone 
ao 30º denunciado (Emerson Palmieri), o qual, por sua vez, solicitou que 
lhe  fosse  entregue  a  encomenda  em  Brasília.  O  declarante,  então, 
transportou os dois envelopes retirados por via aérea em 05/01/2004. O 
30º  denunciado  (Emerson  Palmieri)  foi  ao  encontro  do  declarante  no 
aeroporto;  tendo  recebido  os  pacotes,  ligou  para  o  29º  denunciado 
(Roberto Jefferson), fazendo o seguinte comentário: “assunto resolvido”.

Em seu interrogatório de fls.  15.074 e seguintes, o 30º denunciado 
(Emerson Palmieri) reconheceu ter recebido R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) de José Hertz. Nos termos da sua versão, seria essa uma “ajuda” 
solicitada  pelo  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson)  ao  31º  denunciado 
(Romeu Queiroz).

O  31º  denunciado  (Romeu  Queiroz)  ainda  recebeu,  por  meio  de 
saque em agência do Banco Rural realizado por Paulo Leite Nunes, R$ 
102.812,76  (cento  e  dois  mil,  oitocentos  e  doze  reais  e  setenta  e  seis 
centavos). A fls. 197 do Apenso nº 05, consta mensagem eletrônica da 10ª 
denunciada  (Geiza  Dias),  com  cópia  para  a  9ª  denunciada  (Simone 
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Além  disso,  José  Hertz,  orientado  pela  9ª  denunciada  (Simone 
Vasconcelos), retirou valores em agências do Banco Rural e do Banco do 
Brasil,  repassando-os  posteriormente  ao  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri).

Nas declarações de fls.  1.333 e seguintes,  ratificadas em juízo (fls. 
19.264), José Hertz esclareceu que recebeu uma ligação telefônica do 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri),  pedindo-lhe  que  procurasse  a  9ª 
denunciada (Simone Vasconcelos).  O declarante compareceu à sede da 
SMP&B em Belo Horizonte/MG, tendo sido orientado pela 9ª denunciada 
(Simone  Vasconcelos)  a  se  dirigir  a  duas  agências  bancárias,  uma  do 
Banco do Brasil e outra do Banco Rural, ambas em Belo Horizonte. De 
acordo com o seu relato, José Hertz recebeu, em cada uma, um pacote e, 
assim que percebeu que se tratava de dinheiro, comunicou por telefone 
ao 30º denunciado (Emerson Palmieri), o qual, por sua vez, solicitou que 
lhe  fosse  entregue  a  encomenda  em  Brasília.  O  declarante,  então, 
transportou os dois envelopes retirados por via aérea em 05/01/2004. O 
30º  denunciado  (Emerson  Palmieri)  foi  ao  encontro  do  declarante  no 
aeroporto;  tendo  recebido  os  pacotes,  ligou  para  o  29º  denunciado 
(Roberto Jefferson), fazendo o seguinte comentário: “assunto resolvido”.

Em seu interrogatório de fls.  15.074 e seguintes, o 30º denunciado 
(Emerson Palmieri) reconheceu ter recebido R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) de José Hertz. Nos termos da sua versão, seria essa uma “ajuda” 
solicitada  pelo  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson)  ao  31º  denunciado 
(Romeu Queiroz).

O  31º  denunciado  (Romeu  Queiroz)  ainda  recebeu,  por  meio  de 
saque em agência do Banco Rural realizado por Paulo Leite Nunes, R$ 
102.812,76  (cento  e  dois  mil,  oitocentos  e  doze  reais  e  setenta  e  seis 
centavos). A fls. 197 do Apenso nº 05, consta mensagem eletrônica da 10ª 
denunciada  (Geiza  Dias),  com  cópia  para  a  9ª  denunciada  (Simone 
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Vasconcelos),  dirigido ao funcionário  do  Banco Rural,  determinando a 
entrega dos valores a Paulo Leite Nunes. A cópia do cheque sacado e da 
cédula de identidade de Paulo Leite Nunes consta de fls. 198 do mesmo 
apenso.

Vale  relatar  o  quanto  declarado  pelo  31º  denunciado  (Romeu 
Queiroz)  em  seu  interrogatório  de  fls.  16.514.  Naquela  oportunidade, 
disse  o  interrogando que recebeu contato  telefônico do  7º  denunciado 
(Cristiano Paz), informando acerca do repasse do valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), descontando-se, pela SMP&B, alegadamente 
a título de impostos e taxas, a importância de R$ 47.187,24 (quarenta e 
sete mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Por isso, o 
Sr. Paulo Leite Nunes, orientado pelo 31º denunciado (Romeu Queiroz), 
retirou a importância de R$ 102.812,76 (cento e dois mil, oitocentos e doze 
reais e setenta e seis centavos) e realizou transferências bancárias para 
uma lista de beneficiários.

O envolvimento  entre  os  agentes  restou evidenciado pela  viagem 
que  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  o  8º  denunciado  (Rogério 
Tolentino)  e  o  30º  denunciado  (Emerson Palmieri)  fizeram a  Portugal, 
para reunião com o Presidente da Portugal Telecom, Miguel Horta. O 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri),  em  seu  depoimento  de  fls.  15.082, 
afirmou  que  viajou  a  Portugal,  a  pedido  do  29º  denunciado  (Roberto 
Jefferson),  para acompanhar a  cúpula do PT,  que encontraria,  naquele 
país, empresários que detinham investimentos no Brasil e que estavam 
dispostos  a  realizar  repasse  de  verbas  para  o  PTB.  No  aeroporto, 
encontrou o 5º denunciado (Marcos Valério) e o 8º denunciado (Rogério 
Tolentino),  com  os  quais  viajou  para  a  reunião.  Nessa  reunião,  o  5º 
denunciado (Marcos Valério) entrou em uma sala reservada e lá ficou de 
30  a  40  minutos.  A fls.  15.926,  o  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson) 
confirmou  que  pediu  a  Emerson  Palmieri  para  ir  a  uma  viagem  a 
Portugal.
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Vasconcelos),  dirigido ao funcionário  do  Banco Rural,  determinando a 
entrega dos valores a Paulo Leite Nunes. A cópia do cheque sacado e da 
cédula de identidade de Paulo Leite Nunes consta de fls. 198 do mesmo 
apenso.

Vale  relatar  o  quanto  declarado  pelo  31º  denunciado  (Romeu 
Queiroz)  em  seu  interrogatório  de  fls.  16.514.  Naquela  oportunidade, 
disse  o  interrogando que recebeu contato  telefônico do  7º  denunciado 
(Cristiano Paz), informando acerca do repasse do valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), descontando-se, pela SMP&B, alegadamente 
a título de impostos e taxas, a importância de R$ 47.187,24 (quarenta e 
sete mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Por isso, o 
Sr. Paulo Leite Nunes, orientado pelo 31º denunciado (Romeu Queiroz), 
retirou a importância de R$ 102.812,76 (cento e dois mil, oitocentos e doze 
reais e setenta e seis centavos) e realizou transferências bancárias para 
uma lista de beneficiários.

O envolvimento  entre  os  agentes  restou evidenciado pela  viagem 
que  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  o  8º  denunciado  (Rogério 
Tolentino)  e  o  30º  denunciado  (Emerson Palmieri)  fizeram a  Portugal, 
para reunião com o Presidente da Portugal Telecom, Miguel Horta. O 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri),  em  seu  depoimento  de  fls.  15.082, 
afirmou  que  viajou  a  Portugal,  a  pedido  do  29º  denunciado  (Roberto 
Jefferson),  para acompanhar a  cúpula do PT,  que encontraria,  naquele 
país, empresários que detinham investimentos no Brasil e que estavam 
dispostos  a  realizar  repasse  de  verbas  para  o  PTB.  No  aeroporto, 
encontrou o 5º denunciado (Marcos Valério) e o 8º denunciado (Rogério 
Tolentino),  com  os  quais  viajou  para  a  reunião.  Nessa  reunião,  o  5º 
denunciado (Marcos Valério) entrou em uma sala reservada e lá ficou de 
30  a  40  minutos.  A fls.  15.926,  o  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson) 
confirmou  que  pediu  a  Emerson  Palmieri  para  ir  a  uma  viagem  a 
Portugal.
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Ante  o  exposto,  é  adequada  a  tipificação  da  conduta  do  29º 
denunciado (Roberto Jefferson) e  do 31º denunciado (Romeu Queiroz) 
pelo  crime  de  corrupção  passiva  (CP,  art.  317),  tendo  em  vista  o 
recebimento  de  vantagem  indevida  em  razão  do  cargo  público  que 
ocupavam no Legislativo Federal. De igual modo, revela-se inequívoca a 
prática do crime de corrupção passiva (CP, art. 317) pelo 30º denunciado 
(Émerson Palmieri), na forma do art. 30 do Código Penal, em concurso de 
agentes. Endossando as razões bem lançadas pelo i. Min. relator, Joaquim 
Barbosa, o só fato de o 30º denunciado (Émerson Palmieri) ter colaborado 
com dois parlamentares distintos não autoriza que lhe sejam imputados 
dois crimes de corrupção passiva. Como assentado pelo relato, verbis:

“A colaboração com os acusados ROBERTO JEFFERSON e 
ROMEU  QUEIROZ  insere-se  num  contexto  fático  único, 
voltado  à  obtenção  de  vantagem  indevida  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores,  não  se  reproduzindo  em  vários  crimes  pela 
mera existência de mais de um coautor da prática criminosa” 
(p. 118 do voto do relator sobre o item VI da denúncia). 

 Entender o contrário, i.e., entender que o 30º denunciado (Émerson 
Palmieri)  tenha  cometido  dois  crimes  de  corrupção  passiva  por  estar 
relacionado  a  dois  diferentes  parlamentares  significaria  conferir  à  sua 
participação  maior  gravidade  do  que  à  própria  autoria.  Daí  por  que, 
acompanhando o raciocínio articulado pelo Min. relator, entendo que o 
30º denunciado (Émerson Palmieri) praticou o crime de corrupção passiva 
(CP,  art.  317)  apenas  uma  vez,  na  forma  do  art.  30  do  Código  Penal 
(concurso de agentes). 

Ex  positis,  voto  pela  condenação  do  29º  denunciado  (Roberto 
Jefferson),  do 30º denunciado (Émerson Palmieri)  e do 31º denunciado 
(Romeu Queiroz)  pelo  crime de  corrupção passiva (CP,  art.  317),  uma 
única  vez.  Em  acréscimo,  voto  pela  condenação  de  José  Dirceu,  José 
Genoíno,  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz,  Ramon 
Hollerbach  e  Simone  Vasconcelos  como  incursos  por  três  vezes,  em 
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Ante  o  exposto,  é  adequada  a  tipificação  da  conduta  do  29º 
denunciado (Roberto Jefferson) e  do 31º denunciado (Romeu Queiroz) 
pelo  crime  de  corrupção  passiva  (CP,  art.  317),  tendo  em  vista  o 
recebimento  de  vantagem  indevida  em  razão  do  cargo  público  que 
ocupavam no Legislativo Federal. De igual modo, revela-se inequívoca a 
prática do crime de corrupção passiva (CP, art. 317) pelo 30º denunciado 
(Émerson Palmieri), na forma do art. 30 do Código Penal, em concurso de 
agentes. Endossando as razões bem lançadas pelo i. Min. relator, Joaquim 
Barbosa, o só fato de o 30º denunciado (Émerson Palmieri) ter colaborado 
com dois parlamentares distintos não autoriza que lhe sejam imputados 
dois crimes de corrupção passiva. Como assentado pelo relato, verbis:

“A colaboração com os acusados ROBERTO JEFFERSON e 
ROMEU  QUEIROZ  insere-se  num  contexto  fático  único, 
voltado  à  obtenção  de  vantagem  indevida  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores,  não  se  reproduzindo  em  vários  crimes  pela 
mera existência de mais de um coautor da prática criminosa” 
(p. 118 do voto do relator sobre o item VI da denúncia). 

 Entender o contrário, i.e., entender que o 30º denunciado (Émerson 
Palmieri)  tenha  cometido  dois  crimes  de  corrupção  passiva  por  estar 
relacionado  a  dois  diferentes  parlamentares  significaria  conferir  à  sua 
participação  maior  gravidade  do  que  à  própria  autoria.  Daí  por  que, 
acompanhando o raciocínio articulado pelo Min. relator, entendo que o 
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concurso material, nas penas do artigo 333 do Código Penal. Absolvo a ré 
Geiza Dias das acusações contra ela lançadas, na forma do art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  adotando  como  razões  de  decidir  os 
fundamentos invocados pela douta maioria.

Do crime de lavagem de dinheiro 

Os recebimentos de valores já descritos foram realizados por meio 
de sistemas de ocultamento e dissimulação da natureza, da origem, da 
propriedade, da movimentação e da localização de bens provenientes de 
crimes  de  peculato,  gestão  fraudulenta  e  praticados  por  organização 
criminosa.

Neste sentido, apontem-se as seguintes operações: (i) pagamento de 
R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), pelo 5º denunciado 
(Marcos  Valério)  ao  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson)  e  ao  30º 
denunciado (Emerson Palmieri),  mediante  entrega  em espécie  na  sede 
nacional do PTB, conforme interrogatório de fls. 15.919; (ii) pagamento de 
R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),  pelo 5º denunciado 
(Marcos  Valério)  ao  29º  denunciado  (Roberto  Jefferson)  e  ao  30º 
denunciado (Emerson Palmieri),  mediante  entrega  em espécie  na  sede 
nacional do PTB, conforme interrogatório de fls. 15.919; (iii) pagamento 
de  R$145.000,00  (cento  e  quarenta  e  cinco  mil)  a  Alexandre  Chaves 
Rodrigues Barbosa, em 18/09/2003, mediante saque em agência do Banco 
Rural (testemunho de Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa, fls. 42.130 e 
segs.);  (iv)  pagamento  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  a  Alexandre 
Chaves Rodrigues Barbosa, em 07/01/2004, mediante saque em agência do 
Banco Rural (recibo de fls. 43-verso do apenso nº 05); (v) pagamento de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa, em 
14/01/2004, mediante saque em agência do Banco Rural (recibo de fls. 67-
verso do apenso nº 05);  (vi)  recebimento de valores por José Hertz na 
agência do Banco Rural em Belo Horizonte (depoimento de fls. 19.264); e 
(vii) recebimento de valores por José Hertz na agência do Banco do Brasil 
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em Belo Horizonte (depoimento de fls. 19.264).

A prova  da  prática  dos  delitos  antecedentes  foi  exaustivamente 
demonstrada  algures,  sobretudo  nos  itens  relativos  aos  crimes  de 
peculato e de gestão fraudulenta, tendo como sujeito ativo organização 
criminosa  voltada  para  praticar  ilícitos  penais  contra  a  Administração 
Pública brasileira.

A  diversidade  de  parlamentares  beneficiados  pela  lavagem  dos 
valores não descaracteriza o crime continuado. Entretanto, não podem ser 
considerados  em  continuidade  delitiva  os  delitos  praticados  mediante 
sistemas  distintos,  porquanto  inexistente  a  identidade da  “maneira  de 
execução”,  requisito  expressamente  previsto  no  caput  do  art.  71  do 
Código Penal.

Ex positis, voto pela condenação:

(i) do 29º denunciado (Roberto Jefferson) pelo delito previsto no art. 
1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, duas vezes, em crime continuado, no 
que  atine  ao  recebimento  de  valores  em  espécie,  diretamente  do  5º 
denunciado (Marcos Valério).  O mesmo crime se configurou, por cinco 
vezes,  em  razão  dos  saques  por  interpostas  pessoas  em  agências 
bancárias;

(ii) do 30º denunciado (Émerson Palmieri) pelo delito previsto no art. 
1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, duas vezes, em crime continuado, no 
que  atine  ao  recebimento  de  valores  em  espécie,  diretamente  do  5º 
denunciado  (Marcos  Valério).  O mesmo crime  se  configurou,  por  oito 
vezes,  em  razão  dos  saques  por  interpostas  pessoas  em  agências 
bancárias;

(iii) do 31º denunciado (Romeu Queiroz) pelo delito previsto no art. 
1º, V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, quatro vezes.
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Uma palavra, ao final, é necessária para que, no momento oportuno 
para a fixação da pena, sejam levadas em conta as devidas nuances da 
conduta de cada denunciado. 

Em sessão pretérita do julgamento desta ação penal, pude ressaltar a 
elevada nocividade social dos denominados “delitos de poder”. Citando 
a doutrina de Fernando Horacio Molinas (Delitos de “cuello blanco” en 
Argentina. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 22-23 e 27), destaquei que as 
manobras  adotadas  pelos  delinquentes,  nesta  seara,  são  realizadas 
utilizando complexas estruturas societárias,  que tornam muito difícil  a 
individualização correta dos diversos autores e partícipes.

Por óbvio, revelando-se árdua a identificação dos responsáveis pelos 
crimes e a sua materialidade,  tem lugar um ambiente profícuo para a 
fixação e profusão das quadrilhas especializadas nos crimes de colarinho 
branco. A certeza da impunidade é o maior combustível da criminalidade.

Neste  sentido,  a  pura  e  simples  punição  de  um  delinquente, 
descoberto, para seu azar, em sua empreitada criminosa, não é suficiente 
para  o  atendimento,  em  plenitude,  das  finalidades  preventiva  e 
repressiva da pena, estas fixadas pelo art. 59 do Código Penal. Ceifar a 
ponta do iceberg, deixando acobertada sob o oceano a maior parte das 
condutas socialmente nocivas,  faz da persecução penal um mecanismo 
inócuo, inapto à pacificação social. Há que se concluir, ainda com recurso 
ao metaforismo, que é preferível deixar intacta a ponta do iceberg e dar 
cabo da sua imensa magnitude oculta, do que o inverso, assumindo-se 
necessário optar entre uma solução e outra.

O  professor  de  Direito  Penal  da  Universidade  Nacional  de 
Montevidéu, Raúl Cervini, define como “cifra negra” ou “campo obscuro 
da  delinquência”  a  diferença  existente  entre  a  criminalidade  real 
(quantidade de delitos cometidos num tempo e lugar determinados) e a 
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criminalidade  aparente  (criminalidade  conhecida  pelos  órgãos  de 
controle). O autor ressalta que há, acerca de certos delitos, um percentual 
substancial em que não é aplicado o ordenamento penal, e que, em alguns 
casos,  é  praticamente  absoluto,  circunstância  que  debilita  a  própria 
credibilidade de todo o sistema penal. Obviamente, um Estado de Direito 
pressupõe  a  absoluta  submissão  de  todos  os  seus  habitantes  à  lei, 
qualquer  que  seja  a  posição  social  que  ocupem  e  a  função  que 
desempenhem.  Entretanto,  na  realidade  constata-se  uma  desfiguração 
desse  Estado  de  Direito,  de  modo  que  o  risco  de  ser  preso  aumenta 
significativamente em razão inversa à situação socioeconômica, tendo em 
conta  a  ocultação  e  dissimulação  dos  crimes  do  colarinho  branco 
(CERVINI,  Raul.  A cifra  negra  da  criminalidade  oculta.  Revista  dos 
Tribunais, vol. 678, abr./1992. p. 291 e ss.).

São  essas  as  razões  que  dão  supedâneo  ao  instituto  da  “delação 
premiada”  no  nosso  ordenamento.  Em  legítima  atividade  de 
sopesamento,  decidiu o  legislador  por  abrandar  ou mesmo eliminar o 
apenamento  de  delinquentes  que  colaborem  para  o  atingimento  de 
determinadas  finalidades,  dentre  elas  a  identificação  dos  demais 
envolvidos  no esquema criminoso e  a  recuperação total  ou parcial  do 
produto do crime. Nestes casos, a benesse ao infrator se justifica pela sua 
indispensável  ajuda  no  desbaratamento  da  engenharia  delitiva, 
contribuindo para prevenir e reprimir um dano social consideravelmente 
maior do que aquele que causou.

Ao contrário do que se possa imaginar à primeira vista, os efeitos 
favoráveis da delação premiada não se restringem aos resultados obtidos 
em uma determinada persecução penal. São eles muito mais abrangentes, 
e apenas podem ser corretamente dimensionados com o recurso à análise 
econômica do direito.

Robert Cooter e Thomas Ulen, na clássica obra Law and Economics 
(3ª  ed.  Addison  Wesley  Longman,  2000.  p.  34  e  ss.),  explicam  que  a 
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economia pode ajudar a encontrar a solução mais otimizada em situações 
nas  quais  se  façam presentes  diversos  atores,  detentores  do  poder  de 
escolha entre várias alternativas possíveis, e onde a escolha de um influa 
diretamente  na  melhor  saída  para  os  interesses  do  outro.  Para 
exemplificar  o  quadro,  os  autores  fazem  menção  ao  “dilema  do 
prisioneiro”: dois coautores de um crime são presos e encarcerados em 
celas distintas;  as provas contra ambos são tênues e as autoridades os 
interrogam em separado, tentando colocá-los um contra o outro.

Caso nenhum dos suspeitos confesse,  ambos responderão por um 
crime menos grave (punidos, v.g., com uma pena de um ano de prisão). 
Se um delatar o ocorrido e o outro não, o colaborador será agraciado com 
uma drástica redução de pena (a reprimenda seria, e.g., de seis meses de 
prisão), enquanto o outro suportaria a sanção do crime mais grave (por 
exemplo, sete anos de prisão). Caso ambos optem pela confissão, gozarão 
da respectiva minorante,  mas responderão pelo crime mais grave,  que 
realmente cometeram (suponha-se que a pena aplicada seja de cinco anos 
de prisão). Considerando que um prisioneiro não pode prever qual será a 
atitude do outro, qual a melhor atitude: confessar ou manter silêncio?

A teoria dos jogos pode responder a essa pergunta. Cooter e Ulen 
demonstram que  confessar  é  a  “estratégia  dominante”  nesta  situação, 
pois sempre significará uma pena menor para o confessor. Sendo essa a 
estratégia ótima, saem beneficiados os órgãos de persecução penal, que 
podem saber de fatos criminosos que de outra forma desconheceriam.

No campo das organizações criminosas dedicadas aos “crimes do 
colarinho branco” a solução é idêntica. A mera previsão legal da delação 
premiada  é  suficiente  para  instaurar  a  mútua  desconfiança  entre  os 
membros da organização – ou até mesmo para evitar que elas se formem. 
A  potencial  traição  de  um  comparsa  é  fator  que  desestimula  a 
associatividade  entre  os  que  delinquem  e  fragiliza  as  quadrilhas 
existentes. E, ao contrário do que sustentam alguns críticos do instituto, 
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nada há de imoral em trair o crime para ser leal ao direito.

Diversas leis, no Brasil, contemplam o instituto da delação premiada, 
com  variegados  requisitos  e  consequências  jurídicas.  Importa,  aqui,  a 
análise  da  Lei  nº  9.807/99,  conhecida  como  “Lei  de  Proteção  a 
Testemunhas”, que trata da matéria em dois artigos distintos, cujo teor 
passo a transcrever:

Art.  13.  Poderá  o  juiz,  de  ofício  ou a  requerimento  das 
partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da 
punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado 
efetiva  e  voluntariamente  com  a  investigação  e  o  processo 
criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da 
ação criminosa;

II -  a localização da vítima com a sua integridade física 
preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em 

conta  a  personalidade  do  beneficiado  e  a  natureza, 
circunstâncias,  gravidade  e  repercussão  social  do  fato 
criminoso.

Art.  14.  O  indiciado  ou  acusado  que  colaborar 
voluntariamente  com  a  investigação  policial  e  o  processo 
criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes 
do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, 
terá pena reduzida de um a dois terços.

Já  tive  a  oportunidade  de  reconhecer  a  incidência  da  delação 
premiada prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 no bojo do julgamento do 
AI nº 820.480-AgR (Relator  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
03/04/2012)  e  entendo  que  o  caso  ora  apreciado  reúne  todos  os 
pressupostos necessários para a concessão do referido benefício legal.
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O réu Roberto Jefferson, desde a divulgação do chamado “escândalo 
dos Correios” na imprensa, sempre demonstrou inabalável disposição de 
relatar  todos  os  delitos  subjacentes  ao  pagamento  de  propina  feito  a 
funcionário da EBCT, conforme flagrado em gravação de vídeo. Não fosse 
a  indispensável  colaboração  do  denunciado  Roberto  Jefferson  para  a 
persecução penal, de forma absolutamente voluntária, os demais crimes e 
seus coautores jamais seriam descobertos pelas autoridades de controle. 
As informações declinadas pelo aludido acusado foram essenciais para a 
própria existência do presente julgamento, e, por isso, é de rigor agraciá-
lo com o benefício legal da redução de pena, conforme disposto no art. 14 
da Lei nº 9.807/99.

Entendo  que  não  há  embaraços,  na  hipótese  sub  judice,  ao 
reconhecimento  da  delação  premiada,  nem  mesmo  a  gravidade  dos 
delitos cometidos. Invoco, no ponto, as precisas palavras do Min. Ayres 
Britto,  proferidas  no  HC  nº  99.736  (Rel.  Min.  Ayres  Britto,  Primeira 
Turma, julgado em 27/04/2010),  in verbis:  “A partir do momento em que o  
Direito admite a figura da delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) como causa  
de diminuição de pena e como forma de buscar a eficácia do processo criminal,  
reconhece que o delator assume uma postura sobremodo incomum: afastar-se do  
próprio instinto de conservação ou autoacobertamento, tanto individual quanto  
familiar, sujeito que fica a retaliações de toda ordem. Daí porque, ao negar ao  
delator o exame do grau da relevância de sua colaboração ou mesmo criar outros  
injustificados  embaraços  para  lhe  sonegar  a  sanção  premial  da  causa  de  
diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante ele conduta desleal”.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
Dos fatos imputados

O 32º  denunciado  (José  Borba)  responde  a  esta  ação  penal  pelos 
ilícitos de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro (art. 
1°, incisos V, VI e VII, combinado com o §4°, da Lei nº 9.613/1998). 
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O  referido  denunciado  teria,  na  condição  de  deputado  federal, 
durante  o  período  referente  ao  escândalo  do  mensalão,  recebido 
R$200.000,00  (duzentos  mil  reais)  em  uma  agência  do  Banco  Rural 
oriundos dos cofres da SMP&B do 5º denunciado (Marcos Valério). Em 
contrapartida,  o  32º  réu  ofereceria  o  apoio  político  necessário  à 
governabilidade  do  país.  Os  atos  da  quadrilha  que  remunerou  o  32º 
denunciado também teriam o objetivo de desviar recursos públicos para o 
financiamento  de  campanhas  e  de  dívidas  de  diretórios  regionais  da 
agremiação partidária que lograra êxito nas eleições presidenciais.

O 32º denunciado (José Borba) na sua defesa articula a negativa de 
sua  participação  em  todos  os  fatos  que  lhes  são  imputados.  Nesse 
contexto,  os  principais  argumentos  da  sua  defesa  podem  ser  assim 
sintetizados:  i)  o  réu desconhecia  a  origem ilícita  dos  recursos,  o  que 
impediria a configuração do delito de lavagem de dinheiro; ii) a acusação 
não  teria  demonstrado  o  conhecimento  do  réu  quanto  à  ilicitude  da 
origem  dos  recursos;  iii)  os  depoimentos  são  divergentes  quanto  ao 
montante recebido pelo réu. Enquanto que Simone Vasconcelos teria dito 
que o réu recebeu R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais),  Marcos 
Valério afirmara que o réu recebeu R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil 
reais);  iv)  o  depoimento  de  Simone  Vasconcelos  de  que  o  réu  teria 
recebido R$ 200.000,00 (duzentos  mil  reais)  é  inverossímil  e  carece  de 
qualquer comprovação; v) a acusação não comprovou qual medida teria 
sido  adotada  pelo  réu para  ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade do dinheiro que 
teria  recebido;  vi)  impossibilidade da prática  do crime de  lavagem de 
dinheiro,  porquanto o dinheiro foi  empregado para a prática de outro 
crime, qual seja o de corrupção passiva. Assim, o dinheiro recebido não 
teria sido lavado; vii) a não ocorrência de comprovação da prática de um 
ato  de  ofício  necessário  para  a  configuração  do  crime  de  corrupção 
passiva;  viii)  em  decorrência  da  imunidade  material  assegurada  aos 
parlamentares  pela  Constituição  da  República,  o  réu  não  poderia  ser 
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responsabilizado pelas suas palavras quando das votações no Congresso 
mencionadas nos autos e,  por essa razão,  seus atos no Congresso não 
podem ser enquadrados como ato de ofício; ix) não haveria provas do 
recebimento  de  qualquer  quantia  pelo  réu,  pessoalmente  ou  por 
intermédio de outra pessoa, qualquer recurso financeiro do PT, de Marcos 
Valério ou de Simone Vasconcelos, no Banco Rural ou em qualquer outro 
lugar.

Do crime de corrupção passiva

Procede a denúncia quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317 
do  CP)  imputado  ao  32º  denunciado  (José  Borba),  tipificado  pelo 
recebimento de vantagem indevida, em razão das funções exercidas pelo 
acusado no Congresso Nacional.

Vejamos a dinâmica dos fatos.

De início, o 32º denunciado (José Borba) recebeu dinheiro no Banco 
Rural e recusou-se expressamente a assinar qualquer documento capaz 
de  comprovar  o  seu  saque  dos  R$200.000,00  (duzentos  mil  reais). 
Destaque-se  que  o  recebimento  de  dinheiro  nesses  termos  impede 
qualquer  conclusão  de  que  o  32º  réu  desconhecia  a  ilicitude  da  sua 
origem. Os valores sacados e recebidos foram entregues pela SMP&B, a 
fim  de  que  integrasse  a  base  aliada  do  governo  e,  a  fortiori,  votasse 
favoravelmente a seus interesses.

Os detalhes do saque bancário,  que atesta  a prática de corrupção 
passiva  pelo  32º  réu,  podem  ser  entrevistos  através  dos  seguintes 
depoimentos  do  5º  e  9º  denunciados,  Marcos  Valério  e  Simone 
Vasconcelos, respectivamente. Confira-se:

Que,  o  Deputado  José  Borba  recebeu  em  Brasília,  no  Banco  
Rural, tendo se recusado a assinar os recibos. (fls. 734, vol. 3, trecho  
do depoimento de Marcos Valério).
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diz  que  o  co-réu  José  Borba  era  líder  do  PMDB  e  lhe  foi  
apresentado  pelo  Sr.  Delúbio  Soares;  (...)  diz  que,  também  nestes  
casos,  as  pessoas  indicadas  por  José  Borba  foram  identificadas  no  
Rural  e,  quando  pessoalmente  José  Borba  foi  ao  Rural,  tendo  se  
recusado  a  assinar  o  recibo  de  retirada,  este  foi  identificado  pelo  
funcionário  do  Rural  e  pela  Sra.  Simone  Vasconcelos.  (fls.  16.352,  
trecho do interrogatório de Marcos Valério,).

QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a assinar  
um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a  
declarante veio pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar  
o  repasse  ao  mesmo.  (fls.  588/595,  depoimento  de  Simone  
Vasconcelos).

que esclarece que quanto à recusa de José Borba em assinar o  
recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do depoimento de  
fls.  591  acrescentando,  apenas,  que  foi  pessoalmente  à  agência  do  
banco Rural de Brasília, por ordem de Marcos Valério, assinar o recibo  
que José Borba havia se negado a fazer. (fls. 16.464/16.465, trecho de  
interrogatório de Simone Vasconcelos).

Ademais,  o  3º  denunciado  (Delúbio  Soares)  confessou,  em  seu 
interrogatório  judicial,  de  fls.  16.614,  vol.  77,  que  o  Partidos  dos 
Trabalhadores repassou cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
ao PMDB.

O  3º  denunciado  (Delúbio  Soares)  ratificou,  também,  os  nomes 
constantes da lista apresentada pelo 5º denunciado (Marcos Valério), a fls. 
3.636, vol. 16, em que constava o nome do 32º denunciado (José Borba), 
fls. 607, vol. 3. Na mencionada lista, constava, além do nome do acusado, 
o nome de dois de seus funcionários, Carlos e Maria Sebastiana, alguns 
números de telefones, as datas e os valores recebidos, perfazendo o total 
de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

O 32º denunciado (José Borba),  em seu interrogatório judicial  (fls. 
3551, vol. 6; fls. 15.753, vol. 73; e lista de fls. 607, vol. 3), confirmou que os 
números de telefones contidos na lista eram seus e que Maria Sebastiana 
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era sua Chefe de Gabinete e Carlos atuava como auxiliar de Sebastiana.

A testemunha José Francisco de Almeida Rego, tesoureiro do Banco 
Rural,  também detalhou o recebimento da vantagem indevida pelo 32º 
denunciado  (José  Borba)  em  seu  depoimento  de  fls.  559/560,  vol.  3, 
confirmado em juízo, a fls. 19.068/19.074, vol. 87. Dentre os pontos mais 
significativos  de  seu  depoimento,  podem-se  destacar  que  (i)  o  32º 
denunciado (José Borba) não permitiu a extração de cópia de sua carteira 
de identidade funcional, (ii) o 32º denunciado (José Borba) recusou-se a 
assinar o recibo de valor remitido, (iii) diante da recusa, a 9ª denunciada 
(Simone Vasconcelos) compareceu à agência do Banco Rural/Brasília para 
efetuar o saque em favor do ora acusado e (iv) a quantia recebida era da 
ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por outro lado, rejeito a tese defensiva de que haveria contradição 
entre os valores apresentados na lista e o montante efetivamente recebido. 

Isto porque a lista é dividida em duas partes:  na primeira,  faz-se 
menção  aos  valores  pagos  diretamente  pela  9ª  denunciada  (Simone 
Vasconcelos), a mando do 3º denunciado (Delúbio Soares), enquanto na 
segunda parte da listagem, tem-se a totalidade da quantia destinada a 
cada favorecido, englobando tanto a parte paga diretamente por Simone 
Vasconcelos quanto a parte paga pela agência SMP&B Propaganda, cujo 
sócio era o 5º denunciado (Marcos Valério), também sob a orientação do 
3º denunciado (Delúbio Soares), fls. 606/608.

Por  outro  lado,  também  não  se  cogita  tratar-se  de  despesa  de 
campanha. Em 2002, o PMDB não fazia parte da base aliada do Partido 
dos Trabalhadores. Ao revés, formou chapa com o PSDB, agremiação que 
notadamente  rivalizou com o  PT naquele  processo  eleitoral,  lançando, 
inclusive,  candidata  à  Vice-Presidência  da  República,  na  ocasião  Rita 
Camata. 
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A defesa no sentido de que a elevada quantia liberada por Marcos 
Valério em favor do 32º réu (José Rodrigues Borba) representava caixa 
dois para viabilizar, tão-somente, o pagamento de despesas de campanha 
é algo que, mercê de caracterizar conduta ilícita e reprovável sob o prisma 
do princípio da moralidade, revela-se incompatível com o que apurado 
nestes autos. Ad argumentandum tantum, ainda que tenha ocorrido Caixa 2, 
isto é, a utilização de recursos não escriturados perante a Justiça Eleitoral 
para favorecer parlamentares federais,  o  esquema criminoso era muito 
mais ambicioso e egoístico, porquanto houve desvio de recursos obtidos 
ilicitamente  em  proveito  pessoal  de  parlamentares,  conforme  provas 
extraídas dos autos e referidas ao longo deste voto.

Por outro lado, mesmo que a prova do ato de ofício seja prescindível 
de acordo com a regra do caput do art. 317 do CP, insta ressaltar todo 
parlamentar recebe mensalmente um subsídio como retribuição pelo seu 
trabalho. Contribuições de terceiros para a participação em eleições são 
admitidas, mas desde que observem a legislação eleitoral e tenham como 
nítido objetivo angariar recursos para as campanhas. In casu, substanciais 
recursos financeiros foram repassados a diversos réus parlamentares em 
troca de apoio político. Além de não haver prova nos autos de que os 
valores  recebidos  destinaram-se  integralmente  aos  fornecedores  e 
credores das respectivas agremiações partidárias, a exigência de dinheiro 
em  troca  de  apoio  político  configura  inexoravelmente  o  crime  de 
corrupção. É incumbência do representante do povo no Congresso votar 
de acordo com a sua consciência, e não em decorrência de um pagamento 
feito  por  terceiro  sob  a  frágil  justificativa  de  se  tratar  de  Caixa  2.  O 
ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em hipótese alguma, que 
um  parlamentar  perceba,  além  do  que  já  recebe  dos  cofres  públicos, 
dinheiro de terceiros para votar em um ou em outro sentido, porquanto 
essa  circunstância  ofende  a  moralidade,  princípios  ético-políticos 
basilares e a lei penal.

A alegação de que não há prova da prática de qualquer ato de ofício 
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capaz de atestar a consumação do crime de corrupção ativa, não merece 
ser acolhida. De fato, não há, a despeito da existência de fortes indícios, 
prova contundente de que a lei A ou B foi aprovada especificamente em 
razão  de  um  determinado  saque  bancário  pelo  parlamentar  que  a 
aprovou. Aliás, impor essa prova ao Ministério Público Federal seria o 
mesmo que  reclamar  prova  diabólica.  Entretanto,  há  prova  efetiva  da 
prática  de  ato  de  ofício  pelos  parlamentares  corrompidos  e  pelo 
corruptor.  O  ato  de  ofício  praticado  consistiu  no  comportamento  dos 
parlamentares  em continuarem a  fazer  parte  da  base  aliada  mediante 
paga.  Explica-se:  esse  comportamento  não  teria  ocorrido  se  os  saques 
bancários  não  tivessem  sido  autorizados  e  recebidos.  A  prática  de 
corrupção se confirma mediante a comprovação de que a base aliada do 
governo, que incluía parlamentares do próprio partido governante não se 
desfez em razão do cognominado esquema do mensalão. Assim é que a 
comprovação  da  gênese  dessa  estratégia  política  espúria  corroborada 
pelos  saques  junto  ao  mercado  financeiro  e  os  depoimentos  e  provas 
corroborando os crimes fatos completa os elementos exigidos pelo delito 
de corrupção.

Ademais, como é sabido, é regra comezinha do processo penal que a 
prova do álibi incumbe ao réu, nos termos do que dispõe o art. 156 do 
Código de Processo Penal (“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer 
[...]”). Assim também a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, cabendo consignar os seguintes arestos:

EMENTA:  -  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS 
CORPUS. JÚRI: SOBERANIA. CF, ART. 5º, XXXVIII. CPP, ART. 
593, III, d. ÁLIBI: ÔNUS DA PROVA. CPP, ART. 156. I. (...) II. 
-Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de álibi que 
aproveite ao réu (CPP, art. 156). III. - HC indeferido. (HC 70742, 
Relator  Min.  Carlos  Velloso,  Segunda  Turma,  julgado  em 
16/08/1994, DJ 30-06-2000)

EMENTA:  HABEAS  CORPUS  -  ALIBI  - 
CIRCUNSTANCIA INVOCADA APÓS  A CONDENAÇÃO  - 
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CONTRADIÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA 
-  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DESSA MATÉRIA EM 
SEDE  DE  HABEAS  CORPUS  -  ALEGAÇÃO  DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA -  INOCORRENCIA -  ORDEM 
DENEGADA. - O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser 
comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem 
seu  reconhecimento  aproveita.  (...)  (HC  68964,  Relator  Min. 
Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 17/12/1991, DJ 22-
04-1994)

O  envolvimento  do  32º  denunciado  no  esquema  cognominado 
“mensalão” também é comprovado pelo depoimento do 1º denunciado 
(José  Dirceu),  de  fls.  16.634/16.671,  vol.  77,  quando  consignou  que,  a 
despeito  da  cisão  interna,  o  acusado  integrava  a  base  de  apoio  ao 
Governo Federal. 

Some-se  a  isto  que  o  depoimento  de  Roberto  Bertholdo  (fls. 
6.385/6.390,  vol.  31),  principal  assessor do parlamentar na Câmara dos 
Deputados, fortalece a tese de que o 32º denunciado (José Borba) teria 
recebido vantagem indevida. 

Outro fator que suporta a tese ministerial de que o 32º denunciado 
(José Borba) teria incorrido no delito de corrupção passiva consiste na 
proximidade  das  datas  em  que  ocorreram  os  pagamentos  e  algumas 
votações assaz relevantes para os interesses do Governo Federal.

Assim  é  que  os  pagamentos  se  iniciaram  no  dia  16.09.2003  (R$ 
250.000,00) e outro no dia 26.09.2003 (R$ 250.000,00),  datas próximas à 
votação  na  Câmara  dos  Deputados  da  PEC  da  Reforma  Tributária 
(24.09.2003).  Os pagamentos,  por certo,  prosseguiram ao longo do ano 
nos dias 20 e 27 de novembro (R$ 200.000,00, em cada data), 04.12.2003 
(R$ 200.000,00),  fls.  603.  O último pagamento ocorreu em 5.07.2004 no 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
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Por oportuno, como bem apontado pelo e. relator Ministro Joaquim 
Barbosa, logo após o recebimento das vultosas quantias, o 32º denunciado 
(José Borba) tornou-se líder do PMDB na Câmara dos Deputados período 
no qual  a agremiação não integrava,  ao menos oficialmente,  a base de 
sustentação  política  do  Governo.  Essa  informação  é  ratificada  pelo 
depoimento em juízo do 1º denunciado (José Dirceu), a fls. 16.657, vol. 77.

Ex positis, voto pela condenação do 32º denunciado (José Borba) pelo 
crime de corrupção passiva (CP, art. 317), uma única vez. Em acréscimo, 
voto  pela  condenação de José  Dirceu,  Delúbio Soares,  Marcos  Valério, 
Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Simone Vasconcelos como incursos, 
uma vez, nas penas do artigo 333 do Código Penal. Absolvo a ré Geiza 
Dias  das  acusações  contra  ela  lançadas,  na  forma do art.  386,  VII,  do 
Código  de  Processo  Penal,  adotando  como  razões  de  decidir  os 
fundamentos invocados pela douta maioria.

Do crime de lavagem de dinheiro 

Também  há  provas  de  que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  foi 
cometido pelo 32º denunciado (José Borba) através de uma operação de 
saque de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no Banco Rural. Em 2003, o 
32º  denunciado  (José  Borba)  recebeu,  para  votar  a  favor  do  Governo 
Federal,  a  referida  quantia  na  agência  do  Banco  Rural  no  Brasília 
Shopping.  O  pagamento  foi  feito  por  intermédio  da  9ª  denunciada 
(Simone Vasconcelos), que procedeu ao saque do dinheiro, entregando-o 
em seguida a José Borba. 

Como dito acima,  ao tomar conhecimento por um funcionário do 
Banco  Rural  de  que  teria  de  assinar  um  recibo  comprovando  o 
recebimento do valor, o 32º denunciado (José Borba) recusou-se a fazê-lo. 
Tal fato tornou necessária a ida de 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) à 
agência do Banco Rural para providenciar o saque e entregar o dinheiro 
ao réu. 
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A recusa de assinatura objetivava impedir a identificação do sacador, 
haja  vista  a  origem  ilícita  do  dinheiro,  bem  como  a  sua  destinação 
criminosa.

O  depoimento  de  José  Francisco  de  Almeida  Rego,  à  época 
tesoureiro da agência do Banco Rural em Brasília, ratifica o envolvimento 
do 32º denunciado (José Borba)  com o crime de lavagem de dinheiro. 
Transcrevem-se os excertos do depoimento de José Francisco de Almeida 
Rego que demonstram detalhadamente o que acima foi dito:

QUE  perguntado  se  recordava  de  algum  caso  especifico  de  
saque, tem a dizer que em data que não sabe precisar, por volta das  
11 :00 horas, uma pessoa se apresentou para sacar os valores indicados  
pela  SMP&B;  QUE  em  virtude  de  problemas  técnicos  do  Banco  
Central, o numerário não estava disponível no horário aprazado; QUE  
o reinquirido saiu para almoçar e somente retomou por volta das 13:30  
horas; QUE neste momento solicitou a identificação da pessoa  
que  iria  sacar  os  valores  para  confrontar  com  os  dados  
contidos  no  fax  recebido  da  Agência  Assembléia  do  Banco  
Rural,  oportunidade  em que  o  mesmo  apresentou  a  carteira  
funcional  de  Deputado  Federal,  sendo  solicitado  então  o  
documento para extração de cópia, porém o Deputado Federal,  
de nome JOSÉ BORBA, não permitiu a extração de cópia e se  
recusou a assinar o recibo do valor a ele destinado; QUE diante  
da negativa do Deputado José Borba em permitir a extração da  
cópia  do  documento  de  identificação,  fez  contato  com  a  
Agência Assembléia do Banco Rural em Belo Horizonte/Mg, e  
falou com o Gerente daquela Agência e lhe expôs o fato; QUE o  
Gerente disse que o reinquirido teria tomado a decisão correta  
de não efetuar o pagamento e que iria entrar em contato com a  
empresa  SMP&B para tratar  do assunto;  QUE logo após,  o  
gerente retomou a ligação dizendo que uma pessoa estaria indo  
à  Agência  do  Banco  Rural/Brasília  resolver  o  problema,  
orientando o reinquirido a rasgar o fax anteriormente recebido  
em nome do Sr. JOSÉ BORBA, pois seria mandado um outro  
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fax em nome da pessoa que seria a responsável pelo saque;
QUE  tal  pessoa  chegou  após  o  encerramento  do  

expediente bancário para o público,  permanecendo o Sr.  José  
Borba  na  Agência  aguardando o  desenrolar  dos  fatos;  QUE  
compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. SIMONE  
VASCONCELOS,  que  assinou  o  recibo  e  autorizou  a  entrega  do  
numerário  ao  Sr.  José  Borba;  QUE o valor  indicado no fax da  
SMP&B era de R$ 200.000,00, porém não se recorda se o valor  
foi  entregue  integralmente  ao  Deputado  Federal  José  Borba;  
QUE  não  ficou  nada  registrado  da  operação  em  nome  do  
deputado José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando  
como responsável pelo saque a Sra. Simone Vasconcelos.  (fls. 
559/560 confirmado às fls. 19.068/19.074, trecho do depoimento 
de  José  Francisco  de  Almeida  Rego,  funcionário  responsável 
pelos pagamentos na Agência Brasília do Banco Rural).

o  Sr.  José  Francisco  Rêgo  -  Eu  não  lembro  se  tinha  algum  
funcionário.  Eu  só  sei  que  essa  pessoa  que  eu  conheço,  aqui,  D.  
Simone Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  ela  veio  de  Belo  Horizonte  para  
fazer o pagamento ao senhor José Borba. E ela já confirmou isso na  
Polícia Federal. (fls. 19.068/19.074, trecho do depoimento de José 
Francisco de Almeida Rego).

No  mesmo  sentido,  o  5º  e  o  9º  denunciados,  (Marcos  Valério  e 
Simone  Vasconcelos,  respectivamente)  confirmaram  o  recebimento  da 
quantia indevida pelo 32º denunciado (José Borba), verbis:

Que,  o  Deputado  José  Borba  recebeu  em  Brasília,  no  Banco  
Rural,  tendo se recusado a assinar os recibos.  (fls.  734, trecho do 
depoimento de Marcos Valério).

diz  que  o  co-réu  José  Borba  era  líder  do  PMDB  e  lhe  foi  
apresentado  pelo  Sr.  Delúbio  Soares;  (...)  diz  que,  também  nestes  
casos,  as  pessoas  indicadas  por  José  Borba  foram  identificadas  no  
Rural  e,  quando  pessoalmente  José  Borba  foi  ao  Rural,  tendo  se  
recusado  a  assinar  o  recibo  de  retirada,  este  foi  identificado  pelo  
funcionário  do  Rural  e  pela  Sra.  Simone  Vasconcelos.  (fls.  16.352, 
trecho do interrogatório de Marcos Valério,).
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QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a assinar  
um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a  
declarante veio pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar  
o  repasse  ao  mesmo.  (fls.  588/595,  depoimento  de  Simone 
Vasconcelos).

que esclarece que quanto à recusa de José Borba em assinar o  
recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do depoimento de  
fls.  591  acrescentando,  apenas,  que  foi  pessoalmente  à  agência  do  
banco Rural de Brasília, por ordem de Marcos Valério, assinar o recibo  
que José Borba havia se negado a fazer. (fls. 16.464/16.465, trecho de 
interrogatório de Simone Vasconcelos).

A defesa do 32º denunciado (José Borba) nega que o acusado tenha 
recebido qualquer quantia da SMP&B e/ou do 5º  e do 9º  denunciados 
(Marcos  Valério  e  Simone  Vasconcelos).  Entretanto,  admitiu  em  seu 
interrogatório que compareceu na agência Brasília do Banco Rural para 
reunir-se  com  Marcos  Valério,  oportunidade  em  que  viu  Simone 
Vasconcelos, in verbis:

J: O Sr. Já esteve na agência Brasília do Banco Rural alguma  
vez?

A: Já.
J: O que é que o Sr. foi fazer lá?
A:  Foi  quando  eu  marquei  com Marcos  Valério  um  possível  

encontro, cujo encontro não ocorreu. Mais tarde ele ... ;
J: Quantas vezes?
A: Duas vezes.
(...)
J: A Simone Reis de Vasconcelos também não sabe quem é?
A: Eu só vi uma vez de relance.
J: Onde?
A: Lá no Banco.
J:  Ah, quando o Sr. esteve lá em busca de Marcos Valério ela  

estava lá?
A: ela estava, estava lá. (fls. 15.754/15.755)
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Indaga-se: por que razão uma reunião entre um Deputado Federal e 
Marcos  Valério,  empresário  do  ramo  de  publicidade,  ocorreria  nas 
dependências  de  uma  agência  do  Banco  Rural?  É  inevitável  concluir, 
consoante se extrai do acervo probatório dos autos, que o 32º denunciado 
(José Borba) compareceu ao Banco Rural para receber o valor que lhe fora 
prometido e entregue. Era dessa forma que Marcos Valério pagava por 
intermédio  de  Simone  Vasconcelos.  Marcos  Valério  não  fazia  reuniões 
com parlamentares no referido Banco Rural. Com exceção à negativa do 
recebimento  do  dinheiro,  os  depoimentos  do  5º,  9º  e  32º  denunciados 
(Marcos Valério, Simone Vasconcelos e José Borba, respectivamente) são 
uníssonos no sentido de que este último réu compareceu ao Banco Rural.

O acervo probatório colacionado nos autos e rememorado ao longo 
deste voto é vasto no sentido da nítida intenção de se ocultar a origem e o 
destino  dos  recursos  repassados  ao  32º  denunciado  (José  Borba)  em 
agência do Banco Rural. 

Não  é  óbice  ao  reconhecimento  da  configuração  do  crime  da 
lavagem de dinheiro o fato de ter o 32º denunciado também praticado o 
crime  antecedente,  de  corrupção  passiva.  Os  tipos  penais  são 
independentes  e  tutelam  bens  jurídicos  distintos,  não  havendo 
consunção de um pelo outro. O crime do art. 317 do Código Penal tutela 
a  moralidade  administrativa,  consumando-se  com  o  recebimento, 
solicitação  ou  aceitação  de  promessa  de  vantagem  indevida,  pelo 
funcionário  público,  para  si  ou  para  outrem,  direta  ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Por 
sua  vez,  o  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  protege  a 
administração da justiça – sendo certo que a lavagem de bens, direitos ou 
valores, dificulta a aplicação da lei penal, por escamotear a materialidade 
do crime ou a sua autoria – e a ordem econômica – reduzindo a confiança 
de investidores no mercado financeiro e gerando a concorrência desleal. 
Por isso, há incidência conjunta de ambos os tipos penais, em concurso 
material.
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Revela-se,  ainda, infundada a tese de que a retirada do montante 
disponibilizado pela estrutura de lavagem de dinheiro criada através do 
Banco Rural não configuraria o crime de lavagem de dinheiro, na medida 
em que os valores já estariam lavados. É que a retirada do dinheiro por 
interposta  pessoa  constitui,  por  si  só,  mecanismo  destinado  à 
dissimulação da propriedade e da natureza dos valores provenientes de 
crime. 

O 32º denunciado (José Borba) utilizou, ainda, o núcleo publicitário 
capitaneado  pelo  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  para  proceder  à 
lavagem  de  dinheiro.  Trata-se  de  método  já  examinado  no  curso  dos 
votos, por mim e pelos eminentes pares.

Em apertada síntese, o modus operandi foi precisamente sistematizado 
pelo e. Relator Ministro Joaquim Barbosa, que o subdividiu seis etapas: (i) 
o  3º  denunciado  (Delúbio  Soares)  indicava  o  nome  do  parlamentar 
cooptado que seria favorecido pela vantagem indevida; (ii) o parlamentar 
cooptado era contatado para ajustar o dia e hora que os valores estariam 
disponíveis junto ao Banco Rural; (iii) a SMP&B Propaganda, que tinha 
como um de seus sócios o 5º denunciado (Marcos Valério), emitia cheques 
nominais a si mesma, com o respectivo endosso, sem, contudo, identificar 
o  nome  do  destinatário  final  dos  recursos;  (iv)  a  referida  agência  de 
publicidade, de modo simultâneo, enviou o cheque à agência do Banco 
Rural, sita em Belo Horizonte, solicitando que o valor fosse entregue em 
espécie na agência da mesma instituição bancária, sita em Brasília. Nesta 
etapa, o nome do beneficiário era indicado pela SMP&B ao Banco Rural 
(no caso do 32º denunciado, em razão de sua recusa, já mencionada, em 
assinar recibo e fornecer a cópia de sua identidade funcional,  houve a 
substituição do seu nome pelo de Simone Vasconcelos, quem se dirigiu à 
agência do Banco Rural em Brasília para efetuar o saque); (v) a agência do 
Banco  Rural  de  Belo  Horizonte  enviou  fax  à  agência  de  Brasília, 
autorizando que a 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) efetuasse o saque; 
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e,  por fim,  (vi)  a  9ª  denunciada (Simone Vasconcelos)  repassou ao 32º 
denunciado (José Borba), em sala situada no interior da agência do Banco 
Rural em Brasília.

Assim,  os  recursos  disponibilizados  pela  empresa  SMP&B 
Propaganda,  utilizando os serviços do Banco Rural  (que autenticava o 
pagamento do cheque em nome da própria SMP&B), o que garantia certa 
margem de segurança aos parlamentares favorecidos de que a operação 
prescindiria de quaisquer formalidades.

E  isso  é  verdade  que  o  saque  de  vultosa  quantia  não  observou 
qualquer formalidade atinente às normas de prevenção e de combate ao 
delito de lavagem de dinheiro do BACEN, como visto acima.  

Diante disso, forçoso concluir que o acervo probatório acostado aos 
autos  isentam  de  dúvidas  que  o  32º  acusado  dirigiu  sua  conduta 
finalisticamente à  dissimulação  da  origem  dos  valores  provenientes  de 
ilícitos criminais cometidos, configurando o tipo penal previsto no art. 1º, 
incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98.

Ex positis, voto pela condenação do 32º denunciado (José Borba) pelo 
crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, incisos V, VI e VII, da 
Lei nº 9.613/98. 

DOSIMETRIA

Adotando  como razões  de  decidir  os  fundamentos  expostos  pelo 
Ministro Relator, aplico aos condenados as seguintes penas:

(i)  ao réu  José Dirceu,  pelo crime de corrupção ativa (art.  333 do 
Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a 
pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 260 (duzentos e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;
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(ii) ao réu José Genoíno, pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal), descrito no item VI (1.a, 3.a) da denúncia, fixo a pena em 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(iii) ao réu Delúbio Soares, pelo crime de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a 
pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(iv) ao réu Marcos Valério, pelo crime de corrupção ativa descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a pena em 7 (sete) anos e 11 
(onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(v) ao réu  Ramon Hollerbach,  pelo crime de corrupção ativa (art. 
333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a pena 
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(vi) ao réu Cristiano Paz, pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a 
pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(vii)  ao  réu  Rogério  Tolentino,  pelo  crime  de  corrupção  ativa, 
descrito  no  item VI.1.a  da  denúncia,  fixo  a  pena  em 3  (três)  anos  de 
reclusão  e  110  (cento  e  dez)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários 
mínimos;

(viii)  à  ré  Simone  Vasconcelos,  pelo  crime  de  corrupção  ativa, 
descrito  no  item VI  (1.a,  2.a,  3.a,  4.a)  da  denúncia,  fixo  a  pena  em 4 
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333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a pena 
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(vi) ao réu Cristiano Paz, pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixo a 
pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(vii)  ao  réu  Rogério  Tolentino,  pelo  crime  de  corrupção  ativa, 
descrito  no  item VI.1.a  da  denúncia,  fixo  a  pena  em 3  (três)  anos  de 
reclusão  e  110  (cento  e  dez)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários 
mínimos;

(viii)  à  ré  Simone  Vasconcelos,  pelo  crime  de  corrupção  ativa, 
descrito  no  item VI  (1.a,  2.a,  3.a,  4.a)  da  denúncia,  fixo  a  pena  em 4 
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(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, 
no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(ix) ao réu Pedro Correa,

(a) pelo crime de quadrilha descrito no item VI.1 (b.1) da denúncia, 
fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão;

(b) pelo crime de corrupção passiva descrito no item VI.1 (b.2) da 
denúncia, fixo a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 190 
(cento  de  noventa)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos 
cada;

(c) pelo crime de lavagem de dinheiro descrito no item VI.1 (b.3) da 
denúncia, fixo a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão  e  260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada;

(x) ao réu Pedro Henry,

(a) pelo crime de corrupção passiva,  fixo a pena em 3 (três) anos e 6 
(seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro descrito no item VI.1 (b.3) da 
denúncia, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 220 
(duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xi) ao réu João Cláudio Genu,

(a) pelo crime de formação de quadrilha, descrito no item VI.1 (c.1) 
da denúncia, fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão;
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(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, 
no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(ix) ao réu Pedro Correa,

(a) pelo crime de quadrilha descrito no item VI.1 (b.1) da denúncia, 
fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão;

(b) pelo crime de corrupção passiva descrito no item VI.1 (b.2) da 
denúncia, fixo a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 190 
(cento  de  noventa)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos 
cada;

(c) pelo crime de lavagem de dinheiro descrito no item VI.1 (b.3) da 
denúncia, fixo a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão  e  260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada;

(x) ao réu Pedro Henry,

(a) pelo crime de corrupção passiva,  fixo a pena em 3 (três) anos e 6 
(seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro descrito no item VI.1 (b.3) da 
denúncia, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 220 
(duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xi) ao réu João Cláudio Genu,

(a) pelo crime de formação de quadrilha, descrito no item VI.1 (c.1) 
da denúncia, fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão;

93 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665613.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4131 de 8405 STF-fl. 55746



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

(b) pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item 
VI.1 (c.2) da denúncia,  fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 
reclusão;

(c) pelo crime de lavagem de dinheiro descrito no item VI.1 (c.3) da 
denúncia,  o  Tribunal  fixo a  pena em 5 (cinco)  anos de reclusão e  200 
(duzentos) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(xii) ao réu Enivaldo Quadrado,

(a) pelo crime de quadrilha (art. 288 do CP), descrito no item VI.1 
(d.1)  da  denúncia,  fixo  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.1 (d.2) da 
denúncia, fixo a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão  e  260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada;

(xiii)  ao réu  Breno Fischberg,  pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item VI.1 (d.2) da 
denúncia, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 220 
(duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xiv) ao réu Valdemar Costa Neto,

(a) pelo crime de corrupção passiva (art. 317 CP), descrito no item 
VI.2 (b.2) da denúncia, fixo a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de 
reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (b.3) da 
denúncia, fixo a pena em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 260 
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(b) pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item 
VI.1 (c.2) da denúncia,  fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 
reclusão;

(c) pelo crime de lavagem de dinheiro descrito no item VI.1 (c.3) da 
denúncia,  o  Tribunal  fixo a  pena em 5 (cinco)  anos de reclusão e  200 
(duzentos) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(xii) ao réu Enivaldo Quadrado,

(a) pelo crime de quadrilha (art. 288 do CP), descrito no item VI.1 
(d.1)  da  denúncia,  fixo  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.1 (d.2) da 
denúncia, fixo a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão  e  260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada;

(xiii)  ao réu  Breno Fischberg,  pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item VI.1 (d.2) da 
denúncia, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 220 
(duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xiv) ao réu Valdemar Costa Neto,

(a) pelo crime de corrupção passiva (art. 317 CP), descrito no item 
VI.2 (b.2) da denúncia, fixo a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de 
reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (b.3) da 
denúncia, fixo a pena em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 260 
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(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada;

(xv) ao réu Jacinto Lamas,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.2 (c.2) da 
denúncia, fixo a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), 
fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no 
valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(xvi) ao réu Carlos Rodrigues,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da 
denúncia,  fixo a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 
(cento  e  cinquenta)  dias-multa,  no valor  de  10 (dez)  salários  mínimos 
cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), descrito no item VI.2 (e.2) da denúncia, fixo a pena em 3 
(três)  anos e 3 (três)  meses  de reclusão e  140 (cento e quarenta)  dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xvii) ao réu Roberto Jefferson,

(a) pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item 
VI.3 (c.1) da denúncia, fixo a pena de reclusão em 2 (dois) anos, 8 (oito) 
meses e 20 (vinte) dias e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº  9.613/1998),  descrito no item VI.3 (c.2)  da denúncia,  fixo a pena de 
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(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada;

(xv) ao réu Jacinto Lamas,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.2 (c.2) da 
denúncia, fixo a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), 
fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no 
valor de 5 (cinco) salários mínimos cada;

(xvi) ao réu Carlos Rodrigues,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da 
denúncia,  fixo a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 
(cento  e  cinquenta)  dias-multa,  no valor  de  10 (dez)  salários  mínimos 
cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), descrito no item VI.2 (e.2) da denúncia, fixo a pena em 3 
(três)  anos e 3 (três)  meses  de reclusão e  140 (cento e quarenta)  dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xvii) ao réu Roberto Jefferson,

(a) pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item 
VI.3 (c.1) da denúncia, fixo a pena de reclusão em 2 (dois) anos, 8 (oito) 
meses e 20 (vinte) dias e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº  9.613/1998),  descrito no item VI.3 (c.2)  da denúncia,  fixo a pena de 
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reclusão em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 160 
(cento e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xviii) ao réu Emerson Palmieri,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.3 (e.1) da 
denúncia, fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 
no valor  de 10 (dez)  salários  mínimos cada,  e declaro a  prescrição da 
pretensão punitiva;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.3 (e.2) da 
denúncia,  fixo  a  pena  em 4  (quatro)  anos  de  reclusão  e  190  (cento  e 
noventa)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada, 
convertendo a pena privativa de liberdade, com base no art. 44, incisos I a 
III, e § 2º, c/c art. 59, caput e inciso IV, todos do Código Penal, por duas 
penas restritivas de direito, consistentes em pena pecuniária de 150 (cento 
e cinquenta) salários mínimos em favor de entidade pública ou privada, 
com  destinação  social,  sem  fins  lucrativos,  a  ser  definida  pelo  juízo 
responsável pela execução, para fins de reparação do dano resultante do 
crime, e em interdição temporária de direitos, consistente na proibição de 
exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato 
eletivo, pela mesma duração da pena privativa de liberdade convertida;

(xix) ao réu Romeu Queiroz,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.3 (d.1) da 
denúncia, fixo a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 
(cento  e  cinquenta)  dias-multa,  no valor  de  10 (dez)  salários  mínimos 
cada;

(b)  pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.3 (d.2) da 
denúncia,  fixo  a  pena  em 4  (quatro)  anos  de  reclusão  e  180  (cento  e 
oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;
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reclusão em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 160 
(cento e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(xviii) ao réu Emerson Palmieri,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.3 (e.1) da 
denúncia, fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 
no valor  de 10 (dez)  salários  mínimos cada,  e declaro a  prescrição da 
pretensão punitiva;

(b) pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.3 (e.2) da 
denúncia,  fixo  a  pena  em 4  (quatro)  anos  de  reclusão  e  190  (cento  e 
noventa)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada, 
convertendo a pena privativa de liberdade, com base no art. 44, incisos I a 
III, e § 2º, c/c art. 59, caput e inciso IV, todos do Código Penal, por duas 
penas restritivas de direito, consistentes em pena pecuniária de 150 (cento 
e cinquenta) salários mínimos em favor de entidade pública ou privada, 
com  destinação  social,  sem  fins  lucrativos,  a  ser  definida  pelo  juízo 
responsável pela execução, para fins de reparação do dano resultante do 
crime, e em interdição temporária de direitos, consistente na proibição de 
exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato 
eletivo, pela mesma duração da pena privativa de liberdade convertida;

(xix) ao réu Romeu Queiroz,

(a) pelo crime de corrupção passiva, descrito no item VI.3 (d.1) da 
denúncia, fixo a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 
(cento  e  cinquenta)  dias-multa,  no valor  de  10 (dez)  salários  mínimos 
cada;

(b)  pelo crime de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.3 (d.2) da 
denúncia,  fixo  a  pena  em 4  (quatro)  anos  de  reclusão  e  180  (cento  e 
oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;
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(xx) ao réu José Borba, pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do 
Código Penal), descrito no item VI.4 (b.1) da denúncia, fixo a pena em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, convertendo a pena 
privativa  de  liberdade  prevalecente,  nos  termos  do  voto  do  Ministro 
Revisor, com base no art. 44, incisos I a III, e § 2º, c/c art. 59, caput e inciso 
IV,  todos  do  Código  Penal,  por  duas  penas  restritivas  de  direito, 
consistentes em pena pecuniária de 300 (trezentos) salários mínimos em 
favor de entidade pública ou privada,  com destinação social,  sem fins 
lucrativos, a ser definida pelo juízo responsável pela execução, para fins 
de reparação do dano resultante do crime, e em interdição temporária de 
direitos,  consistente  na  proibição  de  exercício  de  cargo,  função  ou 
atividade pública, bem como de mandato eletivo, pela mesma duração da 
pena privativa de liberdade convertida.

É como voto.
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(xx) ao réu José Borba, pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do 
Código Penal), descrito no item VI.4 (b.1) da denúncia, fixo a pena em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, convertendo a pena 
privativa  de  liberdade  prevalecente,  nos  termos  do  voto  do  Ministro 
Revisor, com base no art. 44, incisos I a III, e § 2º, c/c art. 59, caput e inciso 
IV,  todos  do  Código  Penal,  por  duas  penas  restritivas  de  direito, 
consistentes em pena pecuniária de 300 (trezentos) salários mínimos em 
favor de entidade pública ou privada,  com destinação social,  sem fins 
lucrativos, a ser definida pelo juízo responsável pela execução, para fins 
de reparação do dano resultante do crime, e em interdição temporária de 
direitos,  consistente  na  proibição  de  exercício  de  cargo,  função  ou 
atividade pública, bem como de mandato eletivo, pela mesma duração da 
pena privativa de liberdade convertida.

É como voto.
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Aditamento ao Voto

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO 
(S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Fora de 
época.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu o condenei.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Na corrupção?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Julga 
procedente a ação quanto a esses três réus?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Quando  se  alcança  o  visual  do  conjunto  da  obra,  ou  seja,  quando  o 
contexto, o cenário, o panorama processual como um todo se desenha, 
cabe esse tipo de pergunta.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO 
(S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Fora de 
época.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu o condenei.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Na corrupção?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Julga 
procedente a ação quanto a esses três réus?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Quando  se  alcança  o  visual  do  conjunto  da  obra,  ou  seja,  quando  o 
contexto, o cenário, o panorama processual como um todo se desenha, 
cabe esse tipo de pergunta.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
pergunta então seria: o réu podia deixar de não saber, diante do contexto?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência acompanha o Relator in totum.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
ontem pude dizer o seguinte: uma coisa é disfarçar o recebimento ilícito 
do  dinheiro,  outra  coisa  é  simular  que  alguém  recebeu  esse  mesmo 
dinheiro licitamente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
diferente, é um plus.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Supremo Tribunal 
Federal tem  clara  jurisprudência  a  respeito do  ônus  probatório  em 
matéria  penal,  valendo assinalar que  tal  diretriz  jurisprudencial  rege, 
invariavelmente, a atuação jurisdicional desta Corte em sede de persecução 
criminal.

Enfatize-se,  portanto,  uma vez mais,  na  linha desse  magistério 
jurisprudencial, que as acusações penais jamais se presumem provadas, 
eis que o ônus da prova incumbe,  exclusivamente,  no que concerne aos 
fatos  constitutivos  do  pedido,  a  quem  formula  a  acusação  penal 
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
pergunta então seria: o réu podia deixar de não saber, diante do contexto?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência acompanha o Relator in totum.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
ontem pude dizer o seguinte: uma coisa é disfarçar o recebimento ilícito 
do  dinheiro,  outra  coisa  é  simular  que  alguém  recebeu  esse  mesmo 
dinheiro licitamente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
diferente, é um plus.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Supremo Tribunal 
Federal tem  clara  jurisprudência  a  respeito do  ônus  probatório  em 
matéria  penal,  valendo assinalar que  tal  diretriz  jurisprudencial  rege, 
invariavelmente, a atuação jurisdicional desta Corte em sede de persecução 
criminal.

Enfatize-se,  portanto,  uma vez mais,  na  linha desse  magistério 
jurisprudencial, que as acusações penais jamais se presumem provadas, 
eis que o ônus da prova incumbe,  exclusivamente,  no que concerne aos 
fatos  constitutivos  do  pedido,  a  quem  formula  a  acusação  penal 
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(HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO –  HC 84.580/SP, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO – HC 94.157/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

“-  Nenhuma acusação penal se  presume  provada.  Não 
compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao  
Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,  para além de  
qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais 
prevalece,  em nosso  sistema  de  direito  positivo,  a  regra,  que,  em 
dado momento histórico do  processo  político  brasileiro  (Estado 
Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os  
regimes  autoritários,  a  obrigação  de  o acusado provar  a  sua  
própria  inocência  (Decreto-lei nº 88,  de  20/12/37,  art.  20,  n.  5).  
Precedentes.

-  Para  o  acusado  exercer,  em plenitude,  a  garantia  do  
contraditório,  torna-se indispensável que  o  órgão  da  acusação  
descreva,  de modo preciso,  os  elementos  estruturais  (‘essentialia  
delicti’)  que compõem o  tipo  penal,  sob pena de  se  devolver,  
ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar  
que é inocente.

-  Em matéria de responsabilidade penal,  não se registra, no  
modelo  constitucional  brasileiro,  qualquer possibilidade  de  o  
Judiciário,  por simples presunção ou com fundamento em meras 
suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos 
que  informam  o  sistema  jurídico  nacional  repelem qualquer  ato  
estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por 
presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”

(HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Procedente, portanto, a denúncia. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Corrupção.
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(HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO –  HC 84.580/SP, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO – HC 94.157/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

“-  Nenhuma acusação penal se  presume  provada.  Não 
compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao  
Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,  para além de  
qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais 
prevalece,  em nosso  sistema  de  direito  positivo,  a  regra,  que,  em 
dado momento histórico do  processo  político  brasileiro  (Estado 
Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os  
regimes  autoritários,  a  obrigação  de  o acusado provar  a  sua  
própria  inocência  (Decreto-lei nº 88,  de  20/12/37,  art.  20,  n.  5).  
Precedentes.

-  Para  o  acusado  exercer,  em plenitude,  a  garantia  do  
contraditório,  torna-se indispensável que  o  órgão  da  acusação  
descreva,  de modo preciso,  os  elementos  estruturais  (‘essentialia  
delicti’)  que compõem o  tipo  penal,  sob pena de  se  devolver,  
ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar  
que é inocente.

-  Em matéria de responsabilidade penal,  não se registra, no  
modelo  constitucional  brasileiro,  qualquer possibilidade  de  o  
Judiciário,  por simples presunção ou com fundamento em meras 
suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos 
que  informam  o  sistema  jurídico  nacional  repelem qualquer  ato  
estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por 
presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”

(HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Procedente, portanto, a denúncia. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Corrupção.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
anotei. Corrupção passiva é o delito.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Procedente a ação, portanto, quanto a essa nova imputação.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Sim.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não acolhi.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
compatível.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
anotei. Corrupção passiva é o delito.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Procedente a ação, portanto, quanto a essa nova imputação.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Sim.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não acolhi.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
compatível.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Não há presunção de 
culpabilidade. Prevalece, sempre, a presunção do estado de inocência.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Contra 
quem indica um fato determinado, extintivo ou modificativo (falha do 
som) Ministério Público.

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Não  cabe ao  réu 
provar  a  sua  própria  inocência,  mas cabe  a  ele  provar,  sim,  os  fatos 
modificativos  ou  extintivos  do  pedido  que  eventualmente  alegue  em 
contraposição aos fatos constitutivos subjacentes à acusação penal.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Ou 
seja, para o Supremo concluir pela anormalidade de uma conduta do réu 
em  causa,  ele,  Supremo  Tribunal  Federal,  não  está  incorrendo  em 
anormalidade  de  conduta;  está  reproduzindo  a  sua  jurisprudência 
consolidada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A premissa básica da 
atribuição ao réu da demonstração de um fato extintivo ou modificativo é 
haver uma prova já formalizada pelo Ministério  Público, porque, senão, 
caminharemos no sentido de assentar que o acusado tem que comprovar 
a inocência, algo diverso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O réu não tem o ônus 
de  provar  a  sua  própria  inocência.  A  Constituição  da  República  o 
presume  inocente.  Compete ao  Ministério  Público  demonstrar  a 
culpabilidade  do  acusado,  comprovando,  de maneira plena,  os  fatos 
constitutivos do pedido (autoria e materialidade do delito).

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: O  ordenamento 
constitucional brasileiro  não tolera qualquer presunção de culpabilidade, 
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Não há presunção de 
culpabilidade. Prevalece, sempre, a presunção do estado de inocência.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Contra 
quem indica um fato determinado, extintivo ou modificativo (falha do 
som) Ministério Público.

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Não  cabe ao  réu 
provar  a  sua  própria  inocência,  mas cabe  a  ele  provar,  sim,  os  fatos 
modificativos  ou  extintivos  do  pedido  que  eventualmente  alegue  em 
contraposição aos fatos constitutivos subjacentes à acusação penal.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Ou 
seja, para o Supremo concluir pela anormalidade de uma conduta do réu 
em  causa,  ele,  Supremo  Tribunal  Federal,  não  está  incorrendo  em 
anormalidade  de  conduta;  está  reproduzindo  a  sua  jurisprudência 
consolidada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A premissa básica da 
atribuição ao réu da demonstração de um fato extintivo ou modificativo é 
haver uma prova já formalizada pelo Ministério  Público, porque, senão, 
caminharemos no sentido de assentar que o acusado tem que comprovar 
a inocência, algo diverso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O réu não tem o ônus 
de  provar  a  sua  própria  inocência.  A  Constituição  da  República  o 
presume  inocente.  Compete ao  Ministério  Público  demonstrar  a 
culpabilidade  do  acusado,  comprovando,  de maneira plena,  os  fatos 
constitutivos do pedido (autoria e materialidade do delito).

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: O  ordenamento 
constitucional brasileiro  não tolera qualquer presunção de culpabilidade, 
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valendo destacar que o Supremo Tribunal Federal tem amparado, em seus  
julgados,  o  direito  fundamental  de  qualquer pessoa  à  presunção  de 
inocência (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 45.232/GB, 
Rel.  Min.  THEMÍSTOCLES  CAVALCANTI  –  HC  94.157/SP,  Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO,  v.g.),  de tal modo  que já não há mais espaço para 
que subsistam estatutos legislativos como o Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, 
editado sob  a  égide  do  Estado  Novo,  que  veiculava presunção  de 
culpabilidade em matéria de crimes contra a segurança nacional,  o que 
implicava grave ofensa ao princípio democrático.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não temos saudade 
alguma dessa época, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
Vossa Excelência me permite.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  E 
nunca se viu caixa dois com dinheiro público.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Se o 
dinheiro é público, como falar de caixa dois?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É que o 
caixa  dois  sempre  veio  associado  historicamente,  mesmo  ilícito,  a 
dinheiro privado, a doações privadas para campanha eleitorais. Quando 
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valendo destacar que o Supremo Tribunal Federal tem amparado, em seus  
julgados,  o  direito  fundamental  de  qualquer pessoa  à  presunção  de 
inocência (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 45.232/GB, 
Rel.  Min.  THEMÍSTOCLES  CAVALCANTI  –  HC  94.157/SP,  Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO,  v.g.),  de tal modo  que já não há mais espaço para 
que subsistam estatutos legislativos como o Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, 
editado sob  a  égide  do  Estado  Novo,  que  veiculava presunção  de 
culpabilidade em matéria de crimes contra a segurança nacional,  o que 
implicava grave ofensa ao princípio democrático.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não temos saudade 
alguma dessa época, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
Vossa Excelência me permite.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  E 
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se identifica a origem pública do dinheiro, não há como falar de caixa 
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foi o Habeas Corpus, Excelência?
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Obrigado.
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM VI)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
se o Ministro Dias Toffoli, que votaria agora, me permitisse, em razão de 
problemas  que estão  acontecendo no eleitoral,  problemas  corriqueiros, 
mas que preciso resolver...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não só agora, mas sempre que Vossa Excelência requerer.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Muito  obrigada, 
ministro.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Com a 
anuência de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, concedo a palavra a 
Vossa Excelência.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Muito  obrigada, 
Ministro. 

Senhor  presidente,  Senhores  Ministros,  como  sempre,  vou  tentar 
fazer, quase uma abreviatura mesmo do que tenho a dizer a respeito do 
que se pôs até aqui e já foi esmiuçado tanto em termos das provas, que se 
repetiram, ainda que para valoração diferenciada entre relator e revisor, 
mas que, muitas vezes, coincidiram relativamente aos réus que integram, 
aqueles que, em cargos políticos ou em assessoria de pessoas que estavam 
em cargos políticos, teriam cometido basicamente os crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, separadamente.
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Os primeiros réus aos quais me refiro, portanto, na linha exatamente 
do  voto  tanto  do  Relator  quantos  ao  seguido pelo  Revisor,  são  Pedro 
Corrêa, Pedro Henry e João Cláudio Genu. E, relativamente a eles, houve 
a  imputação  dos  crimes  de  corrupção  passiva,  lavagem de  dinheiro  e 
formação  de  quadrilha.  A  corrupção  passiva  teria  decorrido  do 
recebimento de quantias vultosas, indevidas, que lhes foram repassadas e 
que foram reconhecidas em seus depoimentos, ainda que afirmando que 
elas teriam sido concedidas à guisa de ajuda entre partidos, mas o certo é 
que  houve  a  confissão.  E  todos  eles,  portanto,  esses  três  se  referem 
rigorosamente,  nos  seus  depoimentos,  a  que houve o  recebimento,  de 
formas até diferenciadas, porque tanto houve entrega direta, quando o 
recebimento  por  interposta  pessoa;  e,  nestes  casos,  portanto, 
relativamente a esses três réus,  Senhor Presidente,  Pedro Henry, Pedro 
Corrêa e João Cláudio Genu, considero devidamente comprovado o crime 
de corrupção passiva. Pelo que, no caso, peço vênia ao Ministro-Revisor 
para condenar também Pedro Henry, que Vossa Excelência absolveu, por 
considerar  que,  embora  ele  não  ocupasse  cargo,  ele  participou 
ativamente,  como  se  demonstra  na valoração que fiz das  provas,  das 
reuniões,  das tratativas,  da forma de entrega do numerário,  da forma, 
inclusive, de este recebimento ter ocorrido; houve reuniões relativas às 
transferências feitas por meio da Corretora Bônus Banval de que ele teria 
participado,  pelo  que,  a  meu  ver,  houve  participação  ativa,  e,  nesta 
condição, tenho como devidamente configurado, pelos três, a prática do 
crime de corrupção passiva.

 
E também o faço, Senhor Presidente, relativamente aos três quanto à 

lavagem  de  dinheiro,  porque  considero  que,  nos  três  casos,  houve  o 
recebimento  e  houve  um  movimento  subsequente  de  dissimular  ou 
ocultar a forma como o dinheiro lhes chegou às mãos. O que se tem muito 
bem caracterizado pelo uso que fizeram uso exatamente de uma corretora 
e  depois  de  uma  outra  pessoa  jurídica  que  negociava,  para  que  se 
pudesse,  então,  ocultar.  Tem-se,  neste  caso,  acobertamento  com  uma 
minúcia e um rebuscamento perfeitamente caracterizado e comprovado 
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nos autos.  Quer dizer, no caso da lavagem de dinheiro, houve tanto a 
entrega  nas  agências  do  Banco  Rural,  houve  agentes,  funcionários  da 
Bônus Banval que pegaram dinheiro em agências na Avenida Paulista e 
entregaram na casa de um dos réus e houve uso da própria corretora para 
que  isso  fosse  feito.  Portanto,  quanto  aos  três,  tenho  caracterizado  e 
comprovado o crime, pelo que dou por provada, quanto a Pedro Corrêa, 
Pedro  Henry  e  João  Cláudio  Genu,  a  prática  também  do  crime  de 
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613), caracterizado quanto aos três.

A eles também se imputa formação de quadrilha. E, neste caso, eu 
vou pedir vênia ao Senhor Ministro-Relator, ao Senhor Ministro-Revisor e 
também  agora  ao  Ministro  Luiz  Fux  para  acompanhar  a  divergência 
aberta pela Ministra Rosa Weber,  porque o que caracteriza o crime de 
quadrilha é o estabelecimento de associação com um liame permanente, 
voltado à prática de crimes em geral. Nem se precisaria cometer algum 
crime para se ter eventualmente a possibilidade da prática do crime de 
quadrilha. 

O  que  foi  dito  aqui,  numa  determinada  passagem,  que  haveria 
pequenas quadrilhas ao lado de uma outra quadrilha, não me convence. 
Não  estou  convencida  de  que  teria  havido  reunião  de  pessoas  para 
práticas criminosas. Essas práticas eram diferenciadas, elas não tinham 
como  objetivo  senão  a  busca  de  vantagens  indevidas  para  suprir 
interesses  específicos  dos  respectivos  réus,  e  não  colocar  em  risco  a 
incolumidade pública ou a paz social - pelo menos não nos termos que se 
caracteriza no artigo 288 -, razão pela qual, quanto ao crime de formação 
de  quadrilha,  a  esses  três,  acompanho  a  divergência  iniciada  pela 
Ministra Rosa Weber.

Relativamente a Valdemar Costa Neto, a Jacinto Lamas e a Carlos 
Rodrigues, aos quais também se imputa corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e  formação de quadrilha,  estou transcrevendo os  laudos e  os 
depoimentos que, quanto a Valdemar Costa Neto, que se valeu inclusive 
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da Empresa Guaranhuns Empreendimento para intermediar recebimento 
de parte das vantagens indevidas, para concluir que houve a formação de 
um esquema criminoso exatamente para se chegar a esse recebimento, 
que foi aqui descrito.

O Ministro-Relator mostrou muito bem, na leitura que fez, tanto dos 
laudos de exame financeiro quanto dos próprios depoimentos, de que o 
acusado  recebia  vantagem,  utilizando-se  de  mais  de  um  esquema  - 
emissão  de  cheques  ou  transferências  eletrônicas  pela  SMP&B,  tendo 
como beneficiária a Guaranhuns Empreendimentos, posteriormente era 
repassado ao réu; houve utilização de intermediários, basicamente Jacinto 
Lamas,  porque  Antonio  Lamas  eu  absolvo  como  os  demais  Ministros 
fizeram,  para  o  recebimento  dos  valores  em espécie  e  houve  ainda  o 
recebimento  de  dinheiro  pessoalmente  pelo  acusado  Valdemar  Costa 
Neto.  Então,  a  meu  ver,  a  corrupção  passiva  ficou  devidamente 
caracterizada e comprovada. Sei que a defesa insistiu muito,  tanto nas 
peças do processo, quanto em memoriais e até na sustentação oral, de que 
teria  havido,  em 2002,  a  formação de um pacto  entre  partidos  para a 
campanha  eleitoral  daquele  ano  e  que  isso  teria,  portanto,  sido 
pagamento  devido  em  razão  daquelas  circunstâncias.  Nada  disso  fica 
caracterizado,  não  sendo  devido  à  existência  de  uma  coligação.  O 
Ministro-Revisor ontem lembrou que coligações partidárias são legítimas, 
são  legais, mas tem que se fazer nos termos da lei, como tudo tem que ser 
praticado no Estado de Direito.

Portanto,  não há aqui comprovação de que tivesse havido apenas 
uma coligação  e  não  crime de  corrupção passiva  com recebimento  de 
verbas, de dinheiro, indevidamente, por Valdemar Costa Neto. Ainda que 
tenha havido, portanto, a coligação, lá atrás, em 2002, não é disso que se 
cuida neste  processo.  Neste  processo,  estamos falando do recebimento 
indevido por uma pessoa que até participava daquela coligação, mas que, 
realmente,  não  torna  lícito  o  que  ilícito  foi  na  prática  devidamente 
comprovada.
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Relativamente a Jacinto Lamas, também se tem a sua participação 
para  intermediar  o  recebimento  de  parte  das  vantagens  que  foram 
disponibilizadas pela SMP&B para participar do esquema de lavagem de 
dinheiro também. Houve um contrato fictício firmado entre a SMP&B e a 
Empresa Guaranhuns. Esta empresa se valia desse contrato fictício para 
esse repasse, que depois chegava ao beneficiário de maneira inteiramente 
lícita  do  ponto  de  vista  formal  E  tudo  isso,  a  meu  ver,  caracteriza  a 
comprovação do crime de lavagem de dinheiro, tanto a Valdemar Costa 
Neto quanto a Jacinto Lamas. E, neste caso, nós temos essa intermediação 
feita  de  uma  maneira  perfeitamente  comprovada,  esse  recebimento 
também feito de maneira muitíssimo clara.

Quanto a Carlos Rodrigues, ao qual se imputa corrupção passiva e 
lavagem  de  dinheiro,  tenho  também  devidamente  caracterizado  e 
comprovado  o  ilícito.  No  caso  do  crime  de  corrupção  passiva,  há  o 
reconhecimento por ele, que aponta que teria mandado o motorista Célio 
Marcos Siqueira para receber. Mas, neste caso, a meu ver, a fórmula pela 
qual houve um intermediário para que se tivesse a entrega caracteriza, tal 
como agora reafirmado também pelo Ministro Fux, lavagem de dinheiro.

Então,  relativamente a Valdemar Costa Neto,  a Jacinto Lamas e a 
Carlos  Rodrigues,  tenho  como  devidamente  comprovado  o  crime, 
portanto  julgo  procedente  a  acusação  quanto  à  corrupção  passiva  e  à 
lavagem de dinheiro.

Quando  aos  dois  primeiros,  Senhor  Presidente,  Valdemar  Costa 
Neto e Jacinto Lamas, também sigo a divergência iniciada pela Ministra 
Rosa Weber no sentido de não ter, pelo menos na minha compreensão, 
sido comprovada a formação de uma pequena quadrilha entre eles, ainda 
se  valendo do que afirma o Ministro-Revisor  de que,  juntamente com 
outros dois, Lúcio Funaro e Antônio Batista, ter-se-ia aqui uma quadrilha. 
E assim não tenho porque, como disse antes, o artigo 288 do Código Penal 
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estabelece  como  necessário,  para  se  ter  quadrilha  ou  bando,  uma 
formação  que  tenha  um  liame  de  estabilidade  e  permanência  para  a 
prática de crimes em geral. Acho que, aqui, o que se buscava era cada 
qual o seu próprio interesse, ou seja, procuravam receber dinheiro e, com 
esse dinheiro, cumprir a sua própria satisfação. Neste caso, vejo muito 
mais o concurso material  de crimes do que essas pequenas quadrilhas 
que  foram  imputadas  pelo  Ministério  Público,  razão  pela  qual  eu  os 
absolvo do crime de formação de quadrilha, que não é imputado, como 
lembrei, a Carlos Rodrigues.

Quanto a Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Queiroz, a 
eles  foram  imputados  os  crimes  de  corrupção  passiva  e  lavagem  de 
dinheiro.  Tenho  caracterizado,  também neste  caso,  e  julgo  procedente 
relativamente  a  Roberto  Jefferson,  em que  pese  a  sua  defesa  ter  sido 
apresentada no sentido de que teria havido um acordo entre partidos - do 
qual  ele  fazia  parte,  sucedendo  José  Carlos  Martinez,  o  primeiro 
presidente, falecido - para o recebimento de vinte milhões pelo PTB, que 
ele teria recebido quatro milhões e teria cobrado. E ele insiste, nos seus 
depoimentos,  que  o  recibo  deveria  vir  para  que  houvesse  a 
contabilização;  isso  não  foi  comprovado.  Ele  reafirma,  em  inúmeras 
oportunidades, que não iria indicar a quem ele repassou e onde estaria 
esse dinheiro. E, principalmente, no seu depoimento perante o juiz, ele 
afirma,  foi  lida  ontem,  pelo  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  uma 
passagem que mostra bem, uma ligação estreita, espúria e inexplicável 
com Delúbio Soares. O juiz pergunta: mas Vossa Excelência pediu a ele 
duzentos  e  cinquenta  mil  para  ajudar  uma senhora?  Ele  disse:  sim,  a 
pessoa estava desamparada, então recorri ao Delúbio Soares para pedir 
ajuda, e ele me deu duzentos e cinquenta mil.  Como se fosse conduta 
normal, natural, e que isso não configurasse, dentro deste quadro todo, 
um ato exatamente comprovado da corrupção que vinha se exercendo.

Portanto, neste quadro, tenho como caracterizado e comprovado, em 
que pese também reconhecer, como afirmado aqui pelo Ministro Fux, que 
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houve quase que uma autoemulação dele ao fazer todas as declarações 
que  ensejaram  essa  abertura  necessária,  porque,  pelo  silêncio,  não  se 
comprovaria  nada,  mas,  de  toda  sorte,  fica  comprovado  que  houve  a 
corrupção e de que dela ele também participou.

Peço  vênia  ao  Ministro  Lewandowski  para  não  acompanhá-lo  na 
absolvição de Emerson Palmieri. Estudei as provas e concluo, Ministro, 
que  a   participação  dele  não  é  de  somenos,  nem  é a  latere,  bem  ao 
contrário, tinha conhecimento, tinha ciência do que se passava. E mesmo 
a narrativa que se tem nos autos, e que Vossa Excelência enfatizou ontem, 
no  sentido  de  que  quando  alguém  entregou  a  ele  um  determinado 
envelope dizendo que teria duzentos mil, e ele disse: "não, isso aqui não é 
comigo",  imediatamente  levou  à  presidência  do  partido,  essa 
circunstância  não  elimina  todos  os  outros   atos  de  participação  em 
tratativas,  em  reuniões,  no  conhecimento  que  tinha  do  que  estava  se 
passando.  Não  posso  afastar  essa  suposta  -  nem  gosto  muito  dessa 
"suposta",  tudo virou suposto,  hoje,  no Brasil  -  viagem demonstrada a 
Portugal, o porquê, o para quem, em que condições, e que, por si, solta 
poderia nada significar,  mas que,  no contexto,  passa a significar o seu 
conhecimento e, portanto, a sua ciência e consciência livre voltada para a 
prática  de  atos  que  se  caracterizam  como  corrupção  e  tentativa  de 
acobertamento, de ocultação do que era esse dinheiro recebido de forma 
ilícita, porque não está em nenhuma lei brasileira que se poderia atuar 
nessas condições.

A mesma coisa se dá relativamente a Romeu Queiroz, que teria sido 
solicitado por José Carlos Martinez para o recebimento de um auxílio, 
isso em  julho de 2003, de cinquenta mil reais, e ele, então, teria designado 
o  assessor  José  Hertz  para  esse  recebimento.  E,  após  ter  sido 
providenciado o recebimento, isso teria sido repassado ao partido. Não 
há comprovação disso. Há comprovação de que ele procurou inclusive 
Anderson Adauto, então  Ministro dos Transportes, e, três dias depois de 
se reunir com o Ministro, foi avisado de que havia recursos disponíveis 
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para ele. Ele, então, vai em busca dos recursos e os recebe sempre através 
de outras pessoas, o que, a meu ver, caracteriza não apenas o recebimento 
de  uma  vantagem  indevida,  indébita,  mas  de  maneira  inteiramente 
informal,  o  que  não  pode  ocorrer  com  alguém  que  está  num  cargo 
público, caracterizando a lavagem de dinheiro.

E,  finalmente,  relativamente  a  José  Borba,  acusado  de  corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, tem-se a comprovação nos autos de ter ele 
recebido o valor de duzentos mil reais em espécie, que seria proveniente 
exatamente desse mesmo esquema; o dinheiro foi entregue na agência do 
Banco  Rural  em  Brasília,  por  Simone  de  Vasconcelos.  O  sangue  foi 
realizado e está comprovado. 

Neste caso, Senhor Presidente, vou pedir vênia ao Ministro-Relator, 
porque  não  considero  tenha  ocorrido  a  lavagem  de  dinheiro;  não 
considero tenha sido apenas uma tentativa de dissimular a dissimulação. 
Acho que ele recebeu de quem estava praticando o ato de corrupção, que 
era Simone de Vasconcelos, que participava do esquema. Razão pela qual 
não houve nem o núcleo ocultação, nem o núcleo dissimulação. E, não 
tendo isso, não tenho como afirmar a lavagem de dinheiro, pelo que julgo 
procedente,  relativamente  a  José  Borba,  apenas  o  crime  de  corrupção 
passiva. 

Em relação a Antônio Lamas, Senhor Presidente, eu o absolvo nos 
termos  do  art.  387,  inciso  VII,  por  não  ter  havido,  a  meu  ver,  a 
comprovação de qualquer prática ilícita. Ele era irmão de Jacinto Lamas, 
e, num dia em que este irmão dele não estava presente, ele foi enviado 
como mensageiro para o recebimento de um dinheiro, que seria indevido, 
mas que ele não recebeu para si, nada disso se comprova nos autos, tendo 
ele atuado apenas como mensageiro, que era a sua função.

De  igual  modo,  tal  como  o  Ministro-Relator,  também  absolvo 
Emerson  Palmieri  de  um  dos  crimes  de  corrupção  passiva  que  lhe  é 
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imputado,  relativamente  ao  crime  de  corrupção  passiva  praticado  por 
Romeu Queiroz. Não acho que ele tenha atuado em conjunto e nem que 
tinha conhecimento desta ocorrência. 

E, finalmente, quanto à lavagem de dinheiro imputada a Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg,  tenho  como  devidamente  caracterizada, 
porque  houve  o  uso  da  empresa  Bonus  Banval,  da  corretora, 
rigorosamente  para  se  fazer  a  ocultação  e  a  dissimulação  daquele 
dinheiro que entrava de forma ilícita,  saía de forma ilícita,  chegava ao 
beneficiário, buscando-se, portanto, a ocultação tanto da entrada, quanto 
da saída. 

Relativamente a Breno Fischberg, eu tive muito cuidado também, e 
voltei  ao tema, Ministro Lewandowski, exatamente em função de tudo 
que  Vossa  Excelência,  aqui,  alegou  e  dos  documentos  que  Vossa 
Excelência  gentilmente  nos  trouxe,  enfatizando  a  presença  dele. 
Realmente, essa corretora atuava tanto lícita quanto ilicitamente. O ilícito 
foi praticado, como vimos, no caso específico, mas era uma corretora que 
também atuava de  maneira  lícita;  e  o  Breno  Fischberg,  como um dos 
sócios, teria atuado, a partir de 2002, relativamente à Natimar, de maneira 
lícita ou, pelo menos, sem ciência, sem o dolo que pudesse caracterizar 
lavagem de dinheiro.

Entretanto, se num primeiro depoimento, Marcos Valério afirma que 
o conhece e depois desmente, os documentos da defesa trazem que ele, 
quatro  vezes,  teve  reunião  com  Marcos  Valério.  Esse  documento  da 
defesa - insisto, é a própria defesa, grifado pela defesa - faz-me supor que, 
junto com todas as outras provas, realmente demonstra, rigorosamente, 
que  ele  sabia  o  que  estava  se  passando,  razão  pela  qual  eu  julgo 
procedente a acusação também em relação à lavagem de dinheiro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministra Cármen, eu poderia perguntar que documento é esse? Porque 
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eu acabo de  distribuir  a  Vossas  Excelências  e,  evidentemente,   Vossas 
Excelências certamente conhecem os autos muito melhor do que eu.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Como  o  Revisor, 
com certeza, não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso.

Eu fiz distribuir a Vossas Excelências alguns documentos que são os 
seguintes. Primeiramente, o interrogatório de Marcos Valério na Polícia...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É, na Polícia, ele está 
reconhecendo e depois ele desmente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Exatamente.  Em que ele diz que encontrou Breno Fischberg lá nessa 
corretora. Depois, em juízo...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Ele diz que não o 
conhece.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- ..., num outro documento, ele desmente, diz que não conhece...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não conhece.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- ..., sob o crivo do contraditório.

Depois,  há  outro:  Cristiano  de  Melo  Paz  também  não  conhece; 
enfaticamente, em juízo, declara isso.

Ramon Hollerbach também, enfaticamente,  em juízo,  diz  que não 
conhece Breno Fischberg.

E, finalmente, Simone Reis Lobo Vasconcelos, que é operadora do 
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sistema,  também,  em juízo,  sob  o  crivo  do  contraditório,  diz  que  não 
conhece.

Eu  quero  justificar  o  meu  posicionamento  para  não  parecer  que 
estou tirando algo do bolso da algibeira.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, mas o voto de 
Vossa Excelência é muito profundo; não, absolutamente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É que eu verifiquei que nós temos aqui - pelo menos, a meu sentir - três 
depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, que desmentem um 
primeiro. E os depoimentos na Polícia devem ser sempre vistos cum grano  
salis. Eles  me  levaram  à  convicção,  ou  melhor,  à  dúvida  quanto  à 
participação de Breno Fischberg, in dubio pro reo.

E  se  Vossa  Excelência  me  permitir  mais  um  brevíssimo  minuto, 
porque preciso esclarecer à Corte um posicionamento meu. E é claro que 
isso não vai de forma nenhuma abalar os fundamentos do voto de Vossa 
Excelência, que é um voto muito sólido, como sempre.

Com relação a viagem a Portugal, eu preciso fazer uns comentários, 
mas brevíssimos. Eu ia fazer uma alusão a essa viagem num voto futuro 
que pretendo pronunciar. 

Há um documento nos autos impressionante, impactante, que está 
publicado  também  no  Diário  do  Senado  Federal,  que  é  justamente  o 
Relatório Final da CPMI dos Correios. E esse documento da CPMI que é 
citado aqui por diversos Ministros, em distintas ocasiões, está acostado às 
fls. 13.563 e seguintes. Mas há um trecho desse documento, no relatório 
conclusivo da CPMI dos Correios, que diz o seguinte: 

"Durante o depoimento do Sr. Marcos Valério na CPMI constatou-se 
de  forma  cristalina  que  sua  relação  com  o  Grupo  Opportunity"  -  de 
Daniel Dantas - "era ainda mais profunda. Tal se deu com o episódio da 
“Conexão Lisboa”, em que Marcos Valério, juntamente com o tesoureiro 
do PTB, Emerson Palmieri, viajaram a Portugal para intermediar a venda 
da TELEMIG Celular S/A para a Portugal Telecom."
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Essa é uma conclusão do Relatório da CPMI dos Correios. É uma 
CPMI,  quer  dizer,  mista,  é  um órgão  investigativo,  do  ponto  de  vista 
constitucional,  datado  de  poderes  análogos  aos  das  autoridades 
judiciárias, que chegou a essa conclusão.

O que eu quero dizer com isso? E isso não infirma absolutamente o 
voto de Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Até porque, quanto 
ao  Breno  Fischberg,  que  é  de  quem  nós  estamos  falando,  não  tem 
nenhuma ligação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não,  estou  voltando  só  ao  Emerson  Palmieri,  mostrando  que  essa 
viagem, a qual  se dá uma importância muito grande, na verdade está 
relacionada a outro episódio, a outra questão, a outro esquema, que é um 
esquema que precede, inclusive, esse que nós estamos analisando agora. 
É o esquema em que participa o Grupo Opportunity, de Daniel Dantas, é o 
esquema  que  abasteceu  outros  "mensalões"  em  outras  unidades  da 
federação. 

Apenas  isso.  Agradeço a  gentileza  em me conceder  este  aparte  e 
louvo a consistência do voto de Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, por favor, de 
jeito nenhum. Somos um Colegiado, ouço com todo gosto. 

Presidente,  então,  em  relação  a  Enivaldo  Quadrado  e  Breno 
Fischberg,  eu  estou  julgando  procedente  relativamente  à  lavagem  de 
dinheiro e, tal como fiz em relação a Pedro Corrêa, Pedro Henry e João 
Cláudio  Genu,  também  acompanho  a  divergência,  com  as  vênias  do 
Ministro-Relator  e  do  Ministro-Revisor,  relativamente  à  formação  de 
quadrilha, que  não tenho como caracterizado quanto a estes. E, portanto, 
acho  que  fiz  relativamente  a  cada  um  o  meu  voto  na  parte  em  que 
concluo pela procedência ou improcedência da ação e espero que tenha 
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sido anotado.

Eu queria  apenas,  se  Vossa Excelência  me permitisse  um minuto, 
fazer uma observação, que absolutamente não foi desfeita por ninguém e 
nem diz respeito a voto algum. Faço-o mais como uma observação. 

Eu gostaria de dizer que este é um capítulo, ou este é um item da 
denúncia e que nós tratamos, que me cala de uma forma mais profunda 
como preocupação. É que este é um grupo no qual se tem basicamente 
pessoas,  réus,  que  exerciam cargo  político,  na  sua  grande  maioria.  E, 
como disse, não que tenha sido desmentido por quem quer que seja, ou 
desfeito, ou dito de forma diferente, apenas estou enfatizando que este é 
um  julgamento  de  processo  penal.  E  nós  julgamos  pessoas  que 
eventualmente  tenham  errado  e  contrariado  o  Direito  Penal,  o  que, 
obviamente, não deve significar, principalmente para os jovens - e ontem 
mesmo Vossa Excelência anunciava a presença no Plenário de estudantes 
-, que a política seja desnecessária ou sempre corrupta. Pelo contrário. A 
humanidade chegou ao momento que nós chegamos porque é a política 
ou a guerra. Então, a política é necessária e a atividade política deve ser 
muito difícil. Eu não sou política, não exerço cargo político, mas sei que 
deve ser muito difícil 513 pessoas completamente diferentes num espaço 
tendo  de  chegar  a  um  consenso.  A  política  é  necessária  para  uma 
sociedade. Eu não gostaria, a dez dias de uma eleição, Senhor Presidente, 
que  o  jovem  brasileiro,  principalmente,  desacreditasse  da  política  por 
causa  de  erro  de  um  ou  de  outro.  A política  é  atividade  melhor,  de 
excelência, mas a política com a ética, porque também a política haverá 
sempre  de  ser  exercida  com a  ética  -  e  é  a  ética  ou  o  caos;  nós  não 
discutimos mais se é preciso ética -, o que é preciso que seja garantida. E 
que quem exerce um cargo político deve exercê-lo com mais rigor, em 
termos de ética  e  de  cumprimento  de  leis,  do  que aquele  que resolve 
cuidar apenas das suas próprias coisas, porque está cuidando da coisa de 
todos, e um malefício, um prejuízo no espaço político, e principalmente 
casos de corrupção, significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, 
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todos, e um malefício, um prejuízo no espaço político, e principalmente 
casos de corrupção, significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, 
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mas significa  que uma sociedade inteira  foi  furtada -  a  Ministra  Rosa 
lembrava num dos primeiros  votos  -,  pela escola que não chega;  pelo 
posto  de  saúde  que  não  se  tem;  pelo  saneamento  básico  que  tantas 
centenas  de  cidades  brasileiras  não  têm,  exatamente  pelo  escoadouro 
dessas más práticas, dessas criminosas práticas; e, principalmente, tem-se 
o furto da esperança de uma sociedade que chega às vésperas de uma 
eleição como agora - como eu disse, a dez dias -, com mais de 450.000 
candidatos, com 138 milhões de eleitores, muitos dos quais, em pesquisa 
feita  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral,  demonstrando,  mais  do  que 
desesperança,  desencanto,  porque  acham  que  a  política  não  se  dá  de 
maneira correta. E há muitos bons políticos. E a política precisa, cada vez 
mais, melhorar. Acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho 
de que, no Estado de Direito, a política é, sim, necessária para qualquer 
lugar deste planeta. A política com ética é que haverá de prevalecer e de 
servir de exemplo aos jovens.

Também,  Senhor  Presidente,  não  quero  -  até  por  tudo  o  que 
estudamos  de  Direito  Constitucional  -  afirmar  que  todos  nós  aqui, 
imagino que até o Ministro Joaquim partilhe talvez dessa minha ideia, 
sabemos que  a  atividade política  é  difícil   e  que  o  sistema brasileiro,  
acolhido em 1988,  é  muito  difícil,  porque um Governo que não tenha 
maioria parlamentar tende a não se sustentar. Ele cai. E se ele não cair, 
pouca coisa será feita. Então, cada vez mais é preciso mais rigor na ética e 
no cumprimento das leis pelos políticos, para que a gente cumpra esse tão 
difícil modelo brasileiro exatamente com o rigor que a sociedade espera 
de cada servidor público, de cada agente público.

O meu voto,  inclusive  no  sentido  da  condenação,  não  representa 
absolutamente  desesperança  na  política,  menos  ainda  uma 
desconsideração  da  necessidade  da  política  para  que  tenhamos  um 
Estado Democrático de Direito. É a crença nela e na necessidade de que 
todos nós, servidores públicos,  agentes públicos, nos conduzamos com 
mais rigor no cumprimento das leis do que todo mundo.
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Não poderia deixar de dizer isso a dez dias da eleição, Presidente, 
porque eu não queria  que a  condenação tão triste  que é  de cada um, 
principalmente,  desses  que  receberam  uma  confiança  tão  grande  dos 
eleitores, tivesse o tom de ser uma forma de descrença na política. Não. É 
porque sei que a política é necessária, e que ela é difícil, e que a ética é a 
única forma possível de a gente viver numa sociedade, que a gente vota 
com tristeza num caso  como esse, mas que tenho que votar.

Agradeço,  mais  uma  vez  a  Vossa  Excelência  e  ao  Ministro  Dias 
Toffoli  pela antecipação do meu voto e peço licença,  se o Plenário me 
permitir, para que eu possa seguir para o Tribunal Eleitoral.
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 

VI.1 PARTIDO PROGRESSISTA (PP)
Os  denunciados  Pedro  Côrrea (18º  acusado),  José  Janene (19º 

acusado - falecido), Pedro Henry (20º acusado) e João Cláudio Genu (21º 
acusado),  em  relação  a  esse  capítulo  da  denúncia,  respondem  pelos 
delitos  de  corrupção  passiva  (art.  317,  do  Código  Penal),  lavagem  de 
dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º,  incisos  V,  VI  e  VII)  e  formação  de 
quadrilha  (art.  288,  do  Código  Penal),  enquanto  os  corréus  Enivaldo 
Quadrado (22º  acusado)  e  Breno  Fischberg (23º  acusado)  respondem 
apenas pelas duas últimas infrações.

A Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, narra o 
seguinte:

“(...)
585.  No período compreendido entre os anos de 2003 e 

2004,  os  parlamentares  federais  José  Janene,  Pedro  Corrêa  e 
Pedro Henry, auxiliados por João Cláudio Genu, receberam R$ 
2.905.000,00  (dois  milhões,  novecentos  e  cinco  mil  reais) 
oferecidos por José Dirceu para votarem a favor de matérias do 
interesse do Governo Federal.

586. José Janene e Pedro Corrêa, em um momento inicial, 
indicaram João  Cláudio  Genu,  assessor  de  José  Janene,  para 
proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do 
esquema  de  lavagem  disponibilizado  pelo  Banco  Rural.  O 
objetivo era ocultar a origem, e natureza e o real destinatário do 
valor pago como vantagem indevida.

587. Nesse sentido:

‘QUE após receber a informação da disponibilização 
dos recursos do PT o DECLARANTE juntamente com o 
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Presidente do PP,  PEDRO CORREA, decidiu que JOÃO 
CLÁUDIO  GENU  ficaria  encarregado  de  receber  tais 
valores.’ (Depoimento de José Janene, fls. 1.704).

588.  Recibos  informais  apreendidos  no  Banco  Rural 
demonstraram que João Cláudio Genu recebeu,  em nome de 
José Janene, Pedro Henry e Pedro Corrêa, a quantia em espécie 
de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) (fls. 59/59 verso, 
76/76 verso, 223 e 225/226 do Apenso 05; 108 e 160 do Apenso 
06; e 79/82 do Apenso 45).

589. De acordo com os documentos citados, as operações 
ocorreram nos dias 17/09/2003 (R$ 300.000,00),  24/09/2003 (R$ 
300.000,00),  08/10/2003  (R$  100.000,00),  13/01/2004  (R$ 
200.000,00) e 20/01/2004 (R$ 200.000,00).

590.  João  Cláudio  Genu  era  o  homem  de  confiança  de 
Pedro Corrêa, Pedro Henry e José Janene, e atuou dolosamente 
como intermediário na arrecadação da vantagem indevida.

591.  Além  dos  recibos,  o  próprio  João  Cláudio  Genu 
admitiu  as  operações,  tendo  relatado  que  suas  visitas  eram 
sempre  precedidas  da  autorização  de  Pedro  Corrêa  e  José 
Janene. Segue trecho de seu depoimento (fls. 576/583):

‘QUE  realmente  recebeu  quantias  em  dinheiro  a 
pedido  da  Direção  do  Partido  Progressista;  QUE  tais 
recebimentos  eram  realizados  conforme  orientação  do 
Tesoureiro do Partido Progressista,  de nome BARBOSA; 
QUE não sabe dizer o nome completo de BARBOSA; (…) 
QUE  BARBOSA ligava  para  o  declarante  avisando  da 
necessidade  de  ir  receber  o  dinheiro;  QUE  recebia  as 
ligações de BARBOSA no gabinete do Deputado JANENE, 
no  gabinete  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  ou, 
provavelmente,  no  gabinete  da  liderança  do  Partido 
Progressista; QUE ao receber a orientação de BARBOSA, o 
declarante confirmava com os Deputados Federais  JOSÉ 
JANENE e PEDRO CORREIA a procedência do pedido de 
BARBOSA;  (…)  QUE  geralmente  se  encontrava  com 
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SIMONE na sede do Banco Rural em Brasília, localizado 
no 9º  andar do Brasília  Shopping;  QUE ao se encontrar 
com  SIMONE  entregava  para  ela  uma  pasta,  tipo  007, 
quando a mesma colocava em seu interior a quantia a ser 
entregue;  QUE  não  conferia  o  valor  recebido;  QUE,  na 
verdade, não sabia quanto SIMONE deveria entregar ao 
declarante;  QUE  não  se  lembra  quantas  vezes  recebeu 
quantias em dinheiro de SIMONE no interior da agência 
do Banco Rural em Brasília; QUE, certa vez, ao se dirigir à 
Agência  Brasília  do Banco Rural  para se  encontrar  com 
SIMONE,  essa  não  se  encontrava  no  local;  QUE  ao 
perguntar por SIMONE para os empregados da Agência, 
lhe  foi  informado  que  SIMONE  não  estava  e  havia 
deixado recado para o declarante se dirigir ao Hotel Gran 
Bittar para se encontrar  com a mesma; (…) QUE foi  ao 
encontro  de  SIMONE  no  Hotel  Gran  Bittar,  tendo  se 
dirigido ao apartamento que a mesma ocupava; (…) QUE 
SIMONE entregou ao declarante um envelope contendo 
dinheiro, cuja quantia desconhece; (…) QUE acredita ter 
assinado um ou dois recibos na agência Brasília do Banco 
Rural,  referente  à  entrega  de  valores  em dinheiro,  cujo 
valor exato não se recorda.’

592.  No  mesmo  sentido  o  depoimento  de  Simone 
Vasconcelos (fls. 588/595):

‘Que  tinha  verdadeiro  pavor  em  sair  da  agência  bancária  
portando grandes quantias em dinheiro; Que, certa vez, solicitou que  
um carro  forte  fosse  levar  seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  
prédio  da  Confederação  Nacional  do  Comércio  –  CNC,  local  onde  
funcionava a filial da SMP&B em Brasília (...) Que parte dos valores  
transportados  pelo  carro-forte  também  foi  entregue  ao  assessor  
parlamentar JOÃO CLÁUDIO GENU.’

593.  O  dinheiro  era  entregue  a  João  Cláudio  Genu  no 
Banco  Rural,  onde  recebia  pessoalmente  o  valor,  ou  por 
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um carro  forte  fosse  levar  seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  
prédio  da  Confederação  Nacional  do  Comércio  –  CNC,  local  onde  
funcionava a filial da SMP&B em Brasília (...) Que parte dos valores  
transportados  pelo  carro-forte  também  foi  entregue  ao  assessor  
parlamentar JOÃO CLÁUDIO GENU.’

593.  O  dinheiro  era  entregue  a  João  Cláudio  Genu  no 
Banco  Rural,  onde  recebia  pessoalmente  o  valor,  ou  por 
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intermédio de Simone Vasconcelos, que procedia ao saque do 
dinheiro  e  os  repassava  a  João  Cláudio  na  própria  agência 
bancária.

594. A outra sistemática utilizada por José Janene, Pedro 
Corrêa, Pedro Henry e João Cláudio Genu para a obtenção dos 
recursos ilícitos foi a intermediação das empresas Bônus Banval 
e Natimar Negócios e Intermediações Ltda.

595. A profissionalização do ramo de lavagem de dinheiro 
trouxe como consequência a criação de empresas especializadas 
no  oferecimento  desse  serviço  delituoso,  consistente  na 
terceirização  da  atividade  de  lavagem  para  profissionais  do 
mercado financeiro.

597.  José  Janene foi  o  responsável  pela  apresentação de 
Marcos  Valério  a  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg, 
administradores da empresa Bônus Banval.

598. Nesse sentido, o depoimento de Marcos Valério (fls. 
1454/1465):

‘QUE  foi  apresentado  ao  Sr.  ENIVALDO 
QUADRADO pelo Deputado Federal JOSÉ JANENE, que 
por  sua  vez  foi  apresentado  ao  DECLARANTE  por 
DELÚBIO  SOARES;  QUE  JOSÉ  JANENE  indicou  a 
corretora  BÔNUS  BANVAL  para  receber  repasses  de 
verbas do Partido dos Trabalhadores; (…) QUE JANENE 
afirmou ao DECLARANTE que gostaria que os recursos a 
serem repassados em nome do Partido dos Trabalhadores 
para  o  Partido  Popular  fossem  encaminhados  para  a 
corretora  BÔNUS  BANVAL;  QUE  caberia  à  BÔNUS 
BANVAL  efetuar  posteriormente  o  repasse  das  verbas 
para  as  pessoas  indicadas  pelo  Deputado  Federal  JOSÉ 
JANENE; (…) QUE através  da BÔNUS BANVAL foram 
encaminhados  ao  (…)  PP  R$  1,200  mil;  (…)  QUE 
participou  de  três  reuniões,  salvo  engano,  com 
ENIVALDO  QUADRADO  e  DELÚBIO  SOARES, 
realizados na sede nacional do Partido dos Trabalhadores 
em São Paulo/SP (dois encontros) e em uma lanchonete no 
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intermédio de Simone Vasconcelos, que procedia ao saque do 
dinheiro  e  os  repassava  a  João  Cláudio  na  própria  agência 
bancária.

594. A outra sistemática utilizada por José Janene, Pedro 
Corrêa, Pedro Henry e João Cláudio Genu para a obtenção dos 
recursos ilícitos foi a intermediação das empresas Bônus Banval 
e Natimar Negócios e Intermediações Ltda.

595. A profissionalização do ramo de lavagem de dinheiro 
trouxe como consequência a criação de empresas especializadas 
no  oferecimento  desse  serviço  delituoso,  consistente  na 
terceirização  da  atividade  de  lavagem  para  profissionais  do 
mercado financeiro.

597.  José  Janene foi  o  responsável  pela  apresentação de 
Marcos  Valério  a  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg, 
administradores da empresa Bônus Banval.

598. Nesse sentido, o depoimento de Marcos Valério (fls. 
1454/1465):

‘QUE  foi  apresentado  ao  Sr.  ENIVALDO 
QUADRADO pelo Deputado Federal JOSÉ JANENE, que 
por  sua  vez  foi  apresentado  ao  DECLARANTE  por 
DELÚBIO  SOARES;  QUE  JOSÉ  JANENE  indicou  a 
corretora  BÔNUS  BANVAL  para  receber  repasses  de 
verbas do Partido dos Trabalhadores; (…) QUE JANENE 
afirmou ao DECLARANTE que gostaria que os recursos a 
serem repassados em nome do Partido dos Trabalhadores 
para  o  Partido  Popular  fossem  encaminhados  para  a 
corretora  BÔNUS  BANVAL;  QUE  caberia  à  BÔNUS 
BANVAL  efetuar  posteriormente  o  repasse  das  verbas 
para  as  pessoas  indicadas  pelo  Deputado  Federal  JOSÉ 
JANENE; (…) QUE através  da BÔNUS BANVAL foram 
encaminhados  ao  (…)  PP  R$  1,200  mil;  (…)  QUE 
participou  de  três  reuniões,  salvo  engano,  com 
ENIVALDO  QUADRADO  e  DELÚBIO  SOARES, 
realizados na sede nacional do Partido dos Trabalhadores 
em São Paulo/SP (dois encontros) e em uma lanchonete no 
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piso  superior  do  Aeroporto  de  Congonhas/SP  (um 
encontro);  QUE  nessas  reuniões  eram  discutidos  os 
repasses  para  o  Partido  Progressista  e  demais 
beneficiários;  (...)  QUE  esteve  na  sede  da  BÔNUS 
BANVAL em três ou quatro oportunidades, sempre para 
tratar  de  assuntos  relacionados  aos  repasses;  QUE  os 
interlocutores  do  DECLARANTE  junto  à  BÔNUS 
BANVAL  eram  os  Srs.  ENIVALDO  QUADRADO  e 
BRENO;  QUE  também  já  participou  de  reuniões  na 
BÔNUS  BANVAL em  que  estava  presente  o  Deputado 
Federal  JOSÉ  JANENE,  juntamente  com  seu  assessor 
direto,  JOÃO  CLAÚDIO  GENU;  QUE  discutiu  com 
ENIVALDO  QUADRADO  e  o  Deputado  Federal  JOSÉ 
JANENE sobre os pagamentos a serem encaminhados ao 
Partido Progressista.’

(...)

599.  Recibos  apreendidos no Banco Rural  comprovaram 
que Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg receberam valores 
naquela instituição por intermédio de Áureo Marcato, Benoni 
Nascimento  e  Luiz  Carlos  Masano,  empregados  da  Bônus 
Banval (fls. 156,161, 173 e 200 do Apenso 5).

600. Os repasses foram feitos nos dias 23 e 24/03/2004 (R$ 
150.000,00  em  cada  dia  –  responsável  pelo  saque:  Áureo 
Marcato),  16/06/2004  (R$  50.000,00  –  responsável  pelo  saque: 
Luiz Carlos Masano) e 10/09/2004 (R$ 255.000,00 – responsável 
pelo  saque:  Benoni  Nascimento),  totalizando  R$  605.000,00 
(seiscentos e cinco mil reais).

601.  Os  depoimentos  de  Marcos  Valério  e  de  Enivaldo 
Quadrados confirmaram esses fatos:

‘QUE repassou recursos à BÔNUS BANVAL através 
de cheques sacados pelos empregados da corretora; QUE 
os  nomes  de  LUIZ  CARLOS  MAZANO,  BENONI 
NASCIMENTO DE MOURA e ÁUREO MARCATO foram 
repassados pelo próprio ENIVALDO QUADRADO, sendo 
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piso  superior  do  Aeroporto  de  Congonhas/SP  (um 
encontro);  QUE  nessas  reuniões  eram  discutidos  os 
repasses  para  o  Partido  Progressista  e  demais 
beneficiários;  (...)  QUE  esteve  na  sede  da  BÔNUS 
BANVAL em três ou quatro oportunidades, sempre para 
tratar  de  assuntos  relacionados  aos  repasses;  QUE  os 
interlocutores  do  DECLARANTE  junto  à  BÔNUS 
BANVAL  eram  os  Srs.  ENIVALDO  QUADRADO  e 
BRENO;  QUE  também  já  participou  de  reuniões  na 
BÔNUS  BANVAL em  que  estava  presente  o  Deputado 
Federal  JOSÉ  JANENE,  juntamente  com  seu  assessor 
direto,  JOÃO  CLAÚDIO  GENU;  QUE  discutiu  com 
ENIVALDO  QUADRADO  e  o  Deputado  Federal  JOSÉ 
JANENE sobre os pagamentos a serem encaminhados ao 
Partido Progressista.’

(...)

599.  Recibos  apreendidos no Banco Rural  comprovaram 
que Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg receberam valores 
naquela instituição por intermédio de Áureo Marcato, Benoni 
Nascimento  e  Luiz  Carlos  Masano,  empregados  da  Bônus 
Banval (fls. 156,161, 173 e 200 do Apenso 5).

600. Os repasses foram feitos nos dias 23 e 24/03/2004 (R$ 
150.000,00  em  cada  dia  –  responsável  pelo  saque:  Áureo 
Marcato),  16/06/2004  (R$  50.000,00  –  responsável  pelo  saque: 
Luiz Carlos Masano) e 10/09/2004 (R$ 255.000,00 – responsável 
pelo  saque:  Benoni  Nascimento),  totalizando  R$  605.000,00 
(seiscentos e cinco mil reais).

601.  Os  depoimentos  de  Marcos  Valério  e  de  Enivaldo 
Quadrados confirmaram esses fatos:

‘QUE repassou recursos à BÔNUS BANVAL através 
de cheques sacados pelos empregados da corretora; QUE 
os  nomes  de  LUIZ  CARLOS  MAZANO,  BENONI 
NASCIMENTO DE MOURA e ÁUREO MARCATO foram 
repassados pelo próprio ENIVALDO QUADRADO, sendo 
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que  os  mesmos  foram  autorizados  a  receber  cheques 
emitidos  em  nome  da  SMP&B  na  Agência  Avenida 
Paulista do Banco Rural; QUE os recursos recebidos pelos 
empregados  da  BÔNUS BANVAL fazem  parte  do  total 
repassado à BÔNUS BANVAL, conforme já mencionado; 
QUE  LUIZ  CARLOS  MAZANO  substituiu  ROBERTO 
MARQUES como o destinatário de um dos pagamentos 
determinados por  DELÚBIO SOARES;  QUE o  nome de 
ROBERTO  MARQUES  foi  indicado  por  DELÚBIO 
SOARES,  sendo  que  a  gerente  financeira  da  SMP&B 
GEIZA  DIAS  enviou  uma  comunicação  à  Agência 
Assembléia  do  Banco  Rural  autorizando  o  pagamento 
para o mesmo; QUE posteriormente DELÚBIO SOARES 
solicitou  que  o  DECLARANTE  substituísse  o  nome  de 
ROBERTO  MARQUES  por  LUIZ  CARLOS  MAZANO 
como responsável pelo recebimento de um dos cheques; 
QUE DELÚBIO SOARES indicava para o DECLARANTE 
qual  o  nome  dos  beneficiários  dos  recebimentos;  QUE 
recebia  as  orientações  de  DELÚBIO  SOARES  em 
encontros pessoais.’ (Depoimento de Marcos Valério,  fls. 
1454/1465).

‘QUE  em  uma  oportunidade  SIMONE 
VASCONCELOS telefona  para  o  depoente  pedindo  que 
fosse até a Avenida Paulista no Banco Rural, procurasse o 
Sr  GUANABARA e  recebesse  determinada  quantia  em 
dinheiro;  QUE  não  vislumbrou  qualquer  problema  em 
fazer  este  favor,  tendo  solicitado  ao  policial  civil 
aposentado  Sr.  ÁUREO  MARCATO  que  se  dirigisse  ao 
Banco Rural e recebesse cento e cinquenta mil reais; QUE 
o  Sr.  Áureo  ainda  foi  ao  Banco  Rural  no  dia  seguinte 
recebendo  mais  cento  e  cinquenta  mil  reais;  QUE  os 
trezentos  mil  reais  sacados  por  Áureo  Marcato  foi 
entregue  ao  depoente;  QUE  salvo  engano  o  segundo  a 
receber valores no Banco Rural na Avenida Paulista foi o 
Sr.  LUIZ  CARLOS  MASANO;  QUE  Masano  recebeu 
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que  os  mesmos  foram  autorizados  a  receber  cheques 
emitidos  em  nome  da  SMP&B  na  Agência  Avenida 
Paulista do Banco Rural; QUE os recursos recebidos pelos 
empregados  da  BÔNUS BANVAL fazem  parte  do  total 
repassado à BÔNUS BANVAL, conforme já mencionado; 
QUE  LUIZ  CARLOS  MAZANO  substituiu  ROBERTO 
MARQUES como o destinatário de um dos pagamentos 
determinados por  DELÚBIO SOARES;  QUE o  nome de 
ROBERTO  MARQUES  foi  indicado  por  DELÚBIO 
SOARES,  sendo  que  a  gerente  financeira  da  SMP&B 
GEIZA  DIAS  enviou  uma  comunicação  à  Agência 
Assembléia  do  Banco  Rural  autorizando  o  pagamento 
para o mesmo; QUE posteriormente DELÚBIO SOARES 
solicitou  que  o  DECLARANTE  substituísse  o  nome  de 
ROBERTO  MARQUES  por  LUIZ  CARLOS  MAZANO 
como responsável pelo recebimento de um dos cheques; 
QUE DELÚBIO SOARES indicava para o DECLARANTE 
qual  o  nome  dos  beneficiários  dos  recebimentos;  QUE 
recebia  as  orientações  de  DELÚBIO  SOARES  em 
encontros pessoais.’ (Depoimento de Marcos Valério,  fls. 
1454/1465).

‘QUE  em  uma  oportunidade  SIMONE 
VASCONCELOS telefona  para  o  depoente  pedindo  que 
fosse até a Avenida Paulista no Banco Rural, procurasse o 
Sr  GUANABARA e  recebesse  determinada  quantia  em 
dinheiro;  QUE  não  vislumbrou  qualquer  problema  em 
fazer  este  favor,  tendo  solicitado  ao  policial  civil 
aposentado  Sr.  ÁUREO  MARCATO  que  se  dirigisse  ao 
Banco Rural e recebesse cento e cinquenta mil reais; QUE 
o  Sr.  Áureo  ainda  foi  ao  Banco  Rural  no  dia  seguinte 
recebendo  mais  cento  e  cinquenta  mil  reais;  QUE  os 
trezentos  mil  reais  sacados  por  Áureo  Marcato  foi 
entregue  ao  depoente;  QUE  salvo  engano  o  segundo  a 
receber valores no Banco Rural na Avenida Paulista foi o 
Sr.  LUIZ  CARLOS  MASANO;  QUE  Masano  recebeu 
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cinquenta mil reais  no Banco Rural da Avenida Paulista 
entregando este dinheiro ao depoente;  QUE Luiz Carlos 
Masano é diretor-financeiro da BÔNUS BANVAL; QUE o 
terceiro  funcionário  da  BÔNUS  BANVAL  a  receber 
dinheiro no Banco Rural foi o Sr. BENONI NASCIMENTO 
DE MOURA; QUE Benoni recebeu duzentos e cinquenta e 
cinco  mil  reais,  também  entregando  este  numerário  ao 
depoente.’  (Depoimento  de  Enivaldo  Quadrado,  fls. 
984/988).

602.  No curso  do  processo,  Breno Fischberg e  Enivaldo 
Quadrado tentaram defender-se afirmando que a aproximação 
com Marcos Valério deveu-se a um suposto interesse de Marcos 
Valério  em  adquirir  a  empresa  Bônus  Banval.  Na  visão  dos 
acusados, essa versão justificaria os recebimentos dos valores 
em espécie na agência do Banco Rural.

603. A tese, contudo, não encontra ressonância na prova, 
tendo  sido  definitivamente  sepultada  por  Marcos  Valério  no 
depoimento juntado às fls. 1459:

‘QUE em nenhum momento cogitou ou demonstrou 
interesse em adquirir a corretora BÔNUS BANVAL.’

604.  O  recebimento  dos  valores  por  intermédio  da 
empresa Natimar Negócios e Intermediações Ltda. observou o 
seguinte roteiro: a) empresas comandadas por Marcos Valério, 
Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
depositavam valores na conta corrente da Bônus Banval; b) na 
sequência, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado direcionavam 
os recursos,  na Bônus Banval, para a conta interna da cliente 
Natimar; e c) após a assinatura de Carlos Alberto Quaglia, eram 
feitos  depósitos  nas  contas  correntes  dos  destinatários  reais, 
vinculados ao Partido Progressista - PP.

605.  Assim,  o  dinheiro  que  entrava  na  conta  corrente 
inicial tendo como fonte empresas vinculadas a Marcos Valério, 
aparecia, no fim da operação de lavagem, na conta corrente do 
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cinquenta mil reais  no Banco Rural da Avenida Paulista 
entregando este dinheiro ao depoente;  QUE Luiz Carlos 
Masano é diretor-financeiro da BÔNUS BANVAL; QUE o 
terceiro  funcionário  da  BÔNUS  BANVAL  a  receber 
dinheiro no Banco Rural foi o Sr. BENONI NASCIMENTO 
DE MOURA; QUE Benoni recebeu duzentos e cinquenta e 
cinco  mil  reais,  também  entregando  este  numerário  ao 
depoente.’  (Depoimento  de  Enivaldo  Quadrado,  fls. 
984/988).

602.  No curso  do  processo,  Breno Fischberg e  Enivaldo 
Quadrado tentaram defender-se afirmando que a aproximação 
com Marcos Valério deveu-se a um suposto interesse de Marcos 
Valério  em  adquirir  a  empresa  Bônus  Banval.  Na  visão  dos 
acusados, essa versão justificaria os recebimentos dos valores 
em espécie na agência do Banco Rural.

603. A tese, contudo, não encontra ressonância na prova, 
tendo  sido  definitivamente  sepultada  por  Marcos  Valério  no 
depoimento juntado às fls. 1459:

‘QUE em nenhum momento cogitou ou demonstrou 
interesse em adquirir a corretora BÔNUS BANVAL.’

604.  O  recebimento  dos  valores  por  intermédio  da 
empresa Natimar Negócios e Intermediações Ltda. observou o 
seguinte roteiro: a) empresas comandadas por Marcos Valério, 
Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
depositavam valores na conta corrente da Bônus Banval; b) na 
sequência, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado direcionavam 
os recursos,  na Bônus Banval, para a conta interna da cliente 
Natimar; e c) após a assinatura de Carlos Alberto Quaglia, eram 
feitos  depósitos  nas  contas  correntes  dos  destinatários  reais, 
vinculados ao Partido Progressista - PP.

605.  Assim,  o  dinheiro  que  entrava  na  conta  corrente 
inicial tendo como fonte empresas vinculadas a Marcos Valério, 
aparecia, no fim da operação de lavagem, na conta corrente do 
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destinatário final como se a origem fosse a Natimar.
606.  Para  a  execução  do  procedimento  era  sempre 

necessária a intermediação de uma corretora habilitada a operar 
na  BM&F  e  na  Bovespa.  Assim,  a  Natimar,  na  condição  de 
cliente,  operava  por  intermédio  da  corretora  Bônus  Banval, 
justificando a existência da conta interna.

607.  Instados  a  esclarecer  a  dinâmica  das  operações 
identificadas, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado afirmaram 
que  se  tratavam  de  operações  financeiras  reais  entre  as 
empresas  vinculadas  a  Marcos  Valério  e  a  Natimar.  Nesse 
sentido, o depoimento de Enivaldo Quadrado (fls. 1429/1430):

‘QUE MARCOS VALÉRIO, por meio das empresas 
ROGÉRIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS e  2S 
PARTICIPAÇÕES  mantinha  investimentos  que  eram 
gerenciados  pela  NATIMAR  NEGÓCIOS 
INTERMEDIAÇÕES;  QUE  tais  empresas  efetuavam 
depósitos na conta corrente que a NATIMAR mantinha na 
BÔNUS BANVAL, cujos extratos acompanham a petição 
apresentada  neste  momento;  QUE  os  resgates  dos 
investimentos de MARCOS VALÉRIO eram comunicados 
pela NATIMAR via contatos telefônicos; QUE ao realizar 
os resgates, a NATIMAR já havia providenciado a venda 
de posições para gerar saldo em sua conta corrente; QUE 
os valores obtidos pelo resgate, após serem depositados na 
conta corrente mantida pelo cliente na BÔNUS BANVAL, 
eram  transferidos  para  o  destinatário  solicitado  pela 
NATIMAR, em movimentações  bancárias  realizadas  por 
meio  de  TED  –  Transferência  Eletrônica  Disponível  e 
DOC's; QUE esses resgates poderiam ser feitos em nome 
de  terceiros;  QUE  mantém  em  arquivos  a  relação  dos 
beneficiários  dos  resgates  das  aplicações  realizadas  por 
MARCOS  VALÉRIO  através  da  NATIMAR;(...)  QUE  as 
empresas de MARCOS VALÉRIO depositavam os recursos 
na  BÔNUS-BANVAL  que  os  direcionava  internamente 
para  uma  conta-corrente  em  nome  da  NATIMAR;  (…) 
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QUE  era  a  NATIMAR,  que  determinava,  por  meio  de 
ordem escrita, para quem os recursos seriam direcionados; 
QUE  as  ordens  de  resgate  dos  valores  de  MARCOS 
VALÉRIO eram direcionados à NATIMAR.’

608. No entanto, está provado que Marcos Valério e Carlos 
Alberto Quaglia não tinham negócios em comum. Na verdade, 
sequer conheciam-se:

‘QUE não conhece nenhum sócio,  representante ou 
empregado  da  empresa  NATIMAR  NEGÓCIOS, 
INTERMEDIAÇÕES  LTDA;  QUE  nunca  concedeu 
qualquer  autorização  para  a  BÔNUS  BANVAL  ou 
NATIMAR  realizarem  investimentos  na  Bolsa  de 
Mercadorias e Valores em nome do DECLARANTE; QUE 
nunca solicitou para a NATIMAR qualquer investimento 
em  ouro  na  BM&F,  bem  como  de  qualquer  outro 
derivativo.’ (Depoimento de Marcos Valério, fls. 1460).

‘[D]iz  que  não  conhece  Carlos  Alberto  Quaglia.’ 
(Interrogatório de Marcos Valério, fls. 16.350).

‘(J): O senhor conhece o Sr. Marcos Valério?
(R): Não.
(J): Hoje sabe quem é, mas eu pergunto à época em 

que operava com a corretora?
(R): Eu entendi. Não, não, não. Não conheço.
(J): Se o senhor conhece as empresas 2S Participações 

e Rogério Tolentino Associados? 
(R): Não, também não. São empresas dele, né? Mas 

não,  não  conheço.’  (Interrogatório  de  Carlos  Alberto 
Quaglia, fls. 15.179).

609.  O  fato  provado  na  instrução  é  que  a  operação  de 
lavagem,  nos  moldes  acima descrito,  era  exercida  por  Breno 
Fischberg, Enivaldo Quadrado (Bônus Banval) e Carlos Alberto 
Quaglia (Natimar). Dentro da estrutura do grupo, o papel de 
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Carlos  Alberto  Quaglia  era  o  de  assinar  as  autorizações  de 
transferências confeccionadas pela Bônus Banval a fim de que o 
dinheiro  recebido  das  empresas  de  Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach,  Cristiano  Paz  e  Rogério  Lanza  Tolentino  fosse 
depositado para os destinatários finais.

610.  Ao  defender-se  da  imputação  formulada,  Carlos 
Alberto Quaglia afirmou que teria percebido um saldo indevido 
em sua conta interna na Bônus Banval. Ao solicitar o estorno do 
valor, Enivaldo Quadrado informou que não poderia estornar 
em razão de auditoria em curso na corretora, pedindo, como 
forma  de  resolver  o  problema,  que  Carlos  Alberto  Quaglia 
assinasse uma carta de transferência para pessoas que ele nem 
conhecia.  O  inusitado  procedimento,  segundo  o  acusado, 
repetiu-se múltiplas vezes.

611.  A  versão,  entretanto,  não  pode  ser  aceita.  Breno 
Fischberg,  Enivaldo  Quadrado  e  Carlos  Alberto  Quaglia 
atuaram  em  conjunto  para  implementar  as  operações 
criminosas.

612.  A situação  apresentada  era  tão  heterodoxa  que  o 
próprio  Carlos  Alberto  Quaglia,  em  que  pese  negar  o  seu 
envolvimento  doloso  nos  fatos,  relatou  para  a  CPMI  dos 
Correios que a operação efetuada pela empresa Bônus-Banval 
teve por objetivo lavar dinheiro (Volume 63):

‘Carlos Quaglia negou que a Natimar intermediasse 
operações com ouro e dólar futuro em favor de Marcos 
Valério  e  disse  que sua  empresa  foi  utilizada  de  forma 
fraudulenta pela Bônus-Banval para lavar dinheiro:

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB – PR) – 
Segundo  o  Sr.  Enivaldo  Quadrado,  a  Bônus-Banval 
operava  aplicando  na  Natimar  em  ouro  e  na  BM&F,  a 
pedido de Marcos Valério. O senhor confirma isso?

O SR. CARLOS ALBERTO QUAGLIA – Não, eu não 
conheço o Sr. Marcos Valério.

‘O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB – PR) – 
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Consta que tanto a Tolentino, que é uma empresa da qual 
Marcos  Valério  tem  sociedade,  quanto  a  2S,  uma outra 
empresa  da  qual  ele  é  sócio,  depositaram  –  e  essa 
informação que nos veio dele  – 6,5 milhões  de reais  na 
conta corrente que a Natimar mantinha na Bônus-Banval. 
O senhor acha que também houve um erro na origem?

O  SR.  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA  –  Estou 
achando  que  não  é  um  erro.  Acho  que  isso  foi 
manipulado, isso foi uma utilização criminosa na Natimar, 
porque  o  Sr.  Quadrado  deveria  precisar  esconder  isso. 
Não é a primeira vez que uma corretora comete fraudes e 
desse tipo.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB – PR) – 
Como funciona isso?

O  SR.  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA –  Ele  pode 
fazer, criar transferências porque não são contas bancárias, 
são  contas  internas  da  corretora.  Ele  pode  fazer 
transferências, pode criar situações, pode anulá-las.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB – PR) – 
Qual a vantagem dele fazer isso?

O SR. CARLOS ALBERTO QUAGLIA – A vantagem 
dele é lavar dinheiro, evidentemente.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB – PR) – 
Na sua opinião, é lavagem de dinheiro.

O SR. CARLOS ALBERTO QUAGLIA – Sim.’’

613. Assim, Breno Fischberg, Enivaldo Quadrado e Carlos 
Alberto  Quaglia  associaram-se  de  forma  estável  à  quadrilha 
originariamente composta por José Janene, Pedro Corrêa, Pedro 
Henry e João Cláudio Genu.

614.  Pela  dinâmica  da  quadrilha,  José  Janene  e  João 
Cláudio  Genu  (incumbidos  de  receber  os  recursos)  eram  os 
responsáveis  pelo  contato  com a  Bônus  Banval,  assim como 
Carlos  Alberto  Quaglia,  arregimentado  por  Breno  Fischberg, 
Enivaldo Quadrado, interagia apenas com a Corretora.

615.  A circunstância  de  alguns integrantes  da quadrilha 
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não se conherecem e não agirem em comum não tem relevância 
para  a  configuração  do  crime.  Nesse  sentido  a  lição  de 
Mirabete:

‘No crime de quadrilha ou bando pouco importa que 
os  seus  componentes  não  se  conheçam  reciprocamente, 
que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada 
ação delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa 
específica. O que importa verdadeiramente é o propósito 
deliberado  de  participação  ou  contribuição,  de  forma 
estável e permanente, para o êxito das ações do grupo (RT 
655/319).’

616.  Sobre  o  abastecimento  da conta corrente  da  Bônus 
Banval,  a  instrução  comprovou  que  a  origem  imediata  dos 
recursos  foi  um empréstimo contraído  pela  empresa  Rogério 
Lanza Tolentino & Associados Ltda., de propriedade de Rogério 
Tolentino, junto ao BMG, no valor de dez milhões de reais.

617.  O  montante  envolvido,  por  sua  vez,  adveio  de 
recursos públicos desviados do Banco do Brasil no esquema da 
Visanet,  mediante o emprego de nota fiscal  fria  emitida pela 
empresa DNA Propaganda (capítulo 5).

618. Os valores desviados, em típica operação de lavagem 
para  ocultar  a  sua  origem,  serviu  formalmente  de  garantia 
(CDB)  de  um  empréstimo  fictício  contraído  pela  empresa 
Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda. junto ao BMG no 
valor de dez milhões de reais.

619. Para comprovar o envolvimento de Rogério Tolentino 
basta verificar, pela prova documental, que parte substancial do 
dinheiro  depositado  em  razão  do  empréstimo  seguiu 
diretamente  e  por  intermédio  de  uma  conta  corrente  de 
passagem da empresa 2S Participações Ltda.,  de propriedade 
do réu Marcos Valério, para a Bônus Banval (Laudo de Exame 
Contábil nº 28282006-INC, fls. 77/119, Apenso 142, transcrito no 
itens 382/383 do Capítulo 5).

620. Importante destacar, quanto ao empréstimo contraído 
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pela  empresa  Rogério  Lanza  Tolentino  &  Associados,  que  a 
conta corrente do Banco do Brasil que recebeu o crédito de R$ 
9.962.440,00 (nove milhões,  novecentos e  sessenta  e  dois  mil, 
quatrocentos  e  quarenta  reais),  foi  aberta  no  mesmo  dia  da 
assinatura do contrato de mútuo (26/4/2004), conforme extrai-se 
do  Laudo  de  Exame  Financeiro  nº  1517/2009  -  INC  (fls. 
33.596/33.600).

621.  Na  mesma  data,  26/4/2004,  os  valores  foram 
repassados para as empresas Bônus Banval e 2S Participações.

622.  Esse  fato  comprova  que  a  conta  foi  aberta  para  a 
finalidade  exclusiva  de  abrigar  a  operação,  aqui  descrita,  de 
repasse de recursos para a Bônus Banval.

623. Revelando, ainda, o grau do envolvimento de Rogério 
Tolentino na quadrilha, o Laudo de Exame Documentoscópico 
nº  857/2010-INC, produzido a  seu requerimento,  demonstrou 
que  os  cheques  de  nº  850001,  repassando  a  quantia  de  R$ 
772.500,00 a Bônus Banval; de nº 850002, repassando a quantia 
de R$ 2.688.350,00 a Bônus Banval; e de nº 850006, repassando a 
quantia  de  R$  6.463.732,73  a  2S  Participações;  foram 
preenchidos por Simone Vasconcelos e assinados por Rogério 
Tolentino. Nesse sentido (fls. 39539/39554):

‘Os exames grafoscópicos nas cópias dos cheques do 
Banco do Brasil, agência 0643,  números 850001, 850002 e 
850006; devidamente descritos na subseção I. 1 – Material 
Questionado,  em  cotejo  com  os  padrões  gráficos 
fornecidos  (fls.  37263/37276  e  37277/37295  SR/DPF/MG) 
evidenciaram que os preenchimentos dos cheques foram 
produzidos  por  SIMONE  REIS  LOBO  DE 
VASCONCELOS  e  as  assinaturas  por  ROGÉRIO 
LANZA TOLENTINO’ - negrito no original.

624.  Os  valores  recebidos  pela  Bônus  Banval  eram 
direcionados internamente para a conta da empresa Natimar. 
Foi o que constatou o laudo pericial extrajudicial encaminhado 
por Enivaldo Quadrado (fls. 483/495, Apenso 85, Volume 02):
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‘Todos  os  recursos  depositados  acima  foram 
creditados  à  Natimar  Negócios  e  Intermediações  Ltda., 
CNPJ  73.351.710/0001-30,  cliente  da  Bonus-Banval  CCM 
Ltda.’

625.  Também  instruíram  o  Laudo  os  documentos  de 
transferências de recursos para terceiros assinados por Carlos 
Alberto Quaglia.

626. Além desses valores, a Bônus Banval também recebeu 
a quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
relativa à outra parcela de vantagem indevida recebida por José 
Janene,  Pedro  Corrêa  e  Pedro  Henry.  Esse  fato  constou  do 
depoimento de Marcos Valério (fls. 607 e 1460) (fls. 1460):

‘QUE  através  da  BÔNUS  BANVAL  foram 
encaminhados ao Partido Liberal R$ 900 mil, ao PT/RJ R$ 
750 mil, ao PT/DF R$ 120 mil, ao PT Nacional R$ 945 mil e 
ao PP R$ 1,200 mil.’

627.  Desse  montante  global  vinculado  ao  Partido 
Progressista – PP, estão provados nestes autos 7 (sete) operações 
de  lavagem  de  dinheiro  feitas  por  intermédio  das  empresas 
Bônus Banval e Natimar.

628. São elas: 1. Gisele Merolli Miranda e Regina Merolli 
Miranda  (R$  12.000,00  em  13/9/2004);  2.  Aparício  de  Jesus  e 
Selmo Adalberto de Carvalho (R$ 10.000,00 em 13/9/2004);  3. 
Frederico Climaco Schaefer, Mariana Climaco Schaefer e Adolfo 
Luiz  de  Souza  Góis  (R$  25.000,00  em  7/7/2004);  4.  Emerson 
Rodrigo  Brati  e  Danielly  Cintia  Carlos  (R$  7.900,00  em 
2/9/2004); 5. Valter Colonello (dois depósitos de R$ 10.000,00 em 
julho  de  2004  e  13/9/2004);  6.  Laurito  Defaix  Machado  (R$ 
11.000,00 em 2/9/2004); e 7. José Rene de Lacerda e Fernando 
Cesar Moya (R$ 11.400,00 em 2/9/2004).

629. Os depoimentos dos beneficiários sempre indicaram 
alguma conexão com o Partido Progressista,  seja diretamente 
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com José  Janene ou com campanhas eleitorais  apoiadas  pela 
citada agremiação partidária.

630.  José  Janene,  em  seu  interrogatório,  reconheceu  a 
existência dos vínculos,  citando expressamente a maioria dos 
beneficiários. Embora não lembrasse especificamente de todos 
os nomes, admitiu que os repasses tiveram origem em uma lista 
de  prioridades  entregue  ao  Partido  dos  Trabalhadores  (fls. 
16088/16102):

‘Acusado:  Não.  Eu não sabia.  Hoje  eu sei,  mas,  na 
verdade,  no  ano  de  2004,  nós  fizemos  uma  lista  de 
demandas  por  Estado  e  entregamos  ao  Partido  dos 
Trabalhadores,  para  que  eles  nos  auxiliassem  nas 
campanhas eleitorais. E o Partido dos Trabalhadores disse 
que ia prover, que ia buscar arrecadar dinheiro e mandar. 
Então, eu passei a lista de prioridades e eles pediram ‘olha 
então vê pra onde que é pra mandar e me dá o número da 
conta’ e  eu  pedia  pras  pessoas  que trabalhavam para o 
Partido (advogado, publicitário, os candidatos a prefeito e 
vereador...) e passei a relação pra eles.

(…)
Juiz: Todas essas pessoas que li, considerando, lógico 

as  que  o  senhor  conhece  ou  se  lembra,  o  senhor  tem 
alguma coisa contra elas?

Acusado: Não, absolutamente não. São meus aliados 
políticos’” (fls. 309 a 325).

Nesse  contexto,  pede  o  Procurador-Geral  da  República:  i) a 
condenação de Pedro Côrrea e a de Pedro Henry pela prática dos delitos 
de  quadrilha  (art.  288  do  CP),  corrupção  passiva (art.  317  do  CP)  e 
lavagem de dinheiro (art. 1º, inciso V, VI, e VII da Lei nº 9.613/98), por 
quinze vezes em continuidade delitiva (art. 71 do CP);  ii) a condenação 
João Cláudio de Carvalho Genu pela prática dos delitos de  quadrilha 
(art. 288 do CP),  corrupção passiva (art. 317 do CP), por três vezes em 
concurso material (art. 69 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 1º, inciso V, 
VI, e VII da Lei nº 9.613/98), por quinze vezes em continuidade delitiva 
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(art.  71  do  CP);  e  iii) a  condenação  de  Enivaldo  Quadrado e  Breno 
Fischberg  pela  prática  dos  delitos  de  quadrilha  (art.  288  do  CP)  e 
lavagem de dinheiro (art. 1º, inciso V, VI, e VII da Lei nº 9.613/98), por 
onze vezes em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Em alegações finais:
A defesa de Pedro Côrrea narra, a respeito do crime de quadrilha, a 

ausência de liame subjetivo entre  ele  e  os demais corréus.  Aduz,  para 
tanto que,

“(...)  [n]o  que  diz  respeito  ao  crime  de  formação  de 
quadrilha,  mesmo  após  a  realização  de  extensa  instrução 
processual,  nada  restou  demonstrado  quanto  à  existência  de 
nexo de causalidade entre qualquer ação do Denunciado e os 
supostos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O tipo penal em comento tem como elemento subjetivo o 
dolo, consubstanciado na vontade de associarem-se mais de três 
pessoas, em quadrilha ou bando, com a finalidade específica da 
prática de crimes.

(...)
Inexistindo tal dolo associativo, impossível se falar, sequer 

em tese, no crime de formação de quadrilha.
(...)
A tipificação do crime de formação de quadrilha, portanto, 

exige para a sua configuração, liame subjetivo entre os agentes, 
com um fim específico de agir.

No caso  em análise,  o  relacionamento  existente  entre  o 
Acusado  e  os  Deputados  JOSÉ  JANENE  e  PEDRO  HENRY 
sempre foi de natureza pessoal e política.

Todos fazem parte do mesmo partido, havendo ocupado 
posições de destaque na estrutura partidária.

Apenas isso. Nada mais do que isso” (fls. 89 a 91).

Nesse contexto, entende a defesa que “não existe qualquer elemento que  
possa tipificar o crime de quadrilha. O que se percebe é que a acusação forçou a  
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inclusão de um quarto integrante da suposta quadrilha, na pessoa do Sr. JOÃO  
CLÁUDIO GENU, a fim de justificar a tipicidade do delito previsto no art. 288  
do Código Penal” (fl. 92).

Dando outro enfoque ao tema, a defesa defende a impossibilidade 
da  configuração  do  ilícito  em  questão  em  caso  de  crime  único  e 
continuado.  Traz,  para  corroborar  a  sua  linha  de  argumentação,  os 
seguintes elementos:

“(...)  a  formação  de  quadrilha  não  se  caracteriza  se  a 
associação criminosa tiver sido engendrada para a prática de 
crime único.

No caso em tela o único crime que poderia ser imputado 
aos  supostos  integrantes  do  grupo  criminoso  seria  o  de 
corrupção  passiva  já  que,  como  visto,  o  recebimento  de 
pagamento em dinheiro não pode, por si só, tipificar o delito de 
lavagem de ativos” (fls. 95/96).

Alega que a  “doutrina e jurisprudência são unânimes em aceitar a sua  
configuração  apenas  quando  a  associação,  estável  e  permanente,  destina-se  à  
prática  reiterada  de  crimes,  da  mesma espécie  ou não.  Se  a  reunião  somente  
ocorreu  para  o  cometimento  de  delitos  em  determinado  momento,  de  forma  
ocasional, impossível se falar em quadrilha, podendo, quando muito, constituir  
concurso de agentes” (fl. 96).

E prossegue afirmando que,

“(...)  ainda que se faça um esforço para entender que as 
condutas descritas na denúncia caracterizam, em tese, a prática 
de crime continuado, tal fato também impede a configuração do 
delito previsto no art. 288 do CP.

Isso porque o crime continuado, por ficção legal, importa 
no reconhecimento de um só crime, que se prolonga e, como 
demonstrado,  é  pacífico o entendimento de que não existe  o 
delito de formação de quadrilha para a prática de crime único.

No caso em tela, face à continuidade delitiva apanhada da 
narrativa  efetuada  na  denúncia,  impossível  é  falar-se  em 
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pluralidade  de  crimes  e  estabilidade  associativa,  elementos 
essenciais para a tipificação do delito de quadrilha” (fl. 96).

Quanto ao delito de corrupção passiva aduz a defesa, in verbis, que,

“(...) [c]omo visto, a acusação imputa ao Réu a prática de 
duas condutas distintas. A primeira seria a de ter participação 
na  remessa  de  recursos  para  terceiros  através  das  empresas 
BÔNUS BANVAL e NATIMAR. E, a segunda, a de participar no 
recebimento  de  valores  em  espécie,  a  fim  de  que  ele  e  seu 
partido  votassem  alinhados  com  os  interesses  do  Governo 
Federal.

Todavia, no que diz respeito aos recursos remetidos pela 
BÔNUS BANVAL através da conta da empresa NATIMAR, a 
própria denúncia reconhece que toda a aproximação teria sido 
feita  através  do  Deputado  JOSÉ  JANENE,  não  havendo 
qualquer participação do Réu nestas operações.

(...)
Ora,  como os  fatos  narrados  é  que  fixam os  limites  da 

acusação,  e  não  o  pedido,  não  há  como  se  imputar  ao  Réu 
qualquer espécie de responsabilidade porventura decorrente de 
depósitos de dinheiro feito pela BONUS BANVAL, por meio da 
conta  da empresa NATIMAR,  sob pena de ofensa  direta  aos 
postulados do contraditório e da ampla defesa” (fls. 3/4).

Sobre esse aspecto conclui a defesa afirmando que “a imputação típica  
que  recai  sobre  o  Réu  deve  ser  limitada  aos  termos  da  própria  narrativa  
acusatória, o que afasta qualquer possibilidade de ser julgado por conduta que  
envolva a transferência de recursos pela BONUS BANVAL com a utilização da  
conta da empresa NATIMAR” (fl. 5).

Ainda que assim não fosse, entende a defesa que, se viável fosse a 
análise  de  mérito,  o  acusado  deveria  ser  absolvido.  Traz,  então,  os 
seguintes fundamentos:

“(...)  o  Réu  sequer  conhecia  as  empresas  BÔNUS 
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BANVAL  e  NATIMAR  ou  seus  sócios,  ENIVALDO 
QUADRADO,  BRENO  FISCHBERG e  CARLOS  ALBERTO 
QUAGLlA.

Todo  o  contato  com  a  referida  empresa  se  deu  por 
intervenções  do  Deputado  JOSÉ  JANENE,  sem  qualquer 
participação do Réu.

Na  realidade,  JANENE  veio  a  conhecer  a  corretora 
BÔNUS  BANVAL  através  de  sua  filha  MICHELE,  que  foi 
estagiária na mencionada empresa.

A partir daí, passou a frequentar o local de trabalho de sua 
filha,  vindo  a  conhecer  ENIVALDO  QUADRADO  e  BRENO 
FISCHBERG.

Em  sede  de  inquérito  (fls.  1426/1431),  ENIVALDO 
QUADRADO já havia afirmado

‘QUE JOSÉ JANENE visitava a sua filha MICHELE 
JANENE,  que  trabalhava  como  estagiária  na  BÔNUS-
BANVAL  COMODITIS  CORRETORA  DE 
MERCADORIAS em São Paulo; QUE contratou MICHELE 
JANENE através de análise de currículo, em uma seleção 
realizadas com vários candidatos universitários da área de 
finanças e economia; QUE não conhecia anteriormente o 
Deputado Federal JOSÉ JANENE;’

Ouvido  em  Juízo,  fls.  1426/1431,  referido  corréu  foi 
expresso ao afirmar desconhecer o Réu PEDRO CORRÊA:

(...)
No  mesmo  sentido,  BRENO  FISCHBERG,  em  seu 

interrogatório de fls. 16577/16590:
(...)
Também  CARLOS ALBERTO QUAGLlA,  ouvido  às  fls. 

15176/15182 confirmou não conhecer o Réu PEDRO CORRÊA:
(...)
Ao contrário do afirmado,  no entanto,  todas  as pessoas 

que receberam recursos por meio das empresas NATIMAR e 
BÔNUS BANVAL foram identificadas e  absolutamente todas 
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estavam ligadas a campanhas políticas do Partido Progressista 
no  Norte  do  Paraná  e  ao  Deputado  JOSÉ  JANENE,  não 
possuindo qualquer relação com o Réu PEDRO CORRÊA.

O Deputado NELSON MEURER, do PP do Paraná, ouvido 
às  fls.  42.824/42.841,  confirmou  a  aliança  entre  o  Partido 
Progressista e o Partido dos Trabalhadores a fim de que este 
último  custeasse  a  campanha  em  Municípios  do  Norte  do 
Estado, em que mencionadas agremiações políticas estivessem 
coligadas. É importante notar que a Região do Norte do Paraná 
era exatamente a área de influência política do então Deputado 
JOSÉ  JANENE,  não  tendo  o  Réu  PEDRO  CORRÊA, 
pernambucano, qualquer relação política naquele Estado.

(...)
Neste sentido, também, foi o depoimento da integralidade 

dos destinatários dos recursos da BÔNUS BANVAL, no Paraná, 
arrolados pela própria acusação.

Referidas  testemunhas  confirmam  que  os  recursos 
recebidos  estavam  direta  ou  indiretamente  ligados  às 
campanhas políticas do Partido Progressista nos municípios do 
Norte do Paraná,  em que aquela  agremiação estava coligada 
com o Partido dos Trabalhadores” (fls. 5 a 11 – grifos do autor).

Afirma a defesa que “toda a prova produzida no curso da ação penal foi  
no  sentido  de  demonstrar  que  todos  os  recursos  transferidos  pelas  empresas  
NATIMAR  e  BÔNUS  BANVAL para  as  pessoas  mencionadas  na  denúncia  
tiveram por destino o Estado do Paraná e pessoas ligadas a campanhas políticas  
aliadas  do  Deputado  JOSÉ  JANENE  (…)  [,  bem  como  que] além  de  
comprovado  o  destino  dos  recursos  e  a  finalidade  de  ajudar  na  campanha  
eleitoral, a acusação não logrou produzir qualquer prova no sentido de que o Réu  
tivesse participação nas operações levadas a efeito pela BÔNUS BANVAL”  (fl. 
18).

Em arremate,  finaliza  com o  argumento  de  que,  “se  ultrapassada,  
eventualmente, a impossibilidade já oposta pela Defesa à análise de tais fatos em  
relação  ao  Réu,  pela  falta  de  oportuna  descrição  na  denúncia,  deve  ele  ser  
absolvido por absoluta ausência de qualquer espécie de prova que o vincule ao  
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esquema tido por delituoso” (fl. 18).
No que tange aos valores recebidos pelo corréu João Cláudio Genu, 

a defesa argumenta que, “ainda que GENU tivesse efetivamente recebido estes  
valores (R$ 2.900.000,00 dois milhões e novecentos mil reais) e não apenas os R$  
700.000,00 (setecentos mil reais) por ele reconhecidos, o que se diz apenas para  
argumentar,  não existe qualquer tipo de prova no sentido de que o réu  
PEDRO CORRÊA, sequer tivesse conhecimento deles, ou de que estes lhe  
tenham sido, de qualquer forma, entregues para finalidades ilícitas!” (fls. 
33/34 – grifos do autor).

Mais adiante, alega que:

“(...)
Ao  contrário  do  afirmado  na  denúncia,  os  valores  que 

foram efetivamente recebidos por JOÃO CLÁUDIO GENU não 
tiveram por destinação o Réu ou qualquer outro deputado do 
Partido Progressista.

Na  realidade,  toda  importância  recebida  por  GENU foi 
destinada ao pagamento do advogado de um dos membros da 
bancada.

O  Partido  Progressista,  por  característica,  possui  maior 
atuação  no  legislativo.  Não  possuindo,  na  época  dos  fatos, 
nenhum  governador  eleito,  os  seus  maiores  líderes  eram 
Deputados Federais.

(...)
Como se isso não bastasse, a divisão do fundo partidário é 

feita de acordo com o tamanho da bancada que cada partido 
possui na Câmara dos Deputados.

Por  estas  razões,  o  PP sempre  teve  por  tradição  apoiar 
seus  parlamentares  custeando  as  despesas  decorrentes  da 
contratação de advogados para defesa de seus mandatos.

(...)
Em  razão  de  disputa  politica  regional,  o  Deputado 

RONIVON SANTIAGO passou a receber forte ataque por meio 
de  ações  judiciais  que  tiveram  por  origem  denúncias 
formuladas por adversários.

21 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

esquema tido por delituoso” (fl. 18).
No que tange aos valores recebidos pelo corréu João Cláudio Genu, 

a defesa argumenta que, “ainda que GENU tivesse efetivamente recebido estes  
valores (R$ 2.900.000,00 dois milhões e novecentos mil reais) e não apenas os R$  
700.000,00 (setecentos mil reais) por ele reconhecidos, o que se diz apenas para  
argumentar,  não existe qualquer tipo de prova no sentido de que o réu  
PEDRO CORRÊA, sequer tivesse conhecimento deles, ou de que estes lhe  
tenham sido, de qualquer forma, entregues para finalidades ilícitas!” (fls. 
33/34 – grifos do autor).

Mais adiante, alega que:

“(...)
Ao  contrário  do  afirmado  na  denúncia,  os  valores  que 

foram efetivamente recebidos por JOÃO CLÁUDIO GENU não 
tiveram por destinação o Réu ou qualquer outro deputado do 
Partido Progressista.

Na  realidade,  toda  importância  recebida  por  GENU foi 
destinada ao pagamento do advogado de um dos membros da 
bancada.

O  Partido  Progressista,  por  característica,  possui  maior 
atuação  no  legislativo.  Não  possuindo,  na  época  dos  fatos, 
nenhum  governador  eleito,  os  seus  maiores  líderes  eram 
Deputados Federais.

(...)
Como se isso não bastasse, a divisão do fundo partidário é 

feita de acordo com o tamanho da bancada que cada partido 
possui na Câmara dos Deputados.

Por  estas  razões,  o  PP sempre  teve  por  tradição  apoiar 
seus  parlamentares  custeando  as  despesas  decorrentes  da 
contratação de advogados para defesa de seus mandatos.

(...)
Em  razão  de  disputa  politica  regional,  o  Deputado 

RONIVON SANTIAGO passou a receber forte ataque por meio 
de  ações  judiciais  que  tiveram  por  origem  denúncias 
formuladas por adversários.
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No início,  eram poucas  ações,  mas,  com o tempo,  estas 
começaram  a  se  avolumar  chegando  a  36  processos  em 
tramitação  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  o  TSE  e  o 
TRE/AC (...)

(...)
Para a defesa de seus interesses, o Deputado RONIVON 

SANTIAGO havia contratado o advogado Dr. PAULO GOYAZ. 
No entanto, em razão do aumento do número de processos, o 
referido parlamentar passou a ter dificuldades para custear sua 
defesa.

Por esta razão, procurou o Partido Progressista para que o 
ajudasse a defender seu mandato.

A decisão  do  PP em  ajudar  a  custear  o  pagamento  da 
defesa  do  Deputado  RONIVON  SANTIAGO,  aliás,  foi 
deliberada  pela  Executiva Nacional,  não  tendo sido  decidida 
por vontade única de seu presidente.

Decidido o apoio, foi o chefe do departamento jurídico do 
Partido  Progressista,  Dr.  WALMOR  GIAVARINA,  quem 
negociou a forma de pagamento dos honorários do advogado 
PAULO GOYAZ.

(...)
Nesta  mesma  época,  os  partidos  discutiam  alianças 

políticas  para  as  eleições  municipais  e  PP  e  PT  tentavam 
estender  a  aliança  realizada  nacionalmente  para  o  âmbito 
regional.

Uma das dificuldades, todavia, era exatamente a disputa 
política  no Estado  do  Acre.  É  que,  sendo  forças  antagônicas 
naquele Estado da Federação, os partidos viam dificuldades na 
celebração de aliança, o que começava a se refletir, até mesmo, 
no âmbito federal.

No  centro  do  conflito,  estava  justamente  o  Deputado 
RONIVON SANTIAGO, já que a quase totalidade das ações a 
que  respondia  teve  por  base  denúncias  formuladas  por 
integrantes do Partido dos Trabalhadores.

(...)
Por essa razão, buscando o entendimento, acertou-se com 
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o PT nacional que este ajudaria no pagamento dos honorários 
advocatícios  das  defesas  do  Deputado  RONIVON 
SANTIAGO, já contratados num valor total de R$ 900.000,00 – 
sic – (setecentos mil reais), conforme documento juntado às fls. 
2276/2279 (...)” (fls. 34 a 43 – grifos do autor).

Prossegue a defesa argumentando que,

“(...) [e]m razão do acerto político realizado entre PT e PP 
para as eleições de 2004, restou ajustado, como já visto, que o 
Partido dos Trabalhadores arcaria com o pagamento da defesa 
de RONIVON SANTIAGO.

Por  esta  razão,  em  todas  as  vezes  em  que  JOÃO 
CLÁUDIO GENU recebeu recursos no Banco Rural, se dirigiu à 
sede do Partido Progressista fazendo a entrega destes valores ao 
advogado WALMOR GIAVARINA ou ao auxiliar de tesouraria 
do Partido Progressista, VALMIR CREPALDI.

Estes,  de  posse  dos  valores,  chamavam  até  a  sede  do 
partido o advogado PAULO GOYAZ que recebia os honorários, 
firmando recibo.

(...)
Segundo se depreende das provas dos autos, diretores do 

PT  manteriam  contato  com  a  sede  o  PP em  Brasília  a  qual 
telefonava  para  GENU para  que  este  fosse  até  a  agência  do 
Banco Rural a fim de receber o pagamento.

Antes  de  para  lá  se  dirigir,  GENU  telefonava  para 
JANENE e PEDRO CORRÊA a fim de confirmar a orientação 
(esta toda a participação do Réu no evento).

Após obter autorização, GENU ia até a agência do Banco 
Rural em Brasília e lá recebia o dinheiro das mãos de SIMONE 
VASCONCELOS.

De posse do dinheiro,  GENU se dirigia,  imediatamente, 
para a tesouraria do Partido Progressista e lá fazia a entrega dos 
valores para o então tesoureiro do partido PEDRO BARBOSA.

Este  repassava  os  recursos  para  o  Dr.  WALMOR 
GIAVARINA ou VALMIR CREPALDI para que fossem feitos os 
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para a tesouraria do Partido Progressista e lá fazia a entrega dos 
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pagamentos  dos  honorários  advocatícios  do  Dr.  PAULO 
GOYAZ” (fls. 49 a 52).

Argumenta,  ainda,  que  “a  forma  pouco  usual  de  pagamento  de  
honorários  em espécie  se  deu  em razão  do  Partido  Progressista,  à  época,  se  
encontrar sujeito a ordem de bloqueio de suas contas correntes a fim de garantir o  
pagamento de débito trabalhista gerado pelo Comitê de Araguari” (fl. 56).

Não obstante tudo quanto alegado, afirma a defesa que:

“(...) a tese acusatória de que tais pagamentos teriam por 
finalidade cooptar  o voto dos parlamentares do partido para 
que estes  votassem de acordo com os interesses  do Governo 
LULA, é completamente desprovida de fundamento.

Verificando-se as principais votações ocorridas durante os 
anos de 2003 e 2004, percebe-se claramente que, por diversas 
vezes, o PP votou em dissonância com o Planalto.

Em outras,  no entanto, o Partido manteve sua coerência 
votando matérias que sempre foram bandeiras suas e que, em 
verdade,  foram  obstruídas  por  diversas  vezes  pelo  próprio 
Partido  dos  Trabalhadores,  quando  este  fazia  oposição  ao 
Governo Fernando Henrique.

É  o  caso,  por  exemplo,  das  Reformas  da  Previdência  e 
Tributária  que  sempre  fizeram  parte  do  programa  político 
partidário do Partido Progressista.

Em outras palavras, se o PP sempre votou favoravelmente 
às  reformas  pretendidas  e  se  estas  faziam  parte  de  suas 
bandeiras  institucionais,  não  faz  qualquer  sentido  que  seus 
deputados  tivessem  que  receber  propina  para  votarem  as 
reformas mencionadas na denúncia.

Neste  sentido  foram  ouvidos  dezenas  de  políticos  que 
confirmaram  a  postura  do  Partido  Progressista  no  que  diz 
respeito a ditas reformas” (fl. 60).

Nesse contexto, a defesa afirma não haver  “qualquer motivação para  
que o Partido Progressista recebesse dinheiro para votar de acordo com aquilo que  
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sempre defendeu,  carecendo de fundamento lógico a acusação ministerial”  (fl. 
70).

Sobre  o  tema afirma que  “a  ausência  de  correlação  entre  os  recursos  
recebidos pelo PP, remetidos pelo PT, fica claro (sic) quando se observa no gráfico  
abaixo que a média de apoio do Partido Progressista ao Governo do Presidente  
LULA se  mostra  inalterada,  mesmo  nos  meses  em  que  teriam  ocorrido  os  
supostos pagamentos (...)” (fl. 73).

Sobre o acusado, destaca a defesa que,

“(...)  além da ausência de motivação política,  observa-se 
que este sequer participou da maioria das votações do período.

É que, por ser Presidente do Partido Progressista, o Réu 
estava  dispensado  da  presença  nas  sessões  e  mesmo  nas 
votações da Câmara.

De um total de 255 sessões, o Réu registrou presença em 
172 e votou em apenas 106 delas. Nestas o Réu votou 93 vezes a 
favor do Governo, 10 vezes contra e participou de 3 obstruções.

Aliás, a própria acusação registra na denúncia (...) que o 
réu PEDRO CORRÊA sequer participou da votação da reforma 
tributária” (fl. 77).

Por fim, afirma a defesa não existir, na espécie, o elemento subjetivo.
Em relação aos episódios de lavagem de dinheiro imputados ao réu, 

a  defesa ressalta,  por primeiro,  a  impossibilidade de se  configurar,  ao 
mesmo tempo, o crime de corrupção passiva e o de lavagem de dinheiro. 
Elaboram, então, os seguintes argumentos:

“(...)
O segundo argumento defensivo, de caráter subsidiário, 

parte  da impossibilidade de que os pagamentos narrados na 
inicial  sejam,  ao  mesmo tempo,  configuradores  de  corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro.

Em primeiro lugar, porque o branqueamento de capitais 
pressupõe  a  existência  de  crime  antecedente,  afirmando  a 
denúncia  de  que  este  seria  o  delito  de  corrupção  passiva  e 
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crimes contra o sistema financeiro nacional.
O equivoco lógico e dogmático do raciocínio acusador é 

patente. Se a lavagem de dinheiro exige um crime antecedente 
para  sua  configuração,  torna-se  claro  que  um  crime 
concomitante  não servirá  ao  juízo  de  tipicidade exigido  pela 
norma.

Desta maneira, se um valor oriundo de corrupção passiva 
é  direcionado  para  fins  de  ocultação  de  sua  origem,  este 
segundo momento (direcionamento do valor para terceiros em 
caráter  de  dissimulação,  por  exemplo)  poderá  configurar 
lavagem  de  dinheiro.  No  entanto,  o  recebimento  em  si,  por 
parte  do  próprio  corrupto  passivo,  nada  mais  é  do  que  o 
exaurimento do delito do artigo 317, CP, e não pode, ao mesmo 
tempo (concomitância,  portanto),  gerar o delito de lavagem” 
(fl. 83 – grifos do autor).

Mais adiante, alega a defesa que

“(...)  os  recursos  repassados ao  PP pela  SMP&B,  jamais 
tiveram origem no erário público.

Com efeito, restou comprovado nos autos que os valores 
repassados  pela  SMP&B  tiveram  por  origem  empréstimos 
obtidos  junto  ao  Banco  Rural,  numa  relação  eminentemente 
privada!

É  importante  ressaltar,  igualmente,  que,  no  caso  dos 
recursos recebidos pelo Partido Progressista, a discussão sobre 
a  natureza  pública  ou  privada  dos  recursos  provenientes  de 
contratos  firmados  com  a  VISA  NET  é  completamente 
desnecessária,  posto  que  a  empresa  de  MARCOS  VALÉRIO 
contratada, foi a DNA, ao passo que os recursos recebidos pelo 
PP tiveram origem na empresa SMP&B.

(...)
Como se vê, os recursos da SMP&B que foram destinados 

ao Partido Progressista eram de natureza privada,  não tendo 
origem,  portanto,  em crimes  contra  a  administração  pública, 
como quer fazer crer a acusação” (fls. 84 a 86).
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exaurimento do delito do artigo 317, CP, e não pode, ao mesmo 
tempo (concomitância,  portanto),  gerar o delito de lavagem” 
(fl. 83 – grifos do autor).

Mais adiante, alega a defesa que

“(...)  os  recursos  repassados ao  PP pela  SMP&B,  jamais 
tiveram origem no erário público.

Com efeito, restou comprovado nos autos que os valores 
repassados  pela  SMP&B  tiveram  por  origem  empréstimos 
obtidos  junto  ao  Banco  Rural,  numa  relação  eminentemente 
privada!

É  importante  ressaltar,  igualmente,  que,  no  caso  dos 
recursos recebidos pelo Partido Progressista, a discussão sobre 
a  natureza  pública  ou  privada  dos  recursos  provenientes  de 
contratos  firmados  com  a  VISA  NET  é  completamente 
desnecessária,  posto  que  a  empresa  de  MARCOS  VALÉRIO 
contratada, foi a DNA, ao passo que os recursos recebidos pelo 
PP tiveram origem na empresa SMP&B.

(...)
Como se vê, os recursos da SMP&B que foram destinados 

ao Partido Progressista eram de natureza privada,  não tendo 
origem,  portanto,  em crimes  contra  a  administração  pública, 
como quer fazer crer a acusação” (fls. 84 a 86).
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Nesse passo,  defende que  “não existe  crime  antecedente  que  pudesse  
justificar a acusação pelo crime de lavagem de dinheiro” (fl. 86).

Ainda sobre o delito de lavagem de dinheiro a defesa ressalta que ele 
pressupõe  a  ocultação  ou  dissimulação  da  origem,  localização, 
disposição,  movimentação ou propriedade de  bens direitos  ou valores 
provenientes,  direta ou indiretamente de crime,  o que não ocorreu no 
caso, pois,

“(...)  [a]o  contrário  do  afirmado  pela  a  acusação,  o  Sr. 
JOÃO  CLÁUDIO  GENU  recebeu  apenas  R$  700.000.00 
(setecentos  mil  reais)  e  não  R$  2.900.000,00  (dois  milhões  e 
novecentos mil reais) como narrado na inicial acusatória.

Do  valor  recebido  o  Sr.  João  Cláudio,  desconhecendo 
qualquer ato ilícito em sua conduta, assinou os recibos que se 
encontram  as  (sic)  fls.  22/225  do  Apenso  5  e  354  e  412  do 
Apenso 6.

Ora,  se  o  objetivo  do  recebimento  era  a  ocultação  ou 
dissimulação  da  origem ou qualquer  outro  atributo  que  se 
queira dar ao dinheiro, não se pode imaginar que o agente 
fosse emitir recibo de tal operação.

(...)
Admitindo-se,  apenas  para  [se]  argumentar,  que  o 

dinheiro fosse pagamento do crime de corrupção passiva, este 
seria o meio empregado pelo corruptor para fazer o pagamento, 
não podendo ser entendido como lavagem de dinheiro.

Entender diferente seria fazer incidir a Lei 9.613/98 toda 
vez que um delito dessa natureza fosse concretizado mediante 
pagamento em dinheiro!

O mesmo se  diga  quanto  às  transferências  da  conta  da 
NATIMAR via BONUS BANVAL. Neste caso, a prova maior de 
que  não  se  pretendeu ocultar  a  origem ou a  destinação  dos 
recursos é o fato de se ter utilizado do próprio sistema bancário, 
o que, aliás, propiciou a identificação de todos os recebedores[,] 
os quais foram, inclusive, ouvidos como testemunhas arroladas 
pelo próprio Ministério Público” (fls. 86 a 89 – grifos do autor).
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Conclui não ser “possível falar em ocultação ou dissimulação de origem ou  
destinação de recursos, excluindo por completo a suposta ocorrência do crime de  
lavagem de dinheiro” (fl. 89).

Por  essas  razões,  a  defesa  postula  a  absolvição  do  acusado  em 
relação a todos os delitos a ele imputados.

A defesa de Pedro Henry sustenta a “inexistência do nexo causal com  
relação ao réu Pedro Henry, eis que não existe na denúncia sequer a descrição de  
uma conduta individualizada, sendo por conseguinte inepta, conforme orientação  
deste Augusto Tribunal” (fl. 15).

Prosseguindo,  sobre  o  crime  de  quadrilha,  aduz  não  haver  “na  
denúncia e nem na instrução criminal absolutamente prova alguma da relação do  
acusado com o núcleo Partidário ou mesmo com as empresas Bônus-Banval e  
Natimar” (fl. 39).

Argumenta que “a denúncia, bem como as alegações finais da acusação é  
tão insatisfatória que, pasmem Eminentes Ministros, se basta com a condição do  
acusado PEDRO HENRY de ser o líder do Partido Progressista, sem se importar  
em demonstrar uma associação permanente, composta de forma livre e consciente  
por todos os integrantes, com o fim especial de praticar crimes” (fl. 39).

Aduz, ainda, que:

“(...)  o  crime  de  quadrilha  não  admite  a  modalidade 
culposa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dolo, 
vontade e consciência, do acusado se reunir de maneira estável 
e permanente com os demais integrantes da suposta quadrilha 
para  cometer  crimes  diversos,  o  que,  no  presente  caso,  a 
acusação não logrou êxito em demonstrar.

Ou  seja,  falta  ao  acusado  PEDRO  HENRY  o  elemento 
subjetivo do tipo, assim como o especial fim de agir, qual seja, 
para cometer crimes.

Na  verdade,  como  já  dito,  falta  descrição  de  possível 
conduta  criminosa,  mas  se  só  isso  não  bastasse,  não  há 
descrição de como o defendente fez  parte  desta  quadrilha,  e 
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Ou  seja,  falta  ao  acusado  PEDRO  HENRY  o  elemento 
subjetivo do tipo, assim como o especial fim de agir, qual seja, 
para cometer crimes.

Na  verdade,  como  já  dito,  falta  descrição  de  possível 
conduta  criminosa,  mas  se  só  isso  não  bastasse,  não  há 
descrição de como o defendente fez  parte  desta  quadrilha,  e 

28 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4185 de 8405 STF-fl. 55800



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

muito menos prova de tal fato.
Isto sem levar em consideração que, não há na denúncia 

qualquer fato que demonstrasse seu real envolvimento com a 
suposta  quadrilha  para  figurar  no  polo  passivo  da  presente 
demanda penal, onde descreva seu vínculo permanente, estável 
e com unidade de desígnios” (fl. 41).

Já  em relação  ao  delito  de  corrupção  passiva,  aduz  que  os  fatos 
descritos  pela  acusação  configurariam  crime  impossível.  Como 
embasamento, discorre sobre o tema da seguinte forma:

“(...) o fato tido pela acusação como sendo o ato de ofício 
dos  acusados  integrantes  do  Partido  Progressista,  seria  o  do 
compromisso que o próprio partido apoiasse o Governo.

Com  todo  respeito  ao  Douto  Procurador  Geral  da 
República, tal atribuição seria o mesmo que desconsiderar do 
mundo político todos os outros parlamentares integrantes do 
Partido Progressista, em total desrespeito aos mesmos, eis que 
suas  atuações,  votos,  palavras,  defesas  de  seus  respectivos 
Estados,  pelos  quais  foram  eleitos  pelo  povo,  segundo  a 
acusação, seriam desconsiderados em prol exclusiva (sic)  dos 
parlamentares denunciados.

Ora,  como  somente  três  parlamentares,  ‘calariam’  os 
demais integrantes do Partido, sendo que o voto dos mesmos é 
pessoal e intransferível e, às vezes, até sigiloso?” (fl. 21).

Mais  adiante,  assevera  a  defesa  que  “a  denúncia  destaca  fato  
completamente diverso do que agora pretende-se imputar em alegações finais, já  
que  citada  peça  inicial  narra  explicitamente  que  a  contraprestação  dos  
denunciados seria o apoio político do Partido Progressista e não os votos desses  
parlamentares em favor dos projetos do Governo Federal” (fl. 23).

Complementa a questão da seguinte forma:

“(...)  caso  admitido,  por  absurdo,  que  o  ato  de  ofício 
destacado  na  denúncia  fosse  os  votos  dos  parlamentares 
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denunciados em favor do Governo Federal, ainda sim, melhor 
sorte não prospera à acusação, eis que, pelo menos em relação 
ao acusado PEDRO HENRY, não há a descrição do crime de 
corrupção  passiva,  já  que,  como  já  aqui  argumentado,  a 
acusação  se  bastou  com  imputações  genéricas  sem  qualquer 
prova da participação do mesmo nos crimes imputados.

A acusação  sequer  apontou  algum  ato  do  réu  PEDRO 
HENRY nas sessões a que se refere que possa permitir à defesa 
uma,  mesmo que mínima[,]  chance  de  descaracterizar  o  fato 
tido por injusto, sendo notório o cerceamento de defesa.

Não  houve  vinculação  do  suposto  recebimento  de 
vantagem por parte do réu PEDRO HENRY com algum ato de 
ofício, ou seja, inexiste o nexo causal necessário entre a conduta 
funcional e a realização de ato funcional de sua competência.

Ainda nas alegações finais a acusação não individualizou 
qualquer conduta do réu Pedro Henry,  sendo imperioso (sic) 
sua absolvição por faltar a descrição de conduta definida como 
crime imputada ao mesmo” (fls. 23/24).

Invoca em prol do réu o depoimento do corréu João Cláudio Genu, 
que afirmou que:

“(...) nunca se reportou ao acusado PEDRO HENRY (fato 
muito  diferente  do  alegado  na  denúncia),  mas  apenas  e  tão 
somente  aos  outros  parlamentares  corréus,  destacando ainda 
que o ora defendente era somente o líder do partido” (fl. 26).

“(...)
Que o nome do Deputado Pedro Henry foi mencionado 

pelo réu na fase policial porque o mesmo era o líder da bancada 
do  Partido  Progressista;  Que  [o]  delegado  perguntou  ao  réu 
naquela ocasião: ‘quem mais fazia parte da direção do partido’” 
(fls. 15568).

“(...)
Que  nunca  conversou  com  Pedro  Henry  sobre  o 
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recebimento de valores” (fls. 15568)” (fl. 26).

Defende “a inexistência do fato atribuído, mesmo que de maneira genérica,  
ao acusado Pedro Henry, onde a acusação não se desincumbiu de provar (já que  
nem o descreveu) qual o ato de ofício que porventura tenha praticado [a] ensejar  
o delito de corrupção passiva” (fl. 27).

Prossegue afirmando que

“(...)  falta  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  desde  a  sua 
descrição na denúncia e nas alegações finais da acusação, até 
nas provas dos autos.

Ou  seja,  além  da  acusação  não  descrever  em momento 
algum  o  dolo  do  agente,  a  prova  dos  autos  também  não  o 
demonstra, pelo contrário, indica seguramente que o acusado 
PEDRO HENRY não participava de qualquer assunto financeiro 
do Partido Progressista, já que tal atribuição ficava a cargo do 
corréu José Janene, tesoureiro do Partido na época dos fatos, e 
do presidente do partido àquela época, Sr.  Pedro Corrêa” (fl. 
29).

Em arremate a esses argumentos, sustenta não existir “prova robusta  
a  ensejar  uma condenação  criminal  contra  o  acusado  PEDRO HENRY,  pois  
evidente que a acusação lhe imputa responsabilidade objetiva, em razão da sua  
função de líder do Partido Progressista, sendo que sua função não é, e nem foi,  
tratar de assuntos financeiros, independente se com outro partido ou mesmo de  
dentro do próprio Partido” (fl. 31).

Em relação aos episódios de lavagem de dinheiro imputados ao réu, 
narra a defesa:

“(...) 
Primeiro,  a  denúncia  não  narra  conduta  do  acusado 

PEDRO HENRY que se amolde ao preceito primário da norma 
que  o  Procurador  Geral  da  República  entende  estar 
caracterizado (...)

(...)
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recebimento de valores” (fls. 15568)” (fl. 26).

Defende “a inexistência do fato atribuído, mesmo que de maneira genérica,  
ao acusado Pedro Henry, onde a acusação não se desincumbiu de provar (já que  
nem o descreveu) qual o ato de ofício que porventura tenha praticado [a] ensejar  
o delito de corrupção passiva” (fl. 27).
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do Partido Progressista, já que tal atribuição ficava a cargo do 
corréu José Janene, tesoureiro do Partido na época dos fatos, e 
do presidente do partido àquela época, Sr.  Pedro Corrêa” (fl. 
29).

Em arremate a esses argumentos, sustenta não existir “prova robusta  
a  ensejar  uma condenação  criminal  contra  o  acusado  PEDRO HENRY,  pois  
evidente que a acusação lhe imputa responsabilidade objetiva, em razão da sua  
função de líder do Partido Progressista, sendo que sua função não é, e nem foi,  
tratar de assuntos financeiros, independente se com outro partido ou mesmo de  
dentro do próprio Partido” (fl. 31).

Em relação aos episódios de lavagem de dinheiro imputados ao réu, 
narra a defesa:

“(...) 
Primeiro,  a  denúncia  não  narra  conduta  do  acusado 

PEDRO HENRY que se amolde ao preceito primário da norma 
que  o  Procurador  Geral  da  República  entende  estar 
caracterizado (...)

(...)
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Segundo, também não destaca a ciência do acusado para 
com a suposta origem ilícita do numerário destacado na inicial, 
se  basta  com a simples  expressão:  ‘Ciente de  que os  valores 
procediam  de  organização  criminosa  dedicada  à  prática  de 
crimes  contra  a  administração  pública  e  contra  o  sistema 
financeiro nacional,  os  denunciados engendraram mecanismo 
para  dissimular  a  origem,  natureza  e  destino  dos  montantes 
auferidos’.

Em  uma  breve  síntese,  vale  a  pena  destacar  que  a 
denúncia difere mais uma vez das alegações finais, já que num 
primeiro  momento  [d]estaca  o  recebimento  de  4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) e após destaca o recebimento de R$ 
2.905.000,00 (dois milhões, novecentos e cinco mil reais).

Ou  seja,  nem  a  acusação  sabe  ao  certo  quais  valores 
entende teriam sido ‘lavados’,  o que,  data venia,  prejudica a 
defesa” (fls. 32/33).

Argumenta também que “o simples recebimento de valores, mesmo que  
ilícitos, não configura, por si só, o crime de lavagem de capitais, necessário (sic) a  
demonstração  inequívoca  de  que  os  mesmos  tinham conhecimento  da  origem  
espúria dos recursos e,  através da chamada fase do citado crime, denominada  
integração, fosse introduzido na economia legítima” (fl. 36).

Nesse  diapasão  destaca  que “a  acusação  além  de  não  descrever  em  
denúncia, e muito menos em alegações finais, não se desincumbiu de provar que  
o  acusado  PEDRO  HENRY  tinha  conhecimento  de  que  os  recursos  foram  
enviados  às  pessoas  destacadas,  e  por  conseguinte,  por  lógica  razão,  se  era  
produto de crimes pré-definidos no artigo 10 da lei 9.613/98” (fl. 37).

E prossegue dizendo que,

“(...) [c]om relação ao recebimento de valores por parte do 
‘mensageiro’ João Cláudio Genu, estreme de dúvidas que o réu 
PEDRO HENRY sequer sabia dos mesmos.

Entretanto,  da  mesma forma que o anterior,  a  acusação 
não se desincumbiu de demonstrar que o ora defendente sabia 
da  origem  do  suposto  dinheiro  ilícito,  já  que,  conforme 
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denúncia,  fora  retirado  de  uma  instituição  financeira,  sendo 
deixado, pelo Sr. João Claúdio Genu inclusive cópia da carteira 
profissional” (fl. 37)

Por essas razões,  a defesa postula pela absolvição do acusado em 
relação a todos os delitos a ele impostos.

A defesa de João Cláudio Genu, igualmente, afirma que “inexistem 
quaisquer  elementos  probatórios  que  deem fundamento  à  causa  de  pedir  que  
relacione a conduta imputada ao defendente aos tipos penais em comento” (fl. 
23).

A respeito do crime de quadrilha, assevera que os fatos apresentados 
na  denúncia “são  insuficientes  a  demonstrar  uma  associação  permanente,  
consciente e preordenada à prática de crimes, em especial e particularmente, em  
relação ao defendente[,] que mantinha com os deputados do Partido Progressista  
vínculo de trabalho e de subordinação profissional” (fl. 24).

Entende a defesa que “para a caracterização do crime de quadrilha não  
basta  a  participação  de  mais  de  três  pessoas  em  determinado  crime,  sendo  
necessária  a  permanência  para  [a] prática  de  novos  e  futuros  delitos.  Daí  a  
necessidade  da  denúncia  indicar  os  fatos  que  caracterizariam  o  crime  de  
quadrilha, ou seja, não apenas uma co-participação na prática de crime certo e  
individualizado” (fl. 24).

Nesse passo, afirma não ser “possível condenar o defendente sem que se  
demonstre  qual  é  o  liame,  o  nexo  lógico,  o  elo  causal  entre  a  possível  co-
participação na prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e a  
participação no crime de quadrilha” (fl. 26).

No que  tange  ao  delito  de  corrupção  passiva,  assevera  não  estar 
presente na denúncia “a imputação de concurso do defendente com suporte em  
descrição fática que lhe atribua o desejo consciente e voluntário na prática do  
evento  previsto  no  tipo  penal  em  comento  (ausência  de  elemento  subjetivo  
doloso)” (fl. 28).

Mais adiante, aduz que  “o fato de o ora defendente acompanhar o ex-
deputado José Janene em idas à sede da Corretora Bônus Banval não é suficiente  
como justa causa desta acusação (...)” (fl. 30).
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Argumenta, ainda, que,

“(...)  dos  fatos  narrados  não  se  extrai  a  relação  entre  a 
conduta  imputada  ao  defendente  e  o  crime  de  corrupção 
passiva, principalmente tendo em vista que os fatos retratados 
na  instrução  criminal  se  resumem  à  descrição  fática  de  ter 
cumprido ordens da direção do Partido Progressista (Deputado 
José Janene e Deputado Pedro Corrêa), ou seja, desempenhou 
atividades que lhe foram cometidas pelo titular do gabinete a 
quem prestava assessoria parlamentar.

No  contexto  da  prova  produzida  nestes  autos,  o 
defendente  somente  tem  contra  si  os  indícios  de  prática  de 
crime  decorrentes  das  suas  idas  ao  Banco  Rural  e  ao  Hotel 
Grand Bittar[,]  que  foram suficientes  para  o  recebimento  da 
denúncia,  mas que[,]  isoladamente e/ou em contraste  com as 
provas produzidas pela defesa não deverão nem poderão ser 
tomados como suficientes para esta nova fase processual que é 
a de instrução e julgamento.

Tais  indícios  são  insuficientes  a  fundamentar  qualquer 
condenação[,] haja vista que o Partido Progressista confirmou 
em prova  documental  e  em depoimentos  de  alguns  de  seus 
integrantes o integral repasse para o Partido Progressista dos 
valores que foram recebidos em espécie pelo defendente” (fl. 
30).

Por  fim,  em  relação  aos  episódios  de  lavagem  de  dinheiro, 
imputados ao acusado, ressalta a defesa que “a acusação não distinguiu as  
condutas  voltadas  a  auferir  proveito  do  crime  de  corrupção  passiva  daquelas  
destinadas a ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens” (fls. 31/32).

Afirma, in verbis, que,

“(...)  [n]o particular da acusação de prática do crime de 
lavagem de dinheiro também carece a denúncia de necessária 
descrição da intenção do defendente. E, o que é pior, a conduta 
fática imputada ao defendente pela peça acusatória é inidônea 
para o resultado do ato supostamente praticado.
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O defendente não procurou ocultar sua identidade nem 
tampouco  dissimular  os  saques  que  foram  realizados  na 
Instituição Financeira e no hotel Grand Bittar.  A denúncia ao 
afirmar que foram usados terceiros para dissimular a ‘suposta’ 
lavagem de dinheiro desfaz o valor de suas considerações finais 
a  respeito  da  conduta  do  defendente,  pois  está  mais  que 
demonstrado  nestes  autos  que  o  defendente  não  usou  de 
qualquer  artifício  nos  moldes  a  esconder  seja  a  sua  própria 
identidade, sejam os registros bancários normais atinentes aos 
saques que ele realizou.

A acusação  de  que  o  defendente  se  utilizou  de  forma 
reiterada e profissional dos serviços criminosos de lavagem de 
capitais oferecidos no mercado pelas empresas Bônus Banval e 
Natimar não veio acompanhada de nenhuma peça informativa 
que[,] mesmo de maneira indiciária[,] dê respaldo a uma justa 
causa para tal imputação.

Aliás, no curso da instrução criminal, a acusação quedou 
inerte e também neste particular não produziu qualquer prova 
que vinculasse alguma conduta do defendente à movimentação 
patrimonial  retratada  nas  operações  das  empresas  Bônus 
Banval e Natimar.

Em que pese ser impossível assumir o ônus processual da 
prova negativa, é importante ressaltar que nestes autos foram 
realizadas várias diligências probatórias pelo Instituto Nacional 
de  Criminalística  a  pedido  da  Procuradoria  Geral  da 
República” (fl. 32).

Prossegue a defesa afirmando que “não foi produzida qualquer prova no  
curso da instrução criminal da condição sine qua non para a caracterização da  
justa causa, qual seja, não há a prova de que o defendente previamente conhecia o  
processo de lavagem narrado pela denúncia” (fl. 33 – grifos do autor).

Nesse  contexto,  entende  que  “se  não  há  unidade  de  desígnios,  não  
haverá que se falar em co-autoria ou co-participação, sendo, pois, inaceitável tal  
imputação” (fl. 33).

Na  sequência,  argumenta  que  “todos  os  crimes  previstos  na  Lei  nº.  
9.613/98  são  dolosos” e  que,  “em  momento  algum  o  legislador  tratou  de  
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Na  sequência,  argumenta  que  “todos  os  crimes  previstos  na  Lei  nº.  
9.613/98  são  dolosos” e  que,  “em  momento  algum  o  legislador  tratou  de  
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condutas culposas, razão pela qual a denúncia deverá ser julgada improcedente,  
pois inexistente nos autos quaisquer provas que correspondam a uma conduta  
dolosa por parte do defendente” (fl. 33).

Novamente  chama  a  atenção  para  a  “inexistência  nestes  autos  de  
qualquer elemento informativo de que o defendente tivesse consciência de que  
estava  ocultando  ou  dissimulando  dinheiro  cuja  procedência  soubesse  ser  
relacionada com os crimes presentes nos incisos V, VI e VII” (fl. 34).

Em  prol  desse  argumento,  noticia  que  o  réu  “utilizou  a  própria  
identidade nas ocasiões em que esteve na agência do Banco Rural, fato este posto  
em 'destaque  na  própria  denúncia”, bem como que,  “quando  comparado  o  
procedimento adotado pelo ora defendente com o de outros sacadores de recursos  
no Banco Rural se percebe claramente que o defendente não pretendeu dissimular  
ou ocultar qualquer vestígio de que esteve na Instituição Financeira e sacou os  
recursos” (fl. 34).

Afirma,  adicionalmente,  que,  “se  o  destinatário  final  (pessoa  do  
defendente) foi devidamente identificado e ele não procurou ocultar a sua própria  
identidade, trata-se nitidamente de elemento de prova suficiente a prejudicar a  
imputação de lavagem de dinheiro” (fl. 34).

Em arremate a  esses  argumentos,  assevera que  “a acusação não  se  
desincumbiu do ônus processual. De provar que o defendente tinha consciência  
de que o dinheiro fosse fruto de uma atividade criminosa precedente. Portanto,  
não  havendo  a  figura  típica  culposa,  a  conclusão  a  que  se  chega  é  a  da  
improcedência da pretensão punitiva” (fl. 34).

A defesa  de  Enivaldo  Quadrado,  quanto  ao  crime  de  quadrilha, 
assevera que,

“(...) uma vez traçado um panorama básico dos elementos 
típicos (objetivos-descritivos e subjetivos) do crime previsto no 
artigo 288, do Código Penal, faz-se necessário demonstrar que, 
no  presente  caso,  são  atípicas  as  condutas  imputadas  aos 
Acusados, uma vez que:

i) Eles jamais se associaram a quaisquer outros indivíduos, 
para a prática de pluralidade de crimes;
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(ii)  Eles  jamais  se  associaram,  intencionalmente  (dolo  – 
genérico  e  específico),  a  quaisquer  outros  indivíduos,  com 
estabilidade e permanência, para a prática dos fatos narrados 
na acusação” (fl. 131 – grifos do autor).

Na sequência, aduz “ser atípica a conduta que o I. Procurador-Geral da  
República  atribui  aos  Acusados,  que  teriam,  imaginariamente,  perpetrado  o  
delito insculpido no artigo 1º, incisos V, VI e VII, da Lei Federal nº 9.613/98[,  
pois] ao aduzir que Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado teriam ingressado  
em associação, para a prática, tão somente, do crime de lavagem de dinheiro, o D.  
Ministério Público Federal acaba por esquecer-se da necessidade, primordial, de  
que, no crime de quadrilha ou bando, os agentes se unam com a finalidade de  
praticar crimes diversos, indeterminados - o que, por óbvio, não ocorreu no caso  
concreto” (fl. 133).

Defende,  ainda,  que,  caso se  entenda  “que  a  configuração  do  crime  
previsto no artigo 288 do Código Penal pode ocorrer ainda que os agentes tenham  
praticado, por mais de uma vez, delitos idênticos, observar-se-á que. no presente  
caso, não é possível cogitar-se da prática de pluralidade de crimes de lavagem de  
dinheiro” (fl. 133).

No tocante ao tema, diz que,

“(...) para que se pudesse falar na pluralidade de crimes de 
lavagem de dinheiro, circunstância sem a qual está afastada a 
tipicidade do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, 
seria necessário que houvesse mais de uma etapa de conversão, 
mais de uma etapa de dissimulação ou ocultação e mais de uma 
etapa de reinserção dos valores na economia.

Em  outras  palavras,  o  fato  de  terem  sido  verificados 
diversos saques e transferências - que se entendiam lícitos - não 
é  razão  suficiente  para  que  se  presuma  praticado,  diversas 
vezes, o delito previsto no artigo 1º, da Lei Federal nº 9.613/98.

Na verdade, a realização de diversas transferências, nada 
mais  quer  dizer  que  a  suposta  dissimulação  dos  valores  na 
economia - caso se considerem típicas as condutas -, segunda 
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fase de um único crime de lavagem de dinheiro,  ocorreu de 
maneira fracionada.

(...)
Analisando-se  os  autos  da  presente  ação  penal,  a 

considerarem-se atípicas as condutas atribuídas aos Acusados, 
a primeira fase do delito de lavagem de dinheiro ocorreu uma 
única  vez,  quando,  após  obter  recursos  de  origem, 
supostamente,  ilícitas,  mediante  contrato  firmado  com  a 
Visanet, Marcos Valério buscou meios de afastá-los dos crimes 
hipoteticamente  antecedentes,  por  meio  de  contrato  de 
empréstimo com o BMG e Banco Rural.

Desse modo, é possível concluir ter ocorrido, tão somente, 
um  fato  que  pode  ser  considerado  conversão,  para  fins  de 
análise  da  prática  do  crime  de  lavagem de  dinheiro.  Afinal, 
todos os recursos supostamente ilícitos tiveram origem única, 
qual  seja,  os  contratos  de  publicidade  firmados  entre  as 
empresas de publicidade de Marcos Valério e a Visanet.

Nesse contexto, é óbvia a conclusão de que somente teria 
sido  praticado  um  único  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
porquanto,  inquestionavelmente,  teria  ocorrido  apenas  uma 
suposta  operação  de  conversão  de  valores,  hipoteticamente, 
ilícitos.

A bem da verdade, todas as demais operações - caso se 
entenda que foram feitas ao arrepio das determinações legais -, 
consistiriam  em  dissimulações  do  mesmo  processo  (único 
crime) de lavagem de dinheiro.

(...)
Assim,  tem-se  que  a  partir  de  uma  conversão  inicial, 

relacionada a valores de origem única, supostamente ilícita, foi 
realizada uma pluralidade de operações, que seriam inerentes à 
pratica  do  crime  previsto  no  art.  1º  [...]  da  Lei  Federal  nº 
9.613/98, e que não induzem à conclusão de que houve a prática 
de pluralidade de delitos.

Destarte,  tem-se  que  somente  seria  possível  falar-se  na 
pluralidade de crimes de lavagem de dinheiro[] caso houvesse 
pluralidade de condutas que se enquadrassem no conceito de 
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conversão, de dissimulação e de reintegração, etapas essenciais 
para o cometimento do delito trifásico” (fls. 134 a 136).

Por conseguinte, 

“ainda que sejam acolhidos, os argumentos da denúncia, 
torna-se descabido falar-se na pluralidade de delitos previstos 
no artigo 1º, da Lei Federal nº 9.613/98, eis que, para tanto, seria 
imprescindível  que  tivesse  ficado  demonstrada  a  ocorrência, 
diversas vezes, de cada uma das fases do processo de lavagem 
de dinheiro, ou seja, a conversão, a dissimulação e a integração. 

Assim, considerando-se - hipoteticamente – que houve um 
único delito de lavagem de dinheiro, torna-se impossível falar-
se na prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, 
que não se perfaz sem que a suposta associação seja destinada à 
prática de crimes (...)” (fl. 136).

Assevera  que  “[se]  torna  inviável  falar-se  na  prática  do  crime  de  
quadrilha,  porquanto,  caso  seja  considerado  típico  o  comportamento  dos  
Acusados, no que se relaciona ao crime previsto no artigo 1º, da Lei Federal nº  
9.613/98,  força  é  convir  que  somente  foi  praticado  um delito  de  lavagem de  
capitais,  afastando-se a  possibilidade de  aplicação do delito  previsto no artigo  
288, do Código Penal, em virtude da atipicidade da conduta verificada” (fl. 137).

Mais adiante ressalta que, “partindo-se do pressuposto de que a aplicação  
do instituto  previsto  no artigo  71,  do  Código  Penal,  tal  como pretende o  D.  
Ministério Público Federal, ‘(...) dá ao crime continuado o caráter unitário, uma  
vez que as ações se apresentam à consciência do agente como um fato único’, tem-
se atípica a conduta dos Acusados, no atinente ao crime de quadrilha ou bando,  
tendo em vista que, jamais, eles integraram associação criada para a prática de  
pluralidade de delitos” (fl. 139 – grifos do autor).

Conclui  afirmando  que,  “não  é  possível  falar-se  na  prática  do  crime  
previsto no artigo 288, do Código Penal, que veda a associação de indivíduos,  
para  a  prática  de  pluralidade  de  crimes  diversos,  fazendo-se  necessária  a  
absolvição de Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, com fundamento no artigo  
386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 140).
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Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 140).

Antes de concluir, a defesa ressalta a inexistência:

a) de animus associativo:

“[de] todo o arcabouço probatório acostado aos autos da 
ação penal, é fácil concluir que nunca foi praticado o crime de 
quadrilha  ou bando,  também,  porquanto  os  acusados  jamais 
pretenderam  associar-se  a  terceiros,  com  a  finalidade  de 
cometer crimes” (fl. 142);

b) de estabilidade e permanência (elementos essenciais do 
delito):

“ao longo da instrução processual, comprovou-se que os 
agentes jamais atuaram intencionalmente[] para a formação de 
associação, dedicada à prática delitiva[;] é impossível falar que 
houve  acordo  de  vontades  que contemplasse  a  existência  de 
estabilidade  ou  permanência[]  na  prática  do  suposto  intento 
delitivo (...)” (fls. 152).

Com esses argumentos pede “a prolação de decreto absolutório em favor  
dos Acusados, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo  
Penal,  eis  que,  inexistentes  os  elementos  mínimos  necessários  para  a  
configuração  do  delito  previsto  no  artigo  288,  do  Código  Penal,  é  atípica  a  
conduta a eles atribuída” (fl. 152).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 152).
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No que tange ao delito de lavagem de dinheiro, narra a defesa do 
acusado a não caracterização do ilícito, uma vez que:

“(i)  todas  as  operações  financeiras  realizadas  pela 
Corretora Bônus Banval são absolutamente transparentes; 

(ii) inexiste lesão ao bem jurídico tutelado;
(iii)  os  Acusados  jamais  tiveram  ciência  da  hipotética 

origem espúria dos valores;
(iv)  não  restou  configurada  a  prática  de  nenhum  dos 

crimes antecedentes” (fl. 81 – grifos do autor).

Aduz, para tanto, que,

“(...) [n]o caso concreto, os Acusados são denunciados de 
forma  genérica,  sem  que  houvesse  qualquer  descrição  e 
individualização de suas condutas. Além disso, inexiste menção 
à  contribuição  dos  sócios  da  Corretora  Bônus  Banval  em 
qualquer das aludidas três etapas do delito.

Ao  contrário,  desde  a  exordial  acusatória,  os  Acusados 
não têm sequer conhecimento de que forma teriam atuado na 
suposta  prática  de  lavagem  de  dinheiro”  (fl.  82  –  grifos  do 
autor).

Nesse contexto, argumenta a defesa que

“(...)  a  idoneidade  e  o  histórico  de  regularidade  das 
atividades  empresariais  da  Corretora  Bônus  Banval  restou 
cabalmente demonstrado (sic) (Item II - Alegações Finais).

A  Corretora  Bônus  Banval,  justamente  em  virtude  dos 
cuidados  que  dispensava  à  normativa  que  regulamentava  as 
suas atividades, jamais foi autuada. Além disso, nos incontáveis 
procedimentos de fiscalização[] aos quais foi submetida, nunca 
teve  qualquer  condenação  alusiva  à  lavagem  de  dinheiro, 
tampouco  foi  identificada,  negativamente,  pelo  Conselho  de 
Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Em virtude dessa escorreita postura de zelo à legalidade, a 
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Corretora  Bônus  Banval  ganhou  posição  de  destaque  no 
mercado financeiro, atuando de forma intensa e efetiva, junto à 
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e à Bolsa de Valores de 
São Paulo (BOVESPA), onde era responsável pela administração 
dos investimentos de aproximadamente 3.000 (três mil) clientes 
cadastrados, o que fez com que a empresa chegasse a contar 
com mais de 40 colaboradores.

Dentro  desse  panorama  empresarial,  resta  evidenciado 
que  a  Corretora  Bônus  Banval  sempre  primou  pela 
transparência  de  todas  suas  operações  financeiras,  o  que 
inviabiliza  qualquer  Acusação  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro” (fls. 82/83 – grifos do autor).

Prossegue a defesa argumentando que “os Acusados são denunciados,  
tão somente, porque a  Corretora Bônus Banval  teria recebido transferências  
não  identificadas  na  conta  corrente  de  um  de  seus  clientes  –  a  Natimar  
Negócios  e  Intermediações  Ltda.  -  e,  posteriormente,  mediante  solicitação  
expressa de aludido cliente, teria transferido os valores para contas de terceiros” 
(fl. 84 – grifos do autor).

Entende que essa conduta “descrita pelo Ministério Público Federal não  
caracteriza qualquer uma das etapas do delito de lavagem de dinheiro. Inexiste  
qualquer ato concatenado a ocultar, dissimular e integrar bens, valores e direitos  
provenientes de crime antecedente”.

Na contramão da tese da acusação, a defesa atesta que  “a completa  
transparência  das  operações  financeiras  é  demonstrada  pelo  fato  dos  valores  
terem  sido  depositados  via  transferência  eletrônica  on-line,  com  respectivo  
pagamento da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira  
(CPMF), bem como plena ciência da Comissão de Valores Mobiliários” (fl. 85).

Assevera que o acusado apresentou à  “Justiça e ao Departamento da  
Polícia  Federal  laudo pericial  (Apenso  50) contábil  elaborado  por  empresa  de  
auditoria com a lista de  todas  as operações financeiras realizadas,  respectivos  
depositantes, terceiros beneficiários e pedidos de transferências formulados pela  
empresa  Natimar Negócios e Intermediações Ltda.,  devidamente assinadas  
pelo representante legal da empresa” (fl. 85 – grifos do autor).
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Em arremate a esses argumentos, diz que, “conforme se depreende dos  
depoimentos  prestados,  todas  as  operações  foram  absolutamente  legítimas,  
registradas,  contabilizadas,  transparentes  e  sempre estiveram à disposição dos  
órgãos públicos fiscalizadores, o que, por si só, inviabiliza a caracterização dos  
núcleos do tipo pena[l] da lavagem de dinheiro” (fl. 86).

Destaca não só a inexistência de prova documental, como também as 
declarações em juízo de Breno Fischberg (fls. 16573 a 16590 dos autos), e 
das testemunhas de defesa  Ubirajara dos Santos Macieira (fls. 29439 a 
29449 dos autos) e  Fabiana Rodriguez Calzado (fls. 29450 a 29458 dos 
autos), que, em linha de convergência, demonstrariam a inexistência de 
qualquer conduta que caracterizasse os núcleos integrantes do tipo penal 
- ocultar ou dissimular.

Na sequência, ressalta a defesa que, “com relação aos favores prestados  
a  Marcos Valério, mediante a coleta de valores, junto à Tesouraria do Banco  
Rural, em São Paulo, há de se concluir, também, terem sido os procedimentos  
feitos com absoluta transparência. Afinal, os valores retirados estavam em posse  
do responsável pela Tesouraria da instituição financeira, na agência paulista (Sr.  
Guanabara),  e,  para  que  fossem  entregues,  exigiu-se  a  apresentação  de  
identificação, pelos portadores, que assinaram [...] recibos do dinheiro” (fl. 90 – 
grifos do autor).

 Afirma que, 

“para  comprovar  a  transparência  e  a  inexistência  de 
quaisquer  intenções  de  ocultar  valores,  cumpre  sejam 
transcritos  os  depoimentos  dos  funcionários  da  Corretora 
Bônus  Banval,  que  receberam  a  incumbência  de  coletar  os 
valores. Tal como se verifica, todos eles foram instados, quando 
da retirada do dinheiro, a apresentar carteiras de identificação, 
bem  como  a  assinar  documento  de  recibo,  dentro  das 
dependências da Tesouraria do Banco Rural, em São Paulo - SP:

‘DEFENSORA: (...). Eu queria saber se a testemunha 
além de assinar o recibo, apresentou algum documento se 
identificando a pessoa do Banco Rural?
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DE[PO]ENTE: Sim, eu apresentei o meu RG (...).
(Testemunha de Acusação: Benoni Nascimento - fls. 

19573/19577)

DEFENSORA: (...) Eu gostaria de saber se o senhor 
apresentou  algum  documento  de  identidade  para  a 
retirada dos Valores no Banco Rural.

DEPOENTE: Apresentei, o meu RG.
DEFENSORA:  Eu  gostaria  de  saber  também  se  o 

senhor apresentou algum recibo no momento da retirada 
dos valores.

DEPOENTE: Assinei recibo que estava retirando os 
150  mil  no  primeiro  dia  e  posteriormente  foi  a  mesma 
coisa  com o senhor Guanabara que era  o tesoureiro  do 
Banco Rural’.  (Testemunha de Acusação: Áureo Marcato 
fls. 19638/19645)” (fls. 91/92).

Por essa razão,  “seja pelas provas documentais,  seja pelos depoimentos  
prestados,  restou evidenciado que todas as operações financeiras realizadas pela  
Corretora  Bônus  Banval  foram  absolutamente  transparentes,  os  respectivos  
recursos foram registrados na entrada e na saída, as operações contabilizadas, os  
tributos recolhidos e as informações sobre as operações encaminhadas diretamente  
à Receita Federal” (fl. 92).

Conclui afirmando que,  “em virtude do não preenchimento dos núcleos  
integrantes  do  tipo  penal  e  consequente  atipicidade  da  conduta,  requer-se  a  
absolvição [do acusado], com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código  
Penal” (fls. 92/93).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 93).

Dando sequência, a defesa do acusado sustenta a ausência de lesão 
ao bem jurídico tutelado pela lavagem de dinheiro.

No  tocante  ao  tema,  diz  a  defesa  que  foi  ele  denunciado,  “tão  
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absolvição [do acusado], com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código  
Penal” (fls. 92/93).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 93).

Dando sequência, a defesa do acusado sustenta a ausência de lesão 
ao bem jurídico tutelado pela lavagem de dinheiro.

No  tocante  ao  tema,  diz  a  defesa  que  foi  ele  denunciado,  “tão  
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somente, porque a  Corretora Bônus Banval  teria recebido transferências não  
identificadas na conta corrente de um de seus clientes - a Natimar Negócios e  
Intermediações  Ltda.  -  e,  posteriormente,  mediante  solicitação  expressa  de  
aludido cliente,  teria transferido os valores para contas de terceiros” (fl.  96 – 
grifos do autor).

Nesse passo, afirma que os acusados (Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg):

“(i)  jamais deram causa a qualquer prejuízo  ao  Sistema 
Financeiro Nacional, clientes, investidores e funcionários; 

(ii)  não  geraram  qualquer  desequilíbrio  à  ordem 
econômica;

(iii)  não afetaram a credibilidade do Sistema Econômico-
Financeiro;

(iv)  não sofreram procedimento administrativo junto aos 
Órgãos Fiscalizadores para apuração dos fatos em questão;

(v)  tiveram  todas  as  suas  operações  financeiras 
devidamente  registradas,  auditadas  e  fiscalizadas  pelas 
entidades públicas;

(vi)  não  obtiveram  qualquer  vantagem  econômica 
derivada das operações em questão” (fl. 100 – grifos do autor).

Diante do exposto, “em virtude da absoluta ausência de risco de lesão ao  
bem jurídico  tutelado pelo  delito  de  lavagem de  dinheiro,  e  consequente  (sic)  
atipicidade  material  da  conduta,  requer-se  a  absolvição  dos  Acusados,  com 
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 100).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado,  reitera  a  defesa,  de  forma  subsidiária,  que  “inexistem 
quaisquer  provas  de  que  eles  teriam concorrido  para  a  infração  penal,  sendo  
necessário, portanto, a prolação de decreto absolutório, com fundamento no artigo  
386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 100).

Na  sequência,  afirma  estar  comprovada  a  ausência  do  elemento 
subjetivo do tipo, o dolo direto, que consiste na “vontade livre e consciente  
de realizar o tipo objetivo – ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,  
disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores  
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provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de  crime  –  com  conhecimento  dos  
elementos normativos constitutivos do tipo” (fl. 101 – grifos do autor).

Entende que “a mera análise dos fatos em apuração evidencia a atipicidade  
da  conduta  imputada  aos  Acusados, na medida  em que  resta  constatado  que  
ambos  jamais  tiveram  ciência  da  hipotética  origem  espúria  dos  valores  em  
questão” (fl. 102).

Aduz, ainda, que,

“(...)  dentre  os  clientes  da  Corretora,  encontrava-se  a 
empresa Natimar Negócios e Intermediações Ltda.,  a qual, no 
momento de  abertura de sua conta-corrente também passou 
pelo aludido rigoroso processo de  cadastro, oportunidade em 
que apresentou todos os documentos necessários à  Corretora 
Bônus Banval (...)

(...)
A  Natimar  Negócios  e  Intermediações  Ltda.  possuía 

longo histórico comercial com a Corretora Bônus Banval, e era 
considerada um dos seus principais clientes, com significativa 
movimentação financeira mensal (fls. 3645/3647).

(...)
Dentro  desse  contexto,  as  transferências  recebidas  da 

conta  corrente  da  Natimar  Negócios  e  Intermediações  Ltda. 
jamais  levantaram  quaisquer  suspeitas  aos  funcionários  da 
Corretora  Bônus  Banval,  na  medida  em  que  eram  valores 
absolutamente compatíveis com a movimentação financeira de 
referido cliente” (fls. 105 a 107 – grifos do autor).

Por essa razão entende que, “na convicção íntima dos Acusados todos os  
valores  em  questão  eram  operações  corriqueiras  inerentes  às  atividades  de  
intervenção  de  investimentos  praticados  pela    Natimar  Negócios  e   
Intermediações Ltda.  , que, de forma alguma fugiam à normalidade  ” (fl. 108 – 
grifos do autor).

No campo teórico,  defende que,  “não  obstante  os  Acusados  jamais  
terem  assumido  qualquer  risco  no  caso  concreto,  importante  ressaltar  que  a  
configuração do delito de lavagem de dinheiro não pode ser baseada na figura do  
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dolo eventual (quando o agente assume o risco de produzir o resultado). Afinal,  
os  núcleos  do  tipo  penal  estão  intimamente  ligados  à  intencionalidade  de  se  
ocultar ou dissimular o patrimônio ilícito originário de crime antecedente”  (fl. 
112 - grifos do autor).

Conclui  afirmando que “não  restam dúvidas  quanto  à  atipicidade  da  
conduta em apuração, por absoluta ausência do elemento subjetivo do tipo penal.  
Desta forma, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo  
Penal, requer-se a absolvição dos Acusados” (fl. 114 - grifos do autor).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, reitera a defesa, de forma subsidiária, o argumento de que 
“inexistem quaisquer provas de que eles teriam concorrido para a infração penal,  
sendo necessário, portanto, a prolação de decreto absolutório, com fundamento no  
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 114).

A defesa traz, ainda, a tese do crime impossível. Pugna que, 

“(...) [m]ais  especificamente  ao  caso  concreto,  para  a 
configuração do delito de lavagem de dinheiro    exige-se que o   
meio utilizado seja  apto a  ocultar  (esconder)  ou dissimular 
(disfarçar,  encobrir  com  astúcia)    a  natureza,  origem,   
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, dos 
crimes  elencados  nos  incisos  do  artigo  1º,  da  Lei  Federal  nº 
9.613/98, para, posteriormente, integrá-los à economia.

Desta forma, não se caracteriza o crime quando se trata de 
conduta sem potencialidade de dano, ou que seja efetuada por 
intermédio de meio inidôneo.

In casu, não resta qualquer dúvida que a conduta descrita 
pelo Ministério Público Federal não é idônea para caracterizar 
qualquer  uma das  etapas  do  delito  de  lavagem de dinheiro. 
Afinal, inexiste ato apto a ocultar,  dissimular e integrar bens, 
valores e direitos provenientes de crime antecedente.

Ao  contrário,  a  completa  transparência  das  operações 
financeiras  demonstrada  pelo  fato  dos  valores  terem  (i)  sido 
depositados  via  transferência  eletrônica  on-line;  (ii)  com 
respectivo pagamento da antiga Contribuição Provisória sobre 
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Movimentação Financeira (CPMF) e; (iii) com pleno respeito às 
normas contábeis e fiscais: inviabiliza a possibilidade da prática 
do delito de lavagem de dinheiro” (fl. 116 – grifos do autor).

Conclui afirmando que “a conduta em apuração não tem potencialidade  
para ocultar ou dissimular a origem de bens, direitos e valores, motivo pelo qual  
deve ser considerado um crime impossível” (fl. 120).

Assim, “em virtude da inidoneidade do meio empregado e consequente (sic)  
inexistência  de  potencialidade  para  ocultar  ou dissimular  a  origem dos  bens,  
direitos e valores,  a conduta em questão não constitui delito,  por se tratar de  
crime impossível” (fl. 120).

Nesses termos,  “fundamentado no artigo 386,  inciso III,  do Código de  
Processo  Penal,  requer-se  a  absolvição  dos  Acusados” (fl.  120  -  grifos  do 
autor).

Afirma, ainda, estar evidenciado que:

“(i)  inexiste  prova  material  da  ocorrência  dos  crimes 
antecedentes citados na denúncia; 

(ii)  não  há  relação  de  causalidade direta  entre  o  objeto 
material  e  os  crimes  antecedentes  referidos  na  imputação 
acusatória[, o que também justificaria a absolvição do acusado 
por atipicidade da conduta (art.  386, inciso III,  do Código de 
Processo Penal)]” (fl. 124 – grifos do autor).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado,  reitera,  uma  vez  mais,  a  defesa,  de  forma  subsidiária,  o 
argumento de que, “inexistem quaisquer provas de que eles teriam concorrido  
para  a  infração  penal,  sendo  necessário,  portanto,  a  prolação  de  decreto  
absolutório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo  
Penal” (fl. 124).

Logo  adiante,  alega  ser  “inviável  a  punição  da  lavagem  de  dinheiro  
quando a conduta imputada como crime antecedente for o crime organizado, não  
só  pela  amplitude do tipo,  mas também por  não haver  na legislação pátria  a  
definição do que vem a ser crime organizado” (fl. 126).
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Defende, ademais, a existência de questão prejudicial homogênea no 
caso concreto. Traz como fundamento o fato de que

“o  próprio  Ministério  Público  Federal  asseverou  que  o 
crime  antecedente  que  teria  dado  origem  aos  valores  em 
questão  encontram-se  sub  judice  na  ‘Ação  Penal  nº  420,  em 
trâmite no Egrégio Supremo Tribunal Federal’.

Em  pesquisa  formulada  junto  aos  Órgãos  Públicos,  foi 
possível  aferir  que  aludida  Ação  Penal  nº  420  apura  as 
circunstâncias de empréstimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de  reais)  contraído  pela  empresa  Rogério  Lanza  Tolentino  e 
Associados junto ao Banco BMG (Doc. 02) - fatos considerados 
crime  antecedente  da  lavagem  de  dinheiro  em  apuração  na 
presente ação penal.

Ainda,  ressalta-se  que,  recentemente,  foi  declinada  a 
competência do Egrégio Supremo Tribunal Federal em favor da 
4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, 
para processamento e julgamento da Ação Penal nº 420, a qual, 
por óbvio, encontra-se pendente de julgamento” (fls. 126/127 – 
grifos do autor).

Nesse  contexto  entende  que  “é  impossível  negar  a  ocorrência de  
prejudicialidade  entre  o  processo-crime,  tocante  ao  delito  antecedente  (Ação  
Penal nº 420), e a presente persecução penal, voltada à apuração da lavagem de  
dinheiro” (fl. 127)

Aduz, in verbis, que,

“(...) [n]o caso concreto, está-se diante de clara hipótese de 
questão prejudicial homogênea, pois se trata de ‘uma infração 
penal que é exigida como antecedente da existência da infração 
em julgamento,  como acontece com o furto  ou com o roubo 
para que possa existir a receptação, que exige a proveniência 
criminosa da coisa adquirida’.

Na  verdade,  quando  a  apreciação  judicial  do  crime 
antecedente  e  da  lavagem  de  dinheiro  ocorre  em  órgãos 
jurisdicionais  distintos  -  como  no  caso  em  tela  -  o  teor  da 
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sentença  da  ação penal  que apura  o  delito  antecedente  é  de 
extrema relevância para o processo de lavagem de dinheiro, na 
medida  em que é  impossível  desprezar  seu  conteúdo,  sob o 
aspecto material.

Desta forma, a sentença judicial absolutória que assente a 
inocorrência do fato (artigo 386, inciso I, do Código de Processo 
Penal), a falta de prova da existência do fato (artigo 386, inciso 
II,  do Código de Processo Penal)  e  a atipicidade da conduta 
(artigo 386, inciso III,  do Código de Processo Penal) do crime 
antecedente,  evidentemente,  influencia  a  decisão  judicial 
atinente ao crime posterior - lavagem de dinheiro.

Nesse  sentido,  com a finalidade de:  i)  impedir  decisões 
antitéticas  e  conflitantes;  (ii)  evitar  a  criação  de  situações 
teratológicas em que os Acusados podem vir a ser condenados, 
em  evidente  contradição  com  eventual  absolvição  por 
atipicidade  do  crime  antecedente;  [iii]  e  não  permitir  o 
prejulgamento do delito antecedente, a doutrina se pacificou ao 
determinar  a  necessidade  de  suspensão  da  ação  penal  que 
apura o delito posterior (lavagem de dinheiro até o julgamento 
do processo atinente ao crime anterior (delito antecedente):

(...)” (fls. 127/128).

Por essas razões, “para se evitar a ocorrência de decisões conflitantes, com  
fundamento no artigo 5º,  inciso LIV, da Constituição Federal;  e artigo 92, do  
Código de Processo Penal, requer-se a suspensão do processo quanto ao delito de  
lavagem de  dinheiro imputado aos Acusados,  até  o  julgamento final  da  Ação  
Penal nº 420, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Belo  
Horizonte - MG” (fl. 128).

A defesa de  Breno Fischberg, quanto ao crime de quadrilha, aduz 
que,

“(...) uma vez traçado um panorama básico dos elementos 
típicos (objetivos-descritivos e subjetivos) do crime previsto no 
artigo 288, do Código Penal, faz-se necessário demonstrar que, 
no  presente  caso,  são  atípicas  as  condutas  imputadas  aos 
Acusados, uma vez que:
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i) Eles jamais se associaram a quaisquer outros indivíduos, 
para a prática de pluralidade de crimes;

ii)  Eles  jamais  se  associaram,  intencionalmente  (dolo  – 
genérico  e  específico),  a  quaisquer  outros  indivíduos,  com 
estabilidade e permanência, para a prática dos fatos narrados 
na acusação;” (fl. 131 – grifos do autor).

Na sequência, aduz “ser atípica a conduta que o I. Procurador-Geral da  
República  atribui  aos  Acusados,  que  teriam,  imaginariamente,  perpetrado  o  
delito insculpido no artigo 1º, incisos V, VI e VII, da Lei Federal nº 9.613/98[,  
pois] ao aduzir que Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado teriam ingressado em  
associação, para a prática, tão somente, do crime de lavagem de dinheiro, o D.  
Ministério Público Federal acaba por esquecer-se da necessidade, primordial, de  
que, no crime de quadrilha ou bando, os agentes se unam com a finalidade de  
praticar crimes diversos, indeterminados - o que, por óbvio, não ocorreu no caso  
concreto” (fl. 133).

Defende,  ainda,  que  caso  se  entenda  “que  a  configuração  do  crime  
previsto  no  artigo  288  do  Código  Penal,  pode  ocorrer,  ainda  que  os  agentes  
tenham praticado, por mais de uma vez, delitos idênticos, observar-se-á que, no  
presente caso, não é possível cogitar-se da prática de pluralidade de crimes de  
lavagem de dinheiro” (fl. 133).

No tocante ao tema, diz que,

“para que se pudesse falar na pluralidade de crimes de 
lavagem de dinheiro, circunstância sem a qual está afastada a 
tipicidade do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, 
seria necessário que houvesse mais de uma etapa de conversão, 
mais de uma etapa de dissimulação ou ocultação e mais de uma 
etapa de reinserção dos valores na economia.

Em  outras  palavras,  o  fato  de  terem  sido  verificados 
diversos saques e transferências - que se entendiam lícitos - não 
é  razão  suficiente  para  que  se  presuma  praticado,  diversas 
vezes, o delito previsto no artigo 1º, da Lei Federal nº 9.613/98.

Na verdade, a realização de diversas transferências, nada 
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mais  quer  dizer  que  a  suposta  dissimulação  dos  valores  na 
economia - caso se considerem típicas as condutas -, segunda 
fase de um único crime de lavagem de dinheiro,  ocorreu de 
maneira fracionada.

(...)
Analisando-se  os  autos  da  presente  ação  penal,  a 

considerarem-se atípicas as condutas atribuídas aos Acusados, 
a primeira fase do delito de lavagem de dinheiro ocorreu uma 
única  vez,  quando,  após  obter  recursos  de  origem, 
supostamente,  ilícitas,  mediante  contrato  firmado  com  a 
Visanet, Marcos Valério buscou meios de afastá-los dos crimes 
hipoteticamente  antecedentes,  por  meio  de  contrato  de 
empréstimo com o BMG e Banco Rural.

Desse modo, é possível concluir ter ocorrido, tão somente, 
um  fato  que  pode  ser  considerado  conversão,  para  fins  de 
análise  da  prática  do  crime  de  lavagem de  dinheiro.  Afinal, 
todos os recursos supostamente ilícitos tiveram origem única, 
qual  seja,  os  contratos  de  publicidade  firmados  entre  as 
empresas de publicidade de Marcos Valério e a Visanet.

Nesse contexto, é óbvia a conclusão de que somente teria 
sido  praticado  um  único  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
porquanto,  inquestionavelmente,  teria  ocorrido  apenas  uma 
suposta  operação  de  conversão  de  valores,  hipoteticamente, 
ilícitos.

A bem da verdade, todas as demais operações - caso se 
entenda que foram feitas ao arrepio das determinações legais -, 
consistiriam  em  dissimulações  do  mesmo  processo  (único 
crime) de lavagem de dinheiro.

(...)
Assim,  tem-se  que  a  partir  de  uma  conversão  inicial, 

relacionada a valores de origem única, supostamente ilícita, foi 
realizada uma pluralidade de operações, que seriam inerentes à 
pratica do crime previsto no art. 1º, da Lei no artigo 1º, da Lei 
Federal  nº  9.613/98,  e  que  não  induzem à  conclusão  de  que 
houve a prática de pluralidade de delitos. 

Destarte,  tem-se  que  somente  seria  possível  falar-se  na 
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pluralidade de crimes de lavagem de dinheiro, caso houvesse 
pluralidade de condutas que se enquadrassem no conceito de 
conversão, de dissimulação e de reintegração, etapas essenciais 
para o cometimento do delito trifásico” (fls. 134 a 136).

Por conseguinte, 

“ainda que sejam acolhidos, os argumentos da denúncia, 
torna-se descabido falar-se na pluralidade de delitos previstos 
no artigo 1º, da Lei Federal nº 9.613/98, eis que, para tanto, seria 
imprescindível  que  tivesse  ficado  demonstrada  a  ocorrência, 
diversas vezes, de cada uma das fases do processo de lavagem 
de dinheiro, ou seja, a conversão, a dissimulação e a integração. 

Assim, considerando-se - hipoteticamente – que houve um 
único delito de lavagem de dinheiro, torna-se impossível falar-
se na prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, 
que não se perfaz sem que a suposta associação seja destinada à 
prática de crimes (...)” (fl. 136).

Assevera  que  “[se] torna  inviável  falar-se  na  prática  do  crime  de  
quadrilha,  porquanto,  caso  seja  considerado  típico  o  comportamento  dos  
Acusados, no que se relaciona ao crime previsto no artigo 1º, da Lei Federal nº  
9.613/98,  força  é  convir  que  somente  foi  praticado  um delito  de  lavagem de  
capitais,  afastando-se a  possibilidade de  aplicação do delito  previsto no artigo  
288, do Código Penal, em virtude da atipicidade da conduta verificada” (fl. 137).

Mais adiante ressalta que, “partindo-se do pressuposto de que a aplicação  
do instituto  previsto  no artigo  71,  do  Código  Penal,  tal  como pretende o  D.  
Ministério Público Federal, ‘(...) dá ao crime continuado o caráter unitário, uma  
vez que as ações se apresentam à consciência do agente como um fato único’, tem-
se atípica a conduta dos Acusados, no atinente ao crime de quadrilha ou bando,  
tendo em vista que, jamais, eles integraram associação criada para a prática de  
pluralidade de delitos” (fl. 139 – grifos do autor).

Conclui  afirmando  que,  “não  é  possível  falar-se  na  prática  do  crime  
previsto no artigo 288, do Código Penal, que veda a associação de indivíduos,  
para  a  prática  de  pluralidade  de  crimes  diversos,  fazendo-se  necessária  a  
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capitais,  afastando-se a  possibilidade de  aplicação do delito  previsto no artigo  
288, do Código Penal, em virtude da atipicidade da conduta verificada” (fl. 137).

Mais adiante ressalta que, “partindo-se do pressuposto de que a aplicação  
do instituto  previsto  no artigo  71,  do  Código  Penal,  tal  como pretende o  D.  
Ministério Público Federal, ‘(...) dá ao crime continuado o caráter unitário, uma  
vez que as ações se apresentam à consciência do agente como um fato único’, tem-
se atípica a conduta dos Acusados, no atinente ao crime de quadrilha ou bando,  
tendo em vista que, jamais, eles integraram associação criada para a prática de  
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para  a  prática  de  pluralidade  de  crimes  diversos,  fazendo-se  necessária  a  
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absolvição de Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, com fundamento no artigo  
386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 140).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 140).

Antes de concluir, a defesa ressalta a inexistência:

a) de animus associativo:

“[de] todo o arcabouço probatório acostado aos autos da 
ação penal, é fácil concluir que nunca foi praticado o crime de 
quadrilha  ou bando,  também,  porquanto  os  acusados  jamais 
pretenderam  associar-se  a  terceiros,  com  a  finalidade  de 
cometer crimes” (fl. 142);

b) de estabilidade e permanência (elementos essenciais do 
delito):

“ao longo da instrução processual, comprovou-se que os 
agentes jamais atuaram intencionalmente para a formação de 
associação dedicada à prática delitiva[;] é impossível falar que 
houve  acordo  de  vontades  que contemplasse  a  existência  de 
estabilidade  ou  permanência,  na  prática  do  suposto  intento 
delitivo (...)” (fls. 152).

Com esses argumentos, pede “a prolação de decreto absolutório em favor  
dos Acusados, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo  
Penal,  eis  que,  inexistentes  os  elementos  mínimos  necessários  para  a  
configuração  do  delito  previsto  no  artigo  288,  do  Código  Penal,  é  atípica  a  
conduta a eles atribuída” (fl. 152).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
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portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 152).

No que tange ao delito de lavagem de dinheiro, narra a defesa do 
acusado a não caracterização do ilícito, uma vez que:

“(i)  todas  as  operações  financeiras  realizadas  pela 
Corretora Bônus Banval são absolutamente transparentes; 

(ii) inexiste lesão ao bem jurídico tutelado;
(iii)  os  Acusados  jamais  tiveram  ciência  da  hipotética 

origem espúria dos valores;
(iv)  não  restou  configurada  a  prática  de  nenhum  dos 

crimes antecedentes” (fl. 81 – grifos do autor).

Aduz, para tanto, que,

“(...) [n]o caso concreto, os Acusados são denunciados de 
forma  genérica,  sem  que  houvesse  qualquer  descrição  e 
individualização de suas condutas. Além disso, inexiste menção 
à  contribuição  dos  sócios  da  Corretora  Bônus  Banval  em 
qualquer das aludidas três etapas do delito.

Ao  contrário,  desde  a  exordial  acusatória,  os  Acusados 
não têm sequer conhecimento de que forma teriam atuado na 
suposta  prática  de  lavagem  de  dinheiro”  (fl.  82  –  grifos  do 
autor).

Nesse contexto, argumenta a defesa que

“(...)  a  idoneidade  e  o  histórico  de  regularidade  das 
atividades  empresariais  da  Corretora  Bônus  Banval  restou 
cabalmente demonstrado (sic) (Item II - Alegações Finais).

A  Corretora  Bônus  Banval,  justamente  em  virtude  dos 
cuidados  que  dispensava  à  normativa  que  regulamentava  as 
suas atividades, jamais foi autuada. Além disso, nos incontáveis 
procedimentos de fiscalização[] aos quais foi submetida, nunca 
teve  qualquer  condenação  alusiva  à  lavagem  de  dinheiro, 
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tampouco  foi  identificada,  negativamente,  pelo  Conselho  de 
Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Em virtude dessa escorreita postura de zelo à legalidade, a 
Corretora  Bônus  Banval  ganhou  posição  de  destaque  no 
mercado financeiro, atuando de forma intensa e efetiva, junto à 
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e à Bolsa de Valores de 
São Paulo (BOVESPA), onde era responsável pela administração 
dos investimentos de aproximadamente 3.000 (três mil) clientes 
cadastrados, o que fez com que a empresa chegasse a contar 
com mais de 40 colaboradores.

Dentro  desse  panorama  empresarial,  resta  evidenciado 
que  a  Corretora  Bônus  Banval  sempre  primou  pela 
transparência  de  todas  suas  operações  financeiras,  o  que 
inviabiliza  qualquer  Acusação  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro” (fls. 82/83 – grifos do autor).

Prossegue a defesa argumentando que “os Acusados são denunciados,  
tão somente, porque a  Corretora Bônus Banval  teria recebido transferências  
não  identificadas  na  conta  corrente  de  um  de  seus  clientes  –  a  Natimar  
Negócios  e  Intermediações  Ltda.  -  e,  posteriormente,  mediante  solicitação  
expressa de aludido cliente, teria transferido os valores para contas de terceiros” 
(fl. 84 – grifos do autor).

Entende que essa conduta “descrita pelo Ministério Público Federal não  
caracteriza qualquer uma das etapas do delito de lavagem de dinheiro. Inexiste  
qualquer ato concatenado a ocultar, dissimular e integrar bens, valores e direitos  
provenientes de crime antecedente” (fl. 84).

Na contramão da tese da acusação, a defesa atesta que  “a completa  
transparência  das  operações  financeiras  é  demonstrada  pelo  fato  dos  valores  
terem  sido  depositados  via  transferência  eletrônica  on-line,  com  respectivo  
pagamento da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira  
(CPMF), bem como plena ciência da Comissão de Valores Mobiliários” (fl. 85).

Assevera que o acusado apresentou  “[à] Justiça e ao Departamento da  
Polícia  Federal  laudo pericial  (Apenso  50) contábil  elaborado  por  empresa  de  
auditoria com a lista de  todas  as operações financeiras realizadas,  respectivos  
depositantes, terceiros beneficiários e pedidos de transferências formulados pela  
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empresa  Natimar Negócios e Intermediações Ltda., devidamente assinadas  
pelo representante legal da empresa” (fl. 85 – grifos do autor).

Em arremate a esses argumentos, diz que, “conforme se depreende dos  
depoimentos  prestados,  todas  as  operações  foram  absolutamente  legítimas,  
registradas,  contabilizadas,  transparentes  e  sempre estiveram à disposição dos  
órgãos públicos fiscalizadores, o que, por si só, inviabiliza a caracterização dos  
núcleos do tipo pena[l] da lavagem de dinheiro” (fl. 86).

Destaca não só a inexistência de prova documental, como também as 
declarações em juízo de Breno Fischberg (fls. 16573 a 16590 dos autos), e 
das testemunhas de defesa  Ubirajara dos Santos Macieira (fls. 29439 a 
29449 dos autos) e  Fabiana Rodriguez Calzado (fls. 29450 a 29458 dos 
autos), que, em linha de convergência, demonstrariam a inexistência de 
qualquer conduta que caracterizasse os núcleos integrantes do tipo penal 
- ocultar ou dissimular.

Na sequência, ressalta a defesa que, “com relação aos favores prestados  
a  Marcos Valério,  mediante a coleta de valores, junto à Tesouraria do Banco  
Rural, em São Paulo, há de se concluir, também, terem sido os procedimentos  
feitos com absoluta transparência. Afinal, os valores retirados estavam em posse  
do responsável pela Tesouraria da instituição financeira, na agência paulista (Sr.  
Guanabara),  e,  para  que  fossem  entregues,  exigiu-se  a  apresentação  de  
identificação,  pelos  portadores,  que  assinaram  recibos  do  dinheiro” (fl.  90  – 
grifos do autor).

Afirma que,

“para  comprovar  a  transparência  e  a  inexistência  de 
quaisquer  intenções  de  ocultar  valores,  cumpre  sejam 
transcritos  os  depoimentos  dos  funcionários  da  Corretora 
Bônus  Banval[,]  que  receberam  a  incumbência  de  coletar  os 
valores. Tal como se verifica, todos eles foram instados, quando 
da retirada do dinheiro, a apresentar carteiras de identificação, 
bem  como  a  assinar  documento  de  recibo,  dentro  das 
dependências da Tesouraria do Banco Rural, em São Paulo - SP:

‘DEFENSORA: (. . .). Eu queria saber se a testemunha 
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além de assinar o recibo, apresentou algum documento se 
identificando a pessoa do Banco Rural?

DEPOENTE: Sim, eu apresentei o meu RG (...).
(Testemunha de Acusação: Benoni Nascimento - fls. 

19573/19577)

DEFENSORA: (...) Eu gostaria de saber se o senhor 
apresentou  algum  documento  de  identidade  para  a 
retirada dos Valores no Banco Rural.

DEPOENTE: Apresentei, o meu RG.
DEFENSORA:  Eu  gostaria  de  saber  também  se  o 

senhor apresentou algum recibo no momento da retirada 
dos valores.

DEPOENTE: Assinei recibo que estava retirando os 
150  mil  no  primeiro  dia  e  posteriormente  foi  a  mesma 
coisa  com o senhor Guanabara que era  o tesoureiro  do 
Banco Rural’.  (Testemunha de Acusação: Áureo Marcato 
fls. 19638/19645)” (fls. 91/92).

Por essa razão,  “seja pelas provas documentais,  seja pelos depoimentos  
prestados, restou evidenciado que todas as operações financeiras realizadas pela  
Corretora  Bônus  Banval  foram  absolutamente  transparentes,  os  respectivos  
recursos foram registrados na entrada e na saída, as operações contabilizadas, os  
tributos recolhidos e as informações sobre as operações encaminhadas diretamente  
à Receita Federal” (fl. 92).

Conclui afirmando que,  “em virtude do não preenchimento dos núcleos  
integrantes  do  tipo  penal  e  consequente  atipicidade  da  conduta,  requer-se  a  
absolvição [do acusado], com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código  
Penal” (fls. 92/93).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, alega a defesa, de forma subsidiária, que “inexistem quaisquer  
provas  de que eles  teriam concorrido para a infração penal,  sendo necessário,  
portanto,  a  prolação  de  decreto  absolutório,  com  fundamento  no  artigo  386,  
inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 93).
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Dando sequência, a defesa do acusado sustenta a ausência de lesão 
ao bem jurídico tutelado pela lavagem de dinheiro.

No tocante ao tema, diz a defesa que o acusado foi denunciado, “tão  
somente, porque a  Corretora Bônus Banval  teria recebido transferências não  
identificadas na conta corrente de um de seus clientes - a Natimar Negócios e  
Intermediações  Ltda.  -  e,  posteriormente,  mediante  solicitação  expressa  de  
aludido cliente,  teria transferido os valores para contas de terceiros” (fl.  96 – 
grifos do autor).

Nesse passo, afirma que os acusados (Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg):

“(i)  jamais deram causa a qualquer prejuízo  ao  Sistema 
Financeiro Nacional, clientes, investidores e funcionários;

(ii)  não  geraram  qualquer  desequilíbrio  à  ordem 
econômica;

(iii)  não afetaram a credibilidade do Sistema Econômico-
Financeiro;

(iv)  não sofreram procedimento administrativo junto aos 
Órgãos Fiscalizadores para apuração dos fatos em questão;

(v)  tiveram  todas  as  suas  operações  financeiras 
devidamente  registradas,  auditadas  e  fiscalizadas  pelas 
entidades públicas;

(vi)  não  obtiveram  qualquer  vantagem  econômica 
derivada das operações em questão” (fl. 100 – grifos do autor)

Diante do exposto, “em virtude da absoluta ausência de risco de lesão ao  
bem jurídico  tutelado pelo  delito  de  lavagem de  dinheiro,  e  consequente  (sic) 
atipicidade material da conduta, requer-se a absolvição dos Acusados, com fulcro  
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 100).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado,  reitera  a  defesa,  de  forma  subsidiária,  que  “inexistem 
quaisquer  provas  de  que  eles  teriam concorrido  para  a  infração  penal,  sendo  
necessário, portanto, a prolação de decreto absolutório, com fundamento no artigo  
386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 100).

Na  sequência,  afirma  estar  comprovada  a  ausência  do  elemento 
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subjetivo do tipo, o dolo direto, que consiste na “vontade livre e consciente  
de realizar o tipo objetivo – ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,  
disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores  
provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de  crime  –  com  conhecimento  dos  
elementos normativos constitutivos do tipo” (fl. 101 – grifos do autor).

Entende a defesa que “a mera análise dos fatos em apuração evidencia a  
atipicidade  da  conduta  imputada  aos  Acusados,  na  medida  em  que  resta  
constatado que ambos jamais tiveram ciência da hipotética origem espúria dos  
valores em questão” (fl. 102).

Aduz, ainda, que,

“(...)
Dentre os clientes da Corretora, encontrava-se a empresa 

Natimar Negócios e Intermediações Ltda., a qual, no momento 
de  abertura  de  sua  conta-corrente  também  passou  pelo 
aludido rigoroso processo de  cadastro, oportunidade em que 
apresentou todos os documentos necessários à Corretora Bônus 
Banval (...)

(...)
A  Natimar  Negócios  e  Intermediações  Ltda.  possuía 

longo histórico comercial com a Corretora Bônus Banval, e era 
considerada um dos seus principais clientes, com significativa 
movimentação financeira mensal (fls. 3645/3647).

(...)
Dentro  desse  contexto,  as  transferências  recebidas  da 

conta  corrente  da  Natimar  Negócios  e  Intermediações  Ltda. 
jamais  levantaram  quaisquer  suspeitas  aos  funcionários  da 
Corretora  Bônus  Banval,  na  medida  em  que  eram  valores 
absolutamente compatíveis com a movimentação financeira de 
referido cliente” (fls. 105 a 107 – grifos do autor).

 
Por  essa  razão,  entende  a  defesa  que,  “na  convicção  íntima  dos  

Acusados todos os valores em questão eram operações corriqueiras inerentes às  
atividades de intervenção de investimentos praticados pela   Natimar Negócios e   
Intermediações Ltda.  , que, de forma alguma  [,]   fugiam à normalidade  ” (fl. 108 
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– grifos do autor).
No campo teórico,  defende que,  “não  obstante  os  Acusados  jamais  

terem  assumido  qualquer  risco  no  caso  concreto,  importante  ressaltar  que  a  
configuração do delito de lavagem de dinheiro não pode ser baseada na figura do  
dolo eventual (quando o agente assume o risco de produzir o resultado). Afinal,  
os  núcleos  do  tipo  penal  estão  intimamente  ligados  à  intencionalidade  de  se  
ocultar ou dissimular o patrimônio ilícito originário de crime antecedente” (fl. 
112 - grifos do autor).

Conclui  afirmando que  “não  restam dúvidas  quanto  à  atipicidade  da  
conduta em apuração, por absoluta ausência do elemento subjetivo do tipo penal.  
Desta forma, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo  
Penal, requer-se a absolvição dos Acusados” (fl. 114 - grifos do autor).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado, reitera a defesa, de forma subsidiária, o argumento de que 
“inexistem quaisquer provas de que eles teriam concorrido para a infração penal,  
sendo necessário, portanto, a prolação de decreto absolutório, com fundamento no  
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 114).

A defesa traz, ainda, a tese do crime impossível. Afirma que,

“(...)  mais  especificamente  ao  caso  concreto,  para  a 
configuração do delito de lavagem de dinheiro[,]   exige-se que o   
meio utilizado seja  apto a  ocultar  (esconder)  ou dissimular 
(disfarçar,  encobrir  com  astúcia)    a  natureza,  origem,   
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, dos 
crimes  elencados  nos  incisos  do  artigo  1º,  da  Lei  Federal  nº 
9.613/98, para, posteriormente, integrá-los à economia.

Desta forma, não se caracteriza o crime quando se trata de 
conduta sem potencialidade de dano, ou que seja efetuada por 
intermédio de meio inidôneo.

In casu, não resta qualquer dúvida que a conduta descrita 
pelo Ministério Público Federal não é idônea para caracterizar 
qualquer  uma das  etapas  do  delito  de  lavagem de dinheiro. 
Afinal, inexiste ato apto a ocultar,  dissimular e integrar bens, 
valores e direitos provenientes de crime antecedente.
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Ao  contrário,  a  completa  transparência  das  operações 
financeiras  demonstrada  pelo  fato  dos  valores  terem  (i)  sido 
depositados  via  transferência  eletrônica  on-line;  (ii)  com 
respectivo pagamento da antiga Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF) e; (iii) com pleno respeito às 
normas contábeis e fiscais: inviabiliza a possibilidade da prática 
do delito de lavagem de dinheiro” (fl. 116 – grifos do autor).

Conclui afirmando que “a conduta em apuração não tem potencialidade  
para ocultar ou dissimular a origem de bens, direitos e valores, motivo pelo qual  
deve ser considerado um crime impossível” (fl. 120).

Assim, “em virtude da inidoneidade do meio empregado e consequente (sic)  
inexistência  de  potencialidade  para  ocultar  ou dissimular  a  origem dos  bens,  
direitos e valores,  a conduta em questão não constitui delito,  por se tratar de  
crime impossível (...)  [F]undamentado no artigo 386, inciso III, do Código de  
Processo  Penal,  requer-se  a  absolvição  dos  Acusados”  (fl.  120  -  grifos  do 
autor).

Afirma, ainda, estar evidenciado que:

“(i)  inexiste  prova  material  da  ocorrência  dos  crimes 
antecedentes citados na denúncia; 

(ii)  não  há  relação  de  causalidade direta  entre  o  objeto 
material  e  os  crimes  antecedentes  referidos  na  imputação 
acusatória, o que também justificaria a absolvição do acusado 
por atipicidade da conduta (art.  386, inciso III,  do Código de 
Processo Penal)” (fl. 124 – grifos do autor).

Caso  se  entenda  pela  tipicidade  da  conduta  imputada  ao 
denunciado,  reitera  a  defesa,  de  forma  subsidiária,  uma  vez  mais,  o 
argumento de que “inexistem quaisquer provas de que eles teriam concorrido  
para  a  infração  penal,  sendo  necessário,  portanto,  a  prolação  de  decreto  
absolutório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo  
Penal” (fl. 124).

Logo  adiante,  alega  ser  “inviável  a  punição  da  lavagem  de  dinheiro  
quando a conduta imputada como crime antecedente for o crime organizado, não  
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só  pela  amplitude do tipo,  mas também por  não haver  na legislação pátria  a  
definição do que vem a ser crime organizado” (fl. 126).

Defende, ademais, a existência de questão prejudicial homogênea no 
caso concreto. Traz como fundamento o fato de que 

“(...) o próprio Ministério Público Federal asseverou que o 
crime  antecedente  que  teria  dado  origem  aos  valores  em 
questão  encontram-se  sub  judice  na  ‘Ação  Penal  nº  420,  em 
trâmite no Egrégio Supremo Tribunal Federal’.

Em  pesquisa  formulada  junto  aos  Órgãos  Públicos,  foi 
possível  aferir  que  aludida  Ação  Penal  nº  420  apura  as 
circunstâncias de empréstimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de  reais)  contraído  pela  empresa  Rogério  Lanza  Tolentino  e 
Associados junto ao Banco BMG (Doc. 02) - fatos considerados 
crime  antecedente  da  lavagem  de  dinheiro  em  apuração  na 
presente ação penal.

Ainda,  ressalta-se  que,  recentemente,  foi  declinada  a 
competência do Egrégio Supremo Tribunal Federal em favor da 
4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, 
para processamento e julgamento da Ação Penal nº 420, a qual, 
por óbvio, encontra-se pendente de julgamento” (fls. 126/127 – 
grifos do autor).

Nesse  contexto,  entende  que  “é  impossível  negar  a  ocorrência  de  
prejudicialidade  entre  o  processo-crime,  tocante  ao  delito  antecedente  (Ação  
Penal nº 420), e a presente persecução penal, voltada à apuração da lavagem de  
dinheiro” (fl. 127).

Aduz a defesa, in verbis, que,

“(...) [n]o caso concreto, está-se diante de clara hipótese de 
questão prejudicial homogênea, pois se trata de ‘uma infração 
penal que é exigida como antecedente da existência da infração 
em julgamento,  como acontece com o furto  ou com o roubo 
para que possa existir a receptação, que exige a proveniência 
criminosa da coisa adquirida’.
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Na  verdade,  quando  a  apreciação  judicial  do  crime 
antecedente  e  da  lavagem  de  dinheiro  ocorre  em  órgãos 
jurisdicionais  distintos  -  como  no  caso  em  tela  -  o  teor  da 
sentença  da  ação penal  que apura  o  delito  antecedente  é  de 
extrema relevância para o processo de lavagem de dinheiro, na 
medida  em que é  impossível  desprezar  seu  conteúdo,  sob o 
aspecto material.

Desta forma, a sentença judicial absolutória que assente a 
(sic) não ocorrência do fato (artigo 386, inciso I, do Código de 
Processo Penal), a falta de prova da existência do fato (artigo 
386, inciso II, do Código de Processo Penal) e a atipicidade da 
conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal) do 
crime antecedente, evidentemente, influencia a decisão judicial 
atinente ao crime posterior - lavagem de dinheiro.

Nesse sentido,  com a finalidade de:  i)  impedir  decisões 
antitéticas  e  conflitantes;  (ii)  evitar  a  criação  de  situações 
teratológicas em que os Acusados podem vir a ser condenados, 
em  evidente  contradição  com  eventual  absolvição  por 
atipicidade  do  crime  antecedente;  [iii]  e  não  permitir  o 
prejulgamento do delito antecedente, a doutrina se pacificou ao 
determinar  a  necessidade  de  suspensão  da  ação  penal  que 
apura o delito posterior (lavagem de dinheiro até o julgamento 
do processo atinente ao crime anterior (delito antecedente):

(...)” (fls. 127/128 – grifei).

Por essas razões, “para se evitar a ocorrência de decisões conflitantes, com  
fundamento no artigo 5º,  inciso LIV, da Constituição Federal;  e artigo 92, do  
Código de Processo Penal, requer-se a suspensão do processo quanto ao delito de  
lavagem de  dinheiro imputado aos Acusados,  até  o  julgamento final  da  Ação  
Penal nº 420, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Belo  
Horizonte - MG” (fl. 128).

Ainda em relação ao acusado, informa a defesa que,  “ao contrário,  
todas as diligências realizadas, seja perante a D. Autoridade Policial, antes da  
instauração  da  instância  penal,  seja  após  o  oferecimento  da  denúncia,  
comprovaram  a  absoluta  desvinculação  de  Breno  Fischberg  às  supostas  
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condutas, atípicas. Demonstrou-se, unicamente, a existência de fato jurídico,  a 
priori,  licito,  qual  seja,  a  sua  participação  societária  na  Corretora  Bônus  
Banval;  jamais, qualquer vinculo seu com os demais denunciados, bem como  
com os  fatos  narrados  da  exordial,  que,  conforme  já  ficou  demonstrado,  são  
atípicos” (fl. 153 – grifos do autor).

Traz à colação os seguintes aspectos:

“(...)  que  Breno  Fischberg  jamais  adotou  quaisquer 
comportamentos,  que  pudessem  encontrar  subsunção  em 
previsão  legal  incriminadora,  tampouco  contribuiu  para  que 
eles  fossem praticados.  Na verdade,  ele  somente  foi  avisado 
quanto à existência dos saques, que, demonstrou-se, foram feito 
de forma absolutamente lícita.

Ademais,  para comprovar que jamais  existiu vinculação 
de Breno Fischberg aos fatos de que trata a ação penal n° 470, é 
importante  deixar  registrado  que  o  suposto  operador  do 
esquema do ‘Mensalão’,  o  publicitário  Marcos Valério,  não o 
conhecia, e assim informou, em seu interrogatório prestado em 
juízo:

(...)
A funcionária da SMP&B, Simone Vasconcelos, que teria 

feito contatos com a  Corretora Bônus Banval,  sobre os saques 
bancários  e  a  transferência  dos  valores  -  conduta  atípica  -, 
também foi enfática ao afirmar desconhecer  Breno Fischberg, 
consoante abaixo se verifica:

(...)
Desse  modo,  se  o  Acusado  não  era  conhecido  pelos 

agentes que, segundo ilações do D. Ministério Público Federal 
(...),  eram responsáveis  pela  operacionalização  do  imaginário 
esquema de repasse indevido de dinheiro aos partidos políticos, 
torna-se difícil acreditar que ele teria participado da hipotética 
conduta criminosa (...)” (fls. 155 – grifos do autor).

Em  reforço  argumentativo,  afirma  a  defesa  que,  “analisando-se  os  
interrogatórios judiciais de outros acusados, aos quais o D. Ministério Público  
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Federal  atribui  fundamental  participação  no  intento  criminoso,  é  possível  
perceber que Breno Fischberg era figura desconhecida, e, por conseguinte, sem  
quaisquer  vínculos  com  as  supostas  operações,  todas  lícitas,  realizadas  por  
intermédio da Corretora Bônus Banval (...)” (fl. 157).

Conclui no sentido de que “resta evidente que Breno Fischberg jamais  
atuou para que fossem praticados quaisquer delitos, eis que, além de atípicas as  
condutas narradas na denúncia criminal, comprovou-se, no correr da instrução  
processual,  que  o  Acusado  ‘não concorreu para a infração penal’,  fazendo-se  
necessário seja absolvido, com supedâneo no disposto no artigo 386, inciso IV, do  
Código de Processo Penal” (fl. 158 – grifos do autor).

Análise dos delitos imputados aos acusados
Pois bem, em relação ao delito de  corrupção passiva (CP, art. 317) 

imputado  aos  réus,  consta,  segundo  a  acusação,  que,  no  período 
compreendido entre os anos de 2003 e 2004,  os parlamentares federais 
José Janene,  Pedro Corrêa e  Pedro Henry, auxiliados por  João Cláudio 
Genu,  receberam R$ 2.905.000,00 (dois milhões, novecentos e cinco mil 
reais)  oferecidos  para  votarem  a  favor  de  matérias  do  interesse  do 
Governo Federal.

Os  deputados  federais  teriam  indicado  João  Cláudio  Genu para 
proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do esquema 
de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural.

Recibos informais apreendidos no Banco Rural demonstraram que 
João Cláudio Genu recebeu, em nome de  José Janene,  Pedro Henry  e 
Pedro Corrêa, a quantia, em espécie, de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem 
mil reais) (fls. 59/59v, 76/76v, 223 e 225/226 do apenso 05; 108 e 160 do 
apenso 06; e 79/82 do apenso 45).

João Cláudio Genu era  o homem de confiança de  Pedro Corrêa, 
Pedro Henry e José Janene, e atuou dolosamente como intermediário na 
arrecadação da vantagem indevida.

O dinheiro era entregue a João Cláudio Genu no Banco Rural, onde 
recebia pessoalmente o valor, ou por intermédio de Simone Vasconcelos, 
que procedia ao saque do dinheiro e o repassava a João Cláudio Genu na 
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própria agência bancária.
A outra sistemática utilizada por José Janene,  Pedro Corrêa,  Pedro 

Henry  e  João Cláudio Genu para a obtenção dos recursos ilícitos foi a 
intermediação  das  empresas  Bônus  Banval  e  Natimar  Negócios  e 
Intermediações Ltda.

O montante envolvido, por sua vez, adveio de recursos auferidos no 
esquema da Visanet, mediante o emprego de nota fiscal fria emitida pela 
empresa DNA Propaganda (capítulo 5).

As defesas de Pedro Corrêa (18º acusado), deputado federal e então 
presidente  do  Partido  Progressista,  e  Pedro  Henry (20º  acusado), 
deputado federal e então líder da bancada do PP na Câmara Federal, em 
síntese, sustentam:

a) - inexistência de nexo causal, com descrição de conduta 
individualizada praticada pelos réus;

b)  -  inexistência  de  qualquer  prova  a  demonstrar  o 
recebimento pelos réus de vantagem indevida, cujo repasse foi 
empreendido  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  ao  Partido 
Progressista,  basicamente  para  saldar  dívidas  decorrentes  da 
contratação de advogado em defesa de ex-parlamentar do PP;

c)  –  ausência  de  correlação  entre  o  repasse  de  recursos 
feitos  ao  partido  e  as  votações  empreendidas  pelos  réus  no 
exercício  de  seus  mandatos  parlamentares,  inclusive  com 
desvirtuação,  nas  alegações  finais  da  acusação,  do  teor  da 
imputação, que passou a qualificar o ato de ofício supostamente 
visado, de mero apoio político ao Governo Federal; e

d)  –  ausência  do  elemento  subjetivo  necessário  à 
configuração do delito de corrupção passiva, qual seja,  o 
dolo.

Por  outro  lado,  a  defesa  de  João  Cláudio  Genu,  assessor  do 
Deputado  José  Janene  e  homem  de  confiança  dos  demais  líderes 
partidários,  assevera  não  estar  presente  na  denúncia  “a  imputação  de  
concurso do defendente com suporte em descrição fática que lhe atribua o desejo  
consciente e voluntário na prática do evento previsto no tipo penal em comento  
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(ausência de elemento subjetivo doloso)” (fl. 28).
A materialidade  da  infração  está  embasada  nas  declarações  dos 

próprios acusados e dos corréus Marcos Valério, Delúbio Soares e José 
Janene,  que carregam em si  elementos  que já  fazem parte  do próprio 
exaurimento do delito. Como já decidido por este Plenário em capítulo 
anterior,  no  que  inclusive  fiquei  vencido,  a  corrente  majoritária 
formou-se no sentido de ser despicienda a existência do ato de ofício 
para a tipificação do crime de corrupção passiva, bastando, para tanto, 
que a vantagem seja oferecida em razão do exercício de cargo público. 
A partir desta premissa, curvo-me a essa orientação e, doravante, passo 
a orientar o teor deste meu voto nesse sentido.

Vejamos.
O acusado Pedro Corrêa (então Presidente Nacional do PP) afirmou 

em juízo que:

“(...)  o acusado em nenhum momento formou quadrilha 
para cometimento de crimes; que nunca recebeu dinheiro; que o 
Partido Progressista também nunca recebeu dinheiro; (...) que 
gostaria de esclarecer que o advogado pleiteava R$ 900.000,00, 
mas chegaram recursos de R$ 700.000,00 que foram repassados 
ao  advogado,  Dr.  PAULO  GOYAZ;  que  os  recursos  foram 
repassados  pelo  PT;  que  não  sabe  informar  a  origem  dos 
recursos;  que  não  conversou  com  ninguém  do  PT  sobre  a 
origem desses recursos; que, em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO 
procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base 
de  sustentação  do  governo  LULA;  que  o  depoente  era  o 
segundo  vice-presidente  do  PP;  que  durante  as  negociações 
para as eleições municipais se falou sobre a situação do Estado 
do  Acre;  que  havia  dificuldades  nas  coligações  em  vários 
Estados; que no Acre o PT[] estava fazendo várias denúncias 
para obter  a  cassação dos  Deputados NARCÍSO MENDES E 
RONIVON  SANTIAGO;  que  é  tradição  do  PP  pagar  os 
advogados  de  defesa  dos  deputados;  que  o  Dep.  NARCISO 
MENDES já havia perdido o mandato; que o Dep. RONIVON 
SANTIAGO  estava  na  iminência  de  perder  o  mandato 
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enfrentando  36  ações  no  TRE/AC,  TSE  e  STF;  que  o  Dep. 
RONIVON  SANTIAGO  negociou  com  o  advogado  PAULO 
GOYAZ para efetivação das defesas; que o advogado cobrou R$ 
900.000,00 pelos serviços; que o Dep. RONIVON SANTIAGO 
solicitou ao Partido Progressista, através do chefe do jurídico, o 
Sr.  WALMOR  GIAVARINA,  apoio  para  o  pagamento  dos 
honorários  advocatícios;  que  WALMOR  comunicou  ao 
depoente o pedido do Dep. RONIVON; que o depoente levou o 
assunto  à  executiva  nacional  do  PP,  tendo  a  executiva 
autorizado o Dep. JOSÉ JANENE a solicitar ao PT colaboração 
para pagamento dos honorários; que não sabe informar como 
foram  exatamente  as  negociações;  que  posteriormente  soube 
pelo Dep. JOSÉ JANENE que o PT repassaria algum valor em 
dinheiro para o pagamento dos honorários; que não sabia qual 
valor  seria  repassado;  que  o  partido  não  podia  receber 
depósitos  em  banco  pois  estava  com  as  contas  bloqueadas 
devido  a  execuções  judiciais;  que  as  execuções  eram 
trabalhista[s] e especialmente na cidade de Araguari/MG contra 
o diretório municipal; que só soube que o valor entregue foi de 
R$  700.000,00  quando  o  montante  foi  entregue  ao  advogado 
PAULO GOYAZ” (fls. 14615/14616 do v. 67).

Por outro lado, Pedro Henry declarou em juízo que,

“(...) em 2003, era o Iíder do partido, isto é, PP; QUE os 
líderes  dos  partidos  representam  o  conjunto  majoritário  da 
bancada; QUE somente os líderes, em algumas ocasiões, podem 
usar  da  palavra  no  plenário;  QUE  parte  do  PP  apoiou  as 
eleições  de  2002  para  Presidente  da  República,  o  Presidente 
LULA; QUE o réu aqui presente, em seu estado, Mato Grosso, 
apoiou  o  Presidente  LULA no  segundo  turno;  QUE  nunca 
conversou sobre repasses de recursos de nenhuma fonte para o 
PP;  QUE  em  uma  ocasião,  foi  comunicado  que  o  PT  iria 
contribuir  com  recursos  para  fazer  face  a  (sic)  defesa  do 
Deputado RONIVON SANTIAGO; QUE os acertos 'foram feitos 
com o Deputado JOSE JANENE;’ (...) QUE esteve presente nas 
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reuniões em 2003 e 2004, quando era o Iíder da bancada do PP; 
QUE em nenhuma dessas reuniões foi tratado com o réu aqui 
presente contribuições do PT para o PP; (...) QUE como já disse 
anteriormente,  teve  conhecimento  de  algum  acerto  com  o 
Deputado JOSÉ JANENE, mas o réu aqui presente não estava 
na ocasião; QUE o Sr. JOÃO CLÁUDIO GENU era assessor do 
Deputado JOSÉ JANENE e quando o réu aqui presente saiu da 
liderança  e  entrou  JOSÉ  JANENE,  o  Sr.  JOÃO  CLÁUDIO 
GENU  foi  trabalhar  na  liderança;  (...)  QUE  não  conhece 
MARCOS VALÉRIO; (...)  QUE não recebeu nenhum benefício 
financeiro  do  PT;  QUE  também  não  é  verdade  que  tenha 
recebido  valores  através  da  pessoa  do  Sr.  JOÃO  CLÁUDIO 
GENU, pois nunca teve nenhuma relação com o mesmo; (...) 
QUE para o PP ingressar na ‘base aliada do Governo Federal’ 
ocorreram diversas reuniões e que o réu participou de algumas; 
QUE basicamente, o PP era representado pelo[] Presidente em 
exercício  Sr.  PEDRO CORREA e  pelo  réu aqui  presente,  que 
como o (sic) Iíder, representava a bancada; QUE normalmente, 
conversavam com o Chefe da Casa Civil  JOSÉ DIRCEU, que 
falava pelo Governo; QUE DELUBIO SOARES não participava 
desse tipo de reunião; QUE algumas vezes, estava presente, o 
Sr.  SILVIO  PEREIRA;  QUE  JOSÉ  GENOÍNO  não  falava  em 
nome  do  Governo,  somente  pelo  partido;  QUE  tomou 
conhecimento que estava havendo um acerto entre o PT e PP, 
através  do  Deputado  JOSÉ JANENE,  visando  obter  recursos 
para fazer face aos honorários de um advogado para defender o 
RONIVON SANTIAGO; QUE foi  a  única  ocasião  que tomou 
conhecimento  de  recursos  do  PT para  o  PP;  QUE só  tomou 
conhecimento da transferência de recursos 'quando os fatos já 
estavam consumados’ isto é, quando foi pago o advogado; (...) 
QUE a administração ficava a cargo do Presidente em exercício 
Sr.  PEDRO  CORRÊA  e  quem  (sic)  administrava  a  parte 
financeira, o Deputado JOSÉ JANENE, e a parte administrativa, 
o Sr. BENEDITO DOMINGOS;” (fls. 15453/15455 do v. 72).

Nesse sentido, igualmente relevantes para o desfecho da questão, os 
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depoimentos prestados por Delúbio Soares e Marcos Valério, dos quais é 
possível inferir que os recursos supostamente oriundos de empréstimos 
bancários  tomados  pelo  PT  foram  disponibilizados  aos  dirigentes 
partidários  do  PP,  na  sistemática  de  saques  efetivados  em  espécie,  e 
repassados a essa agremiação via Genu.

Confiram-se, a propósito, excertos relevantes daqueles depoimentos 
prestados pelos corréus em juízo:

“(...)  diz que viu o réu João Cláudio Genu apenas  uma 
única vez, sabendo que o mesmo trabalhava no PP Nacional; 
(...)  diz  que  todas  as  vezes  que  João  Cláudio  Genu  recebeu 
recursos deu recibo de tal recebimento” (Marcos Valério -  fl. 
16353 e 16368 do v. 76).

“(...)  INTERROGANDO:  Conheço  o  ex-Deputado  José 
Janene e conheço o seu auxiliar, não sei como... Hã . . . Genu . . .  
Acho  que  era  João  Cláudio  Genu,  que  era  assessor 
parlamentar” (Delúbio Soares - fl. 16577).

Conforme se  infere  do  depoimento  de  José  Janene,  parcialmente 
transcrito no voto do Relator (fls. 41/42), está demonstrada a existência de 
tratativas partidárias visando não só ao apoio político,  como também ao 
financeiro,  das  quais  estiveram  igualmente  à  frente  os  parlamentares 
Pedro Côrrea e  Pedro Henry,  tendo sido o corréu  João Cláudio Genu 
incumbido do recebimento das verbas posteriormente encaminhadas pelo 
PT ao PP no Banco Rural.

Dou ênfase ao seguinte excerto do depoimento de  José Janene,  in 
verbis:

“(...)
Juiz:  E, então, pelo que o senhor falou,  foi  apenas uma 

ocasião em que ele retirou o dinheiro do Banco Rural?
Acusado:  Não,  não  foi  uma  ocasião.  Foi  duas  ou  três 

ocasiões que deu um total de setecentos mil reais.
Juiz:  O total foi esse, então. Esses valores, eles foram de 
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alguma  [forma]  registrados  na  contabilidade  do  Partido 
Progressista?

Acusado: Eles não foram registrados porque eles foram 
pagos diretamente ao advogado e a contabilidade do Partido 
não contabilizou porque não era uma despesa do Partido. O 
Partido  absorveu  uma  dívida  e  efetuou  o pagamento,  com 
recibos,  também,  do  próprio  advogado”  (fls.  16089/16090  – 
grifos do autor).

Confira-se,  ainda,  o  depoimento  prestado  pelo  Deputado  Federal 
Vadão Gomes (fls. 1718/1722, confirmado em juízo às fls. 42970/42975):

“(...)  que  presenciou  uma  conversa  havida  em  Brasília 
entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente 
do  mesmo  partido,  JOSÉ  GENUÍNO,  com  os  Deputados 
PEDRO  HENRY  e  PEDRO  CORREIA,  ambos  do  Partido 
Progressista;  Que  nessa  conversa  com  os  políticos  dos  dois 
partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em 
âmbito  nacional;  Que[,]  no  decorrer  do  referido  diálogo, 
escutou que os interlocutores  mencionaram a necessidade de 
apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido 
Progressista em algumas regiões do País” (grifei).

Note-se que a conduta descrita,  na interpretação agora dominante 
perante o Supremo Tribunal Federal (a orientar o comportamento de 
todos os agentes públicos e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo 
imputado  aos  parlamentares,  na  medida  em  que  a  solicitação  da 
vantagem,  na  espécie,  estaria  motivada  pela  função  pública  por  eles 
exercida, o que basta para configurar a relação de causalidade entre ela e 
o fato imputado.

Nessa linha, a doutrina de Bitencourt, esclarecendo que “a corrupção  
passiva consiste em solicitar, receber, ou aceitar promessa de vantagem indevida,  
para si ou para outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo  
fora dela, ou antes de assumi-la, mas, de qualquer, sorte, em razão da mesma. É  
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necessário que qualquer das condutas, solicitar, receber ou aceitar, implícita ou  
explicita,  seja  motivada pela  função pública  que o  agente  exerce  ou exercerá” 
(Código Penal Comentado. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1182).

Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a vinculação 
entre  a  prática  de  um  ato  de  ofício  de  competência  dos  réus  e  o 
recebimento  da  eventual  vantagem  indevida,  pois,  conforme  sustenta 
Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que fornece a vantagem indevida pode  
estar preparando o funcionário para que, um dia, dele necessitando, solicite, algo,  
mas nada pretenda no momento da entrega do mimo”.  Entende, ainda, que 
essa circunstância configura  “corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a  
moralidade  administrativa  (...)” (Código  Penal  comentado.  10.  ed.  São 
Paulo: RT, 2010. p. 1111).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:

“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva 
não  deve  restar  desde  o  início  determinado,  ou  seja,  não  é 
necessário que no momento em que o funcionário solicita ou 
recebe  a  vantagem  o  ato  próprio  de  suas  funções  esteja 
individualizada em todas as suas características. Basta apenas 
que se possa deduzir com clareza qual a classe de atos em troca 
dos quais se solicita ou se recebe a vantagem indevida, isto é, a 
natureza do ato objeto da corrupção” (Curso de Direito Penal 
Brasileiro. 6. ed. São Paulo: RT, 2010. v. 3, p. 443).

Note-se  que  os  elementos  constantes  dos  autos  refletem  o 
entendimento doutrinário agora acolhido pela jurisprudência maior sobre 
a questão, pois, embora não se possa provar a existência da prática de um 
ato de ofício específico  de competência dos réus ou o recebimento da 
eventual  vantagem indevida,  é  possível  deduzir-se  com clareza  que  a 
dádiva solicitada visava ao apoio financeiro ao partido ao qual os citados 
parlamentares estavam filiados, pois, conforme bem destacou o Ministro 
Relator em seu voto, “não havia qualquer razão para este auxilio financeiro do  
Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista senão o fato dos denunciados  
agora em julgamento exercerem mandato parlamentar”.
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Nesse contexto, restou claramente demonstrada a solicitação pelos 
réus e o recebimento de vantagem indevida por intermédio da agência de 
publicidade de  Marcos Valério,  configurando-se o crime de corrupção 
passiva a eles imputado, pouco importando que, na fase de exaurimento 
do  delito,  os  recursos  tenham sido  empregados,  de  forma igualmente 
irregular, no pagamento de dívidas partidárias.

Com  esses  fundamentos,  acompanho  o  Relator,    julgando   
procedente   a ação penal para condenar os réus   Pedro da Silva Corrêa de   
Oliveira Andrade Neto   e   Pedro Henry Neto   por incursão nas sanções do   
art. 317,   caput  , do Código Penal  .

 
Quanto ao corréu João Cláudio Genu, com a devida vênia dos que 

tiveram entendimento diverso, julgo que, das declarações constantes dos 
autos, a meu ver, não é possível inferir que tivesse ele ciência de que os 
recursos que lhe foram entregues fossem de origem duvidosa, razão pela 
qual ausente, na espécie, o elemento subjetivo do tipo: o dolo direto.

Vide a esse respeito o que foi por ele afirmado em juízo:

“(...) QUE é Assessor do Deputado JOSÉ JANENE desde 
agosto  de  2003;  (...);  QUE  recebeu  um  telefonema  do  Sr. 
BARBOSA, que trabalhava na Direção do Partido Progressista, 
solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a 
Sra.  SIMONE VASCONCELOS, que iria entregar ao réu uma 
quantia  em  dinheiro;  QUE  BARBOSA  lhe  informou  que  a 
quantia era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE antes de 
receber o telefonema do Sr. BARBOSA, já tinha conhecimento, 
pelo Deputado JOSÉ JANENE, que iria receber a ligação do Sr. 
BARBOSA e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de 
BARBOSA; QUE o Deputado JOSÉ JANENE não disse ao réu 
aonde  deveria  se  dirigir  e  o  que  seria  a  encomenda;  QUE 
anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha comunicado 
ao  réu  que  houve  uma  reunião  da  Executiva  do  Partido 
Progressista e comunicaram da necessidade de buscar no Banco 
Rural uma encomenda; QUE quando esteve na primeira vez no 
Banco Rural, só trabalhava com o Deputado JOSÉ JANENE há 
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cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE  quando  chegou  ao  Banco 
Rural,  nessa primeira  ocasião,  procurou a Sra.  SIMONE, que 
nunca  a  tinha  visto  e  a  mesma lhe  entregou um  numerário 
acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu para assinar 
um recibo; QUE achou estranho (sic) a solicitação para assinar o 
recibo e telefonou ao Deputado JOSÉ JANENE dizendo que não 
tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria  assinar;  QUE  o 
Deputado  informou  que  a  assinatura  seria  somente  para 
controle da Sra. SIMONE, pois os valores já tinha sido sacados 
por ela; QUE entregou a identidade para SIMONE e rubricou o 
recibo; QUE saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar do Senado 
Federal,  aonde  funciona  a  Direção  Nacional  do  Partido 
Progressista e entregou os valores ao Sr.  BARBOSA; QUE na 
ocasião, não sabia qual a função exercida por BARBOSA; QUE 
foi  a  primeira  vez  que viu  BARBOSA;  QUE na  ocasião,  não 
tinha a menor idéia de quem estava enviando o dinheiro e qual 
o  destino  do  mesmo;  QUE  na  ocasião  que  recebeu  R$ 
300.000,00, não tinha conhecimento dos fatos mencionados nas 
fls. 84, que consta que os saques se referiam a um cheque da 
SMP & B que estava em uma agência do Banco Rural em Belo 
Horizonte;  (...)  QUE  também  não  tinha  conhecimento  que  o 
lançamento dos saques foi feito da maneira que consta nas fls. 
84/85;  QUE esteve  no  Banco Rural  quatro  vezes  para  buscar 
encomenda  e  da  mesma  maneira  como  mencionou 
anteriormente; QUE em duas ocasiões que foi ao Banco Rural, 
recebeu  R$  300.000,00  e  da  Sra.  SIMONE VASCONCELOS e 
assinou os recibos, com identidade própria; QUE as duas vezes 
mencionadas ocorreram em setembro de 2003; QUE da segunda 
vez que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA, como o Deputado 
JOSÉ  JANENE  não  tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação 
anteriormente e como procurou o Deputado JOSÉ JANENE e 
não o encontrou, telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; 
QUE  o  Deputado  PEDRO  CORREA  disse  que  ‘não  existia 
nenhum problema em ir’;  QUE na segunda ocasião,  também 
entregou  os  valores  para  o  Sr.  BARBOSA,  no  mesmo  lugar; 
QUE não sabia a origem dos valores, pois não havia nenhum 
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diálogo com a Sra. SIMONE” (fls. 15563/15564).

Em  linha  convergente,  os  corréus  José  Janene e  Simone 
Vasconcelos,  respectivamente,  confirmam  que  Genu era  mero 
intermediário encarregado do recebimento dos valores encaminhados por 
ordem de Marcos Valério:

“(...)
Eu preciso esclarecer que João Cláudio Genu era assessor 

parlamentar,  lotado  em  meu  gabinete,  à  disposição  da 
presidência do partido; 

(...)
Juiz: Bom, voltando ainda na explicação que o senhor deu, 

com relação ao valor recebido para pagar o advogado, o senhor 
lembra o montante desse valor? O senhor tem esse montante?

Acusado: Os valores recebidos foram retirados no Banco 
Rural, assinado o recibo por um funcionário nosso, que, diga-
se  de  passagem,  foi  incluído  gratuitamente  nesse  processo 
porque ele cumpria uma ordem, uma determinação e ele foi 
lá, se identificou, deixou a cópia da sua identidade, assinou 
um recibo do valor que estava recebendo porque a informação 
era que o dinheiro estava sendo repassado pelo Partido dos 
Trabalhadores.  Então,  não  havia  nenhum  motivo  de  ir 
pessoalmente lá  e ‘olha,  esse dinheiro não tem origem’,  foi 
retirado de dentro de um banco e ele, inclusive, à época, foi 
somente esse valor que ele retirou e ele, inclusive telefonou e 
‘olha eles querem que eu assine um recibo’, mas eu falei ‘o 
banco não vai te entregar nada se você não assinar o recibo’.

Juiz: E esse funcionário é o João Cláudio Genu?
Réu:  João  Cláudio  Genu”  (fls.  16089/16090  –  grifos  do 

autor).

“(...)  diz  que  conheceu  João  Cláudio  Genu;  diz  que 
confirma parte  do depoimento de  Cláudio  Genu lido para a 
interroganda  (fls.  11982/11983);  esclarece  que  esta  entrega  se 
deu no mesmo dia da entrega acima relatada, referente ao co-
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réu Jacinto Lamas; (...) reitera que apenas proceder[a] a entrega 
de valores no Grand Bittar a João Claudio Genu e Jacinto Lamas 
pois  neste  dia  não  pode  comparecer  pessoalmente  no  Banco 
Rural” (fls. 16462 e 16468).

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como lhe imputar a participação no cometimento do crime 
de corrupção passiva.

Portanto,    julgo  improcedente   a  ação  penal,  absolvendo    João   
Cláudio de Carvalho Genu   da imputação da prática do crime previsto no   
art.  317,    caput  ,  do Código Penal,  com fundamento no art.  386,  VII,  do   
Código de Processo Penal.

Em relação ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e 
VII da Lei nº 9.613/98), imputados aos mesmos réus, temos, segundo a 
acusação,  que  José  Janene e  Pedro  Corrêa,  em  um  momento  inicial, 
indicaram João Cláudio Genu, assessor de José Janene, para proceder ao 
recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do esquema de lavagem 
disponibilizado pelo Banco Rural. O objetivo seria o de ocultar a origem, 
a natureza e o real destinatário do valor pago como vantagem indevida.

Recibos informais apreendidos no Banco Rural demonstrariam que 
João Cláudio Genu recebeu, em nome de  José Janene,  Pedro Henry e 
Pedro Corrêa, a quantia em espécie de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem 
mil reais) (fls. 59/59v, 76/76v, 223 e 225/226 do apenso 05; 108 e 160 do 
apenso 06; e 79/82 do apenso 45).

O dinheiro era entregue a João Cláudio Genu no Banco Rural, onde 
recebia pessoalmente o valor, ou por intermédio de Simone Vasconcelos, 
que  procedia  ao saque do dinheiro e  os  repassava  a  João Cláudio na 
própria agência bancária.

A outra sistemática utilizada por José Janene,  Pedro Corrêa,  Pedro 
Henry e João Cláudio Genu para o branqueamento dos recursos ilícitos 
consistiria nos repasses feitos por intermédio das empresas Bônus Banval, 
de  propriedade  de Enivaldo Quadrado e  Breno Fischberg,  e  Natimar 
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Negócios e Intermediações Ltda.
Nesse contexto, pede o Procurador-Geral da República a condenação 

dos réus pela prática do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, inciso V, 
VI, e VII da Lei nº 9.613/98).

A defesa do corréu Pedro Corrêa ressalta que o delito de lavagem de 
capitais  pressupõe  a  ocultação  ou  a  dissimulação  da  origem,  da 
localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de crime, o que 
não teria ocorrido no caso, pois:

a)  não  teria  havido  a  ocultação  dos  recebimentos, 
tanto que efetivados mediante a subscrição de recibos por 
parte de João Cláudio Genu, enquanto, nas transferências 
da conta da NATIMAR via BONUS BANVAL, foi utilizado 
o próprio sistema bancário, o que propiciou a identificação 
de todos os recebedores; e

b)  mesmo  se  admitindo  que  o  recebimento  dos 
valores tivesse origem em crime de corrupção passiva, esse 
seria  o  meio  empregado  pelo  corruptor  para  fazer  o 
pagamento, não podendo ser entendido como lavagem de 
dinheiro, sob pena de ocorrência de bis in idem.

Conclui a defesa não ser “possível falar em ocultação ou dissimulação de  
origem ou destinação de recursos, excluindo por completo a suposta ocorrência do  
crime de lavagem de dinheiro” (fl. 89).

Em  relação  aos  episódios  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao 
corréu Pedro Henry, narra sua defesa que:

a) não descreve a denúncia a conduta praticada pelo réu 
amoldada ao tipo;

b) não se imputa ao réu ciência da suposta origem ilícita 
do  numerário  destacado  na  inicial,  e,  por  conseguinte,  por 
lógica razão, se era produto de crimes pré-definidos no art. 10 
da Lei nº 9.613/98;
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c) a denúncia difere das alegações finais, já que, num 
primeiro momento, destaca o recebimento de 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), e após relata o recebimento de 
apenas R$ 2.905.000,00 (dois milhões, novecentos e cinco 
mil reais); e

d)  não  tinha  o  réu  ciência  de  recebimentos 
empreendidos por meio de João Cláudio Genu.

O  corréu  João  Cláudio  Genu,  por  seu  turno,  em  abono  de  sua 
defesa, sustentou que “não foi produzida qualquer prova no curso da instrução  
criminal da condição  sine qua non para a caracterização da justa causa, qual  
seja,  não há a prova de que o defendente previamente conhecia o processo de  
lavagem narrado pela denúncia” (fl. 33 – grifos do autor).

Nesse  contexto,  entende  que  “se  não  há  unidade  de  desígnios,  não  
haverá que se falar em co-autoria ou co-participação, sendo, pois, inaceitável tal  
imputação” (fl. 33).

Por  último,  no  que  tange  ao  delito  de  lavagem  de  dinheiro, 
convergem as defesas de  Enivaldo Quadrado e de  Breno Fischberg  no 
sentido da não caracterização do ilícito, uma vez que:

a)  todas  as  operações  financeiras  realizadas  pela 
Corretora  Bônus  Banval  seriam  absolutamente 
transparentes;

b) inexistiria lesão ao bem jurídico tutelado; 
c)  os  acusados  jamais  teriam  tido  ciência  da  hipotética 

origem espúria dos valores; e
d)  não  restaria  configurada  a  prática  de  nenhum  dos 

crimes antecedentes (fl. 81).

Pedem as respectivas defesas,  ainda,  a  suspensão do processo até 
final  decisão  da  AP nº  420,  atualmente  em trâmite  perante  a  4ª  Vara 
Criminal da Seção Judiciária de Belo Horizonte – MG.

Analisando o pedido de suspensão do processo quanto ao delito de 
lavagem, até o julgamento final da aludida ação penal, reitero meu voto 
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pelo seu indeferimento.
Com  efeito,  a  possibilidade  do  processamento  e  julgamento  dos 

crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  independentemente  de  processo  e 
julgamento dos crimes antecedentes, encontra respaldo jurídico na lei de 
regência (Lei nº 9.613/98), que prevê que o processo e o julgamento dos 
crimes de lavagem, “independem do processo e  [do]  julgamento dos crimes  
antecedentes referidos no artigo anterior,  ainda que praticados em outro país”  
(art. 2º, inciso II – redação anterior à Lei nº 12.638/12).

Ao  comentar  o  dispositivo  em  questão  a  doutrina  ratifica  essa 
possibilidade.  Confiram-se,  a  propósito,  os  ensinamentos  de  Marcia 
Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim:

“[E]stabelece  o  artigo  2º,  inc.  II,  que  o  processo  e  o 
julgamento  dos  crimes  de  lavagem  independem  daqueles 
relativos  aos  delitos  antecedentes,  ainda  que  praticados  em 
outro país” (Lavagem de dinheiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. p. 79).

O mesmo entendimento se  extrai  da  obra  Crime de Lavagem de 
Dinheiro, quando se assenta que “a autonomia do crime de lavagem significa  
que pode haver inclusive condenação por crime de lavagem, independentemente  
de  condenação  ou  mesmo  da  existência  de  processo  pelo  crime  antecedente” 
(MORO, Sérgio Fernando. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 88).

Consonante  com  essa  corrente  doutrinária  é  a  jurisprudência  da 
Corte, que já se manifestou no sentido de que  “a autonomia do crime de  
lavagem de dinheiro viabiliza inclusive a condenação, independente da existência  
de  processo  pelo  crime  antecedente” (HC  nº  93.368/PR,  Primeira  Turma, 
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/11).

No  mesmo  sentido,  destaco  o  HC  nº  94.958/SP,  Segunda  Turma, 
Relator  o  Ministro  Joaquim Barbosa,  DJe  de  6/2/09;  HC nº  89.739/PB, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 15/8/08.

À luz desse entendimento,  ao contrário  do que quer fazer  crer  a 
defesa, não se faz, aqui, necessário aguardar decisão sobre o julgamento 
do  feito  perante  a  4ª  Vara  Criminal  da  Seção  Judiciária  de  Belo 
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Horizonte/MG.
Prosseguindo,  começo por destacar  a  lição de  Marco Antônio de 

Barros:

“(...) 
Em  razão  dos  diversos  comportamentos  típicos  de 

‘lavagem’ relacionados pelo legislador,  alguns tipos penais se 
amoldam  à  figura  de  crime  formal.  Quando  isto  ocorre  é 
porque o tipo menciona o comportamento e o resultado, mas 
não  exige  a  sua  produção  para  a  consumação.  Vale  dizer,  a 
norma reivindica tão-só que a intenção do agente se enderece à 
produção de determinado evento, não exigindo, porém, para a 
consumação do delito, que tal se verifique.

São espécies de crimes formais as modalidades delituosas 
ditadas  no  art.  1º,  caput,  l  a  VIII,  e  seu §  1º,  I  a  III,  da  Lei 
9.613/98.  Não  obstante  indicarem  que  a  vontade  do  agente 
destina-se a produção de um resultado (dar aparência lícita ao 
dinheiro ‘sujo’ ou ao patrimônio de origem ilícita), mediante a 
realização de uma ou mais operações de ‘lavagem’, que afinal 
constituem  lesão  à  credibilidade  e  estabilidade  do  sistema 
financeiro  ou  econômico  do  País,  o  certo  é  que,  para  a  sua 
consumação, não se exige que tal resultado (aparente licitude) 
se  verifique.  Em outras  palavras,  não  é  indispensável  que  a 
pretendida mutação de lucro ilícito para ativo lícito se confirme, 
pois o crime de ‘lavagem’ se realiza concomitante à conduta do 
agente  lavador,  que  oculta  ou  dissimula  o  patrimônio 
proveniente  de  crime  antecedente’  (Lavagem  de  capitais  e 
obrigações civis correlatas. 2. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 60/61).

Convergentes são os ensinamentos extraídos da produção intelectual 
de  Marcia  Monassi  Mougenot  Bonfim e  Edilson  Mougenot  Bonfim 
(Lavagem  de  Dinheiro.  2.  ed.  São  Paulo:  Malheiros,  208.  p.  47),  que 
classificam o crime de lavagem de dinheiro como  “crime formal  que  se  
consuma quando o agente,  mediante  condutas ativas  ou omissivas,  oculta ou  
dissimula  a  natureza,  origem,  localização,  etc.  dos  bens,  direitos  ou  valores  
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provenientes dos crimes antecedentes, ainda que não consiga introduzi-los nos  
sistemas econômico ou financeiro” (grifei).

Quando do julgamento do RHC nº 80.816/SP, o eminente Ministro 
Sepúlveda Pertence ressaltou que “o tipo do art. 1º, caput (...) é ‘ocultar ou  
dissimular  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente’,  
de um dos crimes enumerados nos seus diversos incisos”.

Mais adiante, citando Jobim, diz que “o art. 1º da Lei n. 9.613/98 diz  
que consiste o crime de lavagem em ocultar e dissimular (...). É necessário ter  
obtido o resultado de ocultar e de dissimular. Não basta o mero momento; teria a  
tentativa, evidentemente, mas o tipo penal consumativo, a consumação do crime,  
caracteriza-se  pelo  resultado  de  ter  ocultado  e  dissimulado (...)’.” (Primeira 
Turma, DJ de 18/6/01 – grifei).

Ainda  no  campo  teórico,  quanto  ao  sujeito  ativo  do  delito,  é  de 
grande  valia  a  análise  feita  na  obra  Lavagem de  Dinheiro,  há  pouco 
citada:

“Os delitos de lavagem de dinheiro são classificados como 
crimes comuns, pois podem ser praticados por qualquer pessoa, 
já que a lei não exige que o sujeito ativo preencha determinadas 
condições ou qualidades.

Contudo, discute-se na doutrina e na jurisprudência se o 
autor; co-autor ou partícipe do crime antecedente (um traficante 
de  entorpecentes,  -  por  exemplo),  também  pode  ser 
responsabilizado  pelo  crime  de  lavagem do  dinheiro  ou dos 
bens que auferiu com o primeiro delito.

Diferentes  fundamentos  são  utilizados  por  aqueles  que 
não concordam que os responsáveis  pelo delito  prévio sejam 
também  castigados  como  sujeitos  do  crime  posterior  de 
lavagem. São eles:

1) o segundo delito (lavagem) constitui fato posterior não 
punível, para o sujeito ativo do crime antecedente;

2)  Inexigibilidade  de  conduta  diversa:  não  se  poderia 
exigir  outra  conduta  de  quem  delinquiu  (praticou  o  crime 
antecedente),  senão a de ocultar ou encobrir  o produto deste 
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delito etc.
Esses dois critérios, apresentados para afastar os autores 

dos crimes antecedentes do pólo passivo das-ações penais de 
lavagem de dinheiro, bem se aplicam aos crimes de receptação 
e favorecimento, não ao delito de lavagem de dinheiro.

De  se  observar  que  o  fato  posterior  não  punível  é 
consequência  da  aplicação,  do  principio  de  consunção.  Este 
princípio,  contudo,  exige  identidade  de  bens  jurídicos.  Na 
lavagem  de  dinheiro,  os  bens  jurídicos  tutelados  -  a 
Administração da Justiça e os sistemas econômico e financeiro 
do País - são diversos daqueles que são protegidos pelos vários 
‘crimes  antecedentes  (o  patrimônio,  à  saúde  pública,  a 
Administração Pública  etc.)  Não se pode falar,  pois,  em fato 
posterior  impune,  por  ausência  de  pelo  menos  um  dos 
requisitos do mesmo.

Da  mesma  forma,  quanto  à  inexigibilidade  de  conduta 
diversa.  É  palmar  que  não  é  exigível  que  o  autor  do  crime 
antecedente se entregue às autoridades ou deixe de se proteger 
ou salvar os bens que ilicitamente amealhou. Situação distinta, e 
que  afasta  a  possibilidade  de  aplicação  da  citada  causa 
supralegal  é  que,  a  pretexto  de  não  ser  punido  pelo  crime 
anterior ou com o fim de tornar seguro o seu produto, pratique 
ele  novas  infrações  penais,  lesionando  outros  bens  jurídicos, 
como é o caso da lavagem de dinheiro.

Essas  teorias,  pois  ainda  que  aceitas  nos  crimes 
inicialmente citados[,] não podem ser empregadas na lavagem 
de dinheiro.

Por conseguinte, o sujeito ativo do crime de lavagem de 
dinheiro pode ser qualquer pessoa, inclusive o autor, co-autor 
ou partícipe do crime antecedente. Este, aliás, o entendimento 
que baliza a doutrina brasileira (...).

Vale  lembrar,  ademais,  que  ao  revés  do  que  ocorre  em 
países  como  a  Itália,  Alemanha,  Áustria  e  Suécia,  a  Lei  n. 
9.613/1998 não proíbe que o responsável pelo crime antecedente 
seja  também sujeito  ativo  do  crime  de  lavagem de  dinheiro. 
Nosso  legislador,  acolhendo  uma  tendência  internacional, 
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preferiu não excluir os autores dos crimes antecedentes do rol 
de possíveis sujeitos ativos do crime de lavagem” (ibidem, p. 55 
a 57).

Na mesma toada, ensina Rodolfo Tigre Maia:

“[I]nexistindo qualquer restrição expressa no tipo penal, 
não há por que restringir-se a autoria excluindo-se os autores 
dos crimes pressupostos. De fato em primeiro lugar por tratar-
se,  aqui,  da  realização  de  ações  tipicamente  relevantes  e 
socialmente danosas, que não se confundem com as condutas 
constantes  daqueles.  Em segundo lugar pela  diversidade das 
objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos tipos envolvidos. 
(...)  Em  terceiro  lugar  porque  as  atividades  de  'lavagem'  de 
dinheiro processam-se via de regra sob a direção e o controle 
dos autores dos crimes antecedentes, que, nestes casos, por não 
transferirem a titularidade dos produtos do crime e possuírem 
o domínio do fato típico,  configuram-se como autores.  Aliás, 
nesta  hipótese,  outro  entendimento  pode  conduzir  a  uma 
situação  em  que  existam  partícipes  ou  cúmplices  (atuantes 
apenas  na reciclagem)  de  um crime sem autores.  Em quarto 
lugar, como apontado anteriormente (...), a própria etiologia da 
incriminação  da  ‘lavagem  de  dinheiro’,  originada  de  sua 
intensa  lesividade  quer  à  administração  da  justiça,  quer  [à] 
ordem  econômica,  remete  à  ampliação  dos  limites  de 
responsabilidade penal por sua prática" (Lavagem de dinheiro 
(lavagem  de  ativos  provenientes  de  crime).  Anotações  às 
disposições criminais da Lei 9.613/98. 1.  ed.  2.  tir.  São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 92).

Nesse contexto, bem lembra Guilherme de Souza Nucci:

“se a conduta do agente, posterior ao crime antecedente, 
buscando ocultar o que fez, fosse sempre atípica, não se poderia 
punir  a  ocultação de cadáver (art.  211,  CP),  pois  o  homicida 
nada mais faz que exaurir  seu crime,  buscando impunidade. 
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Ora,  é  outro  bem  jurídico  tutelado  (o  respeito  aos  mortos), 
motivo pelo qual cabe - posição tranquila na jurisprudência - o 
concurso material, entre homicídio e ocultação do cadáver.  No 
mesmo prisma, o delito de lavagem de dinheiro tutela inúmeros 
bens jurídicos e não se limita a constituir singelo esgotamento 
do  crime  antecedente”  (Leis  penais  e  processuais  penais 
comentadas. 5. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 869/870 – grifei).

Fixadas  essas  premissas  doutrinárias,  entendo  que,  no  caso,  o 
recebimento irregular pelo PP de ao menos R$ 700.000,00 (setecentos mil 
reais),  por  intermédio  de  João  Cláudio  Genu,  operacionalizou-se  por 
meio de saques empreendidos por Simone Vasconcelos perante o Banco 
Rural.

Verifica-se,  assim,  que os  acusados  Pedro Corrêa e  Pedro Henry, 
líderes  partidários  máximos  do  PP,  que  aceitaram  a  dádiva  e  tinham 
plena  ciência  do  modus  operandi para  recebimento  dos  recursos,  ao 
assim  procederem,  nitidamente  utilizaram-se  de  astúcia,  visando 
dissimular  o recebimento irregular  daquela  quantia,  na intenção de se 
desvincularem  dos  recursos  que  lhes  foram  repassados,  tendo,  em 
seguida, deles se utilizado sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos 
de controle das atividades financeiras.

Observe-se  que  as  circunstâncias  presentes  na  espécie  revelam  a 
presença  de  um  dos  elementos  objetivos  do  tipo,  qual  seja,  a 
dissimulação. Resta saber se a conduta dos réus reveste-se de elemento 
subjetivo do tipo: o dolo.

A esse respeito,  sustentam as defesas de ambos os parlamentares, 
assim como a de Enivaldo Quadrado, que eles não atuavam para ocultar 
ou  dissimular  os  valores  pagos,  na  medida  em  que  não  tinham  o 
conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com 
algum crime antecedente previsto na Lei nº 9.613/98.

Nesse  contexto,  entendem  que,  por  estar  ausente  na  espécie  o 
elemento subjetivo (dolo direto), não há como ser imputado aos réus o 
crime de lavagem, na medida em que o ordenamento jurídico não admite 
a modalidade culposa.
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Penso, contudo, de forma diversa. Sabiam os parlamentares que os 
aludidos  recursos  estavam  sendo  destinados  ao  PP  em  razão  dos 
mandatos por eles exercidos, tendo a sua solicitação tipificado, como já 
visto, crime de corrupção passiva.

Fixada  essa  premissa  doutrinária,  no  campo  dos  fatos  não  vejo, 
então, como isentar os réus da conduta que lhes é imputada.

O mesmo se dá em relação a  Enivaldo Quadrado,  que,  inclusive, 
visando dissimular o recebimento dos valores investidos por meio de sua 
corretora,  determinou  a  funcionários  subalternos  que  se  dirigissem  à 
agência do Banco Rural para recebimento de valores em espécie.

Vide o  depoimento  judicial  contundente  de  Marcos  Valério  a 
respeito dos fatos:

“(...)  diz que conhece o denunciado  Enivaldo Quadrado 
podendo  informar  que  o  mesmo  é  proprietário  da  corretora 
Bônus Banval; diz que já se reuniu com o referido corréu; diz 
que conheceu o mesmo através do Sr. José Janene; diz que o 
motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PP; diz 
que  o  total  de  valores  transferidos  ao  Partido  Progressista 
atinge  a  cifra  de  R$  4.100.000,00,  sendo  que  destes,  R$ 
1.200.000,00 foram repassados através da corretora” (fls. 16350).

Em  razão  dessas  informações,  não  me  parece  crível  que  ele  não 
tivesse  conhecimento  da  origem  espúria  dos  recursos  que  lhes  foram 
repassados (tese da defesa). Como já dito, isso se deduz de seu comando, 
orientado pelo corréu Marcos Valério, determinando a funcionários que 
se  dirigissem  ao  Banco  Rural  para  empreender  saques  vultosos  em 
dinheiro,  assim também que internalizassem os  recursos  oriundos  das 
empresas  ligadas  a  Marcos  Valério,  por  meio  de  créditos  em  conta 
interna da Bônus Banval em nome de cliente daquela corretora (Natimar), 
e, em seguida, a pretexto de erro no crédito, induzissem Carlos Alberto 
Quaglia a subscrever autorizações para repasse daquelas importâncias a 
terceiros ligados ao PP. Não tivesse ciência da origem criminosa daqueles 
recursos,  provenientes  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  e 
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decorrentes  de  gestão  fraudulenta  (como  já  reconhecido  em  capítulos 
anteriores), qual então seria a razão para o recebimento em espécie, por 
meio de interpostas pessoas, a pedido de Marcos Valério, e não por meio 
usual, com transferência regular por meio das contas bancárias?

A dinâmica  dos  fatos  atesta  procedimento  pouco  ortodoxo e  que 
evidenciava  a  origem  espúria  dos  valores  por  ele  recebidos, 
descortinando uma relação de causa e efeito entre as circunstâncias e sua 
conduta.

Fê-lo,  ademais,  de  modo  totalmente  descompassado  com  o 
procedimento usual para a aplicação de recursos nas bolsas de valores ou 
de mercadorias e futuros,  a  denotar que efetivamente tinha ciência da 
fonte espúria daqueles recursos que lhe foram repassados.

Nessa conformidade, bem amoldada a conduta dos acusados ao tipo 
penal descrito no art. 1º, incisos V e VI, da lei de regência, de modo a 
configurar o delito de lavagem de capitais.

Portanto, acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o 
Relator,    julgo procedente   a ação penal para condenar os    réus Pedro da   
Silva  Corrêa  de  Oliveira     Andrade  Neto   e    Pedro  Henry  Neto  ,  por   
incursão nas sanções do art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/9; bem como o réu 
Enivaldo Quadrado  , por incursão nas sanções do art. 1º, incisos V e VI,   
da Lei nº 9.613/98.

A respeito do delito de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, 
incisos  V  e  VI)  imputado  aos  corréus  João  Cláudio  Genu e  Breno 
Fischberg,  contudo,  começo  por  destacar  que,  para  que  ele  se 
configurasse,  exigia o art.  1º,  caput,  da Lei  nº 9.613/98,  com a redação 
anterior à Lei nº 12.683/12, a ocorrência de ocultação ou dissimulação da 
origem  ilícita  do  lucro  obtido  com  a  prática  de  outros  crimes, 
denominados na doutrina como ‘crimes antecedentes’.

No caso em exame, não restou demonstrado que o réu João Cláudio 
Genu tivesse ciência de que os recursos que lhe foram entregues pelos 
corréus  fossem  de  origem  duvidosa,  ou  seja,  provenientes  de  crimes 
antecedentes contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro 
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nacional, ou decorrente de atividades de organização criminosa.
Nesse sentido, ressalto mais uma vez o interrogatório de  Genu em 

juízo, na parte que interessa:

“(...) QUE é Assessor do Deputado JOSÉ JANENE desde 
agosto  de  2003;  (...);  QUE  recebeu  um  telefonema  do  Sr. 
BARBOSA, que trabalhava na Direção do Partido Progressista, 
solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a 
Sra.  SIMONE VASCONCELOS, que iria entregar ao réu uma 
quantia  em  dinheiro;  QUE  BARBOSA  lhe  informou  que  a 
quantia era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE antes de 
receber o telefonema do Sr. BARBOSA, já tinha conhecimento, 
pelo Deputado JOSÉ JANENE, que iria receber a ligação do Sr. 
BARBOSA e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de 
BARBOSA; QUE o Deputado JOSÉ JANENE não disse ao réu 
aonde  deveria  se  dirigir  e  o  que  seria  a  encomenda;  QUE 
anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha comunicado 
ao  réu  que  houve  uma  reunião  da  Executiva  do  Partido 
Progressista e comunicaram da necessidade de buscar no Banco 
Rural uma encomenda; QUE quando esteve na primeira vez no 
Banco Rural, só trabalhava com o Deputado JOSÉ JANENE há 
cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE  quando  chegou  ao  Banco 
Rural,  nessa primeira  ocasião,  procurou a Sra.  SIMONE, que 
nunca  a  tinha  visto  e  a  mesma lhe  entregou um  numerário 
acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu para assinar 
um recibo;  QUE achou estranho  a  solicitação  para  assinar  o 
recibo e telefonou ao Deputado JOSÉ JANENE dizendo que não 
tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria  assinar;  QUE  o 
Deputado  informou  que  a  assinatura  seria  somente  para 
controle  da  Sra.  SIMONE,  pois  os  valores  já  tinha[m]  sido 
sacados por ela;  QUE entregou a identidade para SIMONE e 
rubricou o recibo; QUE saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar 
do Senado Federal, aonde (sic) funciona a Direção Nacional do 
Partido  Progressista  e  entregou os  valores  ao  Sr.  BARBOSA; 
QUE  na  ocasião,  não  sabia  qual  a  função  exercida  por 
BARBOSA; QUE foi a primeira vez que viu BARBOSA; QUE[,] 
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na ocasião, não tinha a menor idéia de quem estava enviando o 
dinheiro  e  qual  o  destino do mesmo;  QUE[,]  na ocasião  que 
recebeu  R$  300.000,00,  não  tinha  conhecimento  dos  fatos 
mencionados nas fls. 84, que consta que os saques se referiam a 
um cheque da SMP & B que estava em uma agência do Banco 
Rural  em  Belo  Horizonte;  (...)  QUE  também  não  tinha 
conhecimento que o lançamento dos saques foi feito da maneira 
que consta nas fls.  84/85; QUE esteve no Banco Rural quatro 
vezes  para  buscar  encomenda  e  da  mesma  maneira  como 
mencionou anteriormente;  QUE em duas ocasiões  que foi  ao 
Banco  Rural,  recebeu  R$  300.000,00  e  da  Sra.  SIMONE 
VASCONCELOS e assinou os recibos, com identidade própria; 
QUE as  duas  vezes  mencionadas ocorreram em setembro de 
2003;  QUE  da  segunda  vez  que  recebeu  ligação  do  Sr. 
BARBOSA,  como  o  Deputado  JOSÉ  JANENE  não  tinha  lhe 
dado  nenhuma orientação  anteriormente  e  como procurou  o 
Deputado JOSÉ JANENE e não o encontrou, telefonou para o 
Deputado  PEDRO  CORREA;  QUE  o  Deputado  PEDRO 
CORREA disse que ‘não existia nenhum problema em ir’; QUE 
na  segunda  ocasião,  também  entregou  os  valores  para  o  Sr. 
BARBOSA,  no  mesmo  lugar;  QUE  não  sabia  a  origem  dos 
valores, pois não havia nenhum diálogo com a Sra. SIMONE” 
(fls. 15563/15564).

Tampouco, a meu sentir, restou demonstrado que  Breno Fischberg 
tivesse ciência de que estivessem ocorrendo operações intermediadas pela 
NATIMAR (e que o constituiu seu mandatário para as operações internas 
na  Bônus  Banval),  envolvendo  recursos  de  origem  duvidosa,  ou  seja, 
provenientes  de  crimes  antecedentes  contra  a  Administração  Pública, 
contra  o  sistema  financeiro  nacional,  ou  decorrente  de  atividades  de 
organização criminosa,  operações essas todas comandadas e realizadas 
por Enivaldo Quadrado.

Em igual sentido, o interrogatório de Breno em juízo, in verbis:

“(...)
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JUÍZA: E com relação aos negócios entre a Bônus Banval e 
a  Natimar  que  consta  aqui  da  denúncia  que  ‘resultou  em 
transferências no valor total de um milhão e 200 mil reais ao 
PP’, o que o senhor sabe a respeito desses negócios?

INTERROGANDO: Não sei se posso me encompridar um 
pouquinho. Mas esses valores foram depositados pela Natimar, 
não  sei  se  a  senhora  sabe  como  funciona  uma  corretora  de 
valores, na verdade a corretora é uma conta mãe e quando um 
cliente determina, deseja operar por essa corretora ele faz um 
depósito na conta da corretora e internamente a corretora abre 
uma subconta em nome do cliente e ali ele vai poder comprar 
ações, operar mercados futuros e vai ser feito na conta-corrente 
do cliente, débitos créditos e assim.

JUÍZA: Mas aqui no caso foi a Natimar que operou com a 
Bônus Banval, como foi o negócio? 

INTERROGANDO:  Para  a  corretora,  foi  a  Natimar  que 
depositou.

JUÍZA: A corretora era a Bônus Banval?
INTERROGANDO: A corretora Bônus Banval.
JUÍZA: A corretora Bônus Banval.
INTERROGANDO: Recebeu depósitos da Natimar como 

ela vinha fazendo... Sempre fez durante todo o período que ela 
operou  conosco  como  cliente,  nada  de  diferente,  ela  depois 
avisou a área financeira que estaria depositando recursos para 
poder operar nos mercados. Ela operou...

JUÍZA: Em quais mercados?
INTERROGANDO: Nos mercados futuros de ouro, dólar 

futuro e índice Bovespa. Isso tudo pode ser comprovado pelas 
notas  que  a  própria  bolsa  mercantil  de  futuros  emite.  E  a 
Natimar  operou  normalmente  isso...  Foi  daí  que  houve  a 
entrada dos recursos da Natimar na Bônus Banval.

JUÍZA: Consta que esse total de recursos que seria de um 
milhão e 200 mil reais foi transferido para o PP. O senhor sabe 
alguma coisa a respeito do assunto?

INTERROGANDO:  Não,  senhora.  Tanto  que  nós 
contratamos uma das maiores empresas de auditoria contábil 
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do país que era a Bordin Associados e essa empresa fez quando 
começou  a  aparecer  o  nosso  nome  uma  auditoria  que  foi 
entregue  ao  Procurador-Geral  da  República,  foi  entregue  a 
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  aonde  mostravam  que 
todos  os  recursos  que  entraram  na  conta  da  Natimar  foram 
transferidos  para  terceiros  e  nenhum desses  do  PP,  nenhum 
Deputado,  nenhum político,  para  pessoas  com  nome,  CPF[;] 
essas  operações  foram  registradas,  porque  são  transferências 
eletrônicas, não são saques em caixa, com seu CPMF, seu CPMF 
na época retido com instrução da Receita Federal, declarados à 
Receita  Federal,  mensalmente  como  era  as  normas  que  nós 
deveríamos cumprir” (fl. 16578 do v. 77).

O elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é o dolo, não 
havendo, na legislação pátria, a figura culposa.

Todas  as  condutas  alternativas  então  previstas  no  tipo  estão 
intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular o 
patrimônio ilícito originário de crime antecedente e, mesmo quando se 
trate  das  condutas  paralelas  de  colaboração  (não  imputadas  aos  réus, 
diga-se de passagem), também se indica a necessidade de prévia ciência 
da origem ilícita dos bens, direitos ou valores.

Como  anota  Marco  Antônio  de  Barros (Lavagens  de  capitais  e 
obrigações civis correlatas. 2. ed. São Paulo: RT, 2008. p., 59),  “mister se  
torna reconhecer que a consciência por parte do autor do fato, no sentido de que  
os bens procedam de um delito anterior é um elemento normativo do tipo, pois  
para  que  o  sujeito  o  conheça,  necessita  realizar  previamente  um processo  de  
valoração. Por isso, só se configura o crime de ‘lavagem’ quando o sujeito ocultar  
ou  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimento  ou  
propriedade de bens, direitos ou valores, ‘sabendo’ que estes são provenientes de  
ao menos um dos delitos primários”.

No  mesmo  sentido,  as  palavras  de  Marcia  Monassi  Mougenot 
Bonfim e  Edilson Mougenot Bonfim (Lavagem de dinheiro. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. p. 52/53), quando lembram que “uma das questões  
mais polêmicas relacionadas ao tipo subjetivo dos crimes de lavagem de dinheiro é  
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a que se  refere  ao  ‘grau de  conhecimento’  que  o sujeito  ativo  da lavagem de  
dinheiro deve ter do delito prévio (elemento normativo do tipo)”.

Com  uma  visão  menos  restritiva  a  esse  respeito,  há  o  seguinte 
entendimento, que destaco:

“Como  a  lei  brasileira  não  exige  explicitamente  tal 
conhecimento específico, e como há a tendência de divisão de 
tarefas  entre  o  agente  do  crime  antecedente  e  o  agente  da 
lavagem,  a  melhor  interpretação  do  artigo  1º  da  Lei  n. 
9.613/1998 é aquela no mesmo sentido do citado dispositivo na 
legislação norte-americana, ou seja, o dolo,  pelo menos direto, 
deve  abranger  o  conhecimento  de  que  os  bens,  direitos  ou 
valores envolvidos são provenientes de atividades criminosas, 
mas  não  necessariamente  o  conhecimento  específico  de  qual 
atividade  criminosa  ou  de  seus  elementos  e  circunstâncias” 
(MORO, Sérgio Fernando. Sobre o elemento subjetivo no crime 
de lavagem. In: Lavagem de dinheiro. Comentários à lei pelos 
juízes  das  varas  especializadas  em  homenagem  ao  Ministro 
Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007).

No  caso  específico,  os  depoimentos  aqui  convergem  também  no 
sentido  de  que  João  Cláudio  Genu,  ao  receber  recursos  financeiros 
destinados  ao  Diretório  Estadual  do  PP,  em  consonância  com  ordens 
dadas por José Janene, com participação de Pedro Corrêa e Pedro Henry, 
nunca os teve como provenientes de uma das infrações subsumíveis nos 
incisos  V  a  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98,  razão  pela  qual  não 
demonstrada, na espécie, a presença do elemento subjetivo do tipo – o 
dolo (direto) - a possibilitar o reconhecimento do cometimento do crime 
de lavagem de dinheiro. Tampouco se comprovou que participasse Breno 
Fischberg, sócio da corretora, do recebimento e da aplicação irregular dos 
recursos repassados à Bônus Banval por Marcos Valério, operações essas 
todas realizadas por  Enivaldo Quadrado. O simples fato de haver sido 
ele constituído mandatário da NATIMAR (sem que tivesse efetivamente 
efetuado qualquer operação fraudulenta em nome daquela empresa) ou 
participado de reuniões com  José Janene e  João Cláudio Genu, a meu 
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sentir, não justificam o reconhecimento de sua participação no esquema 
criminoso destinado à lavagem de recursos espúrios repassados à Bônus 
Banval por intermédio de Marcos Valério.

Nesse sentido:

“PENAL. RECEBIMENTO DE DINHEIRO DECORRENTE 
DE CRIME DE PECULATO. ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE 
VALORES (LEI 9.613/98, ART. 1º, § 1º). ESPECIAL ELEMENTO 
SUBJETIVO: PROPÓSITO DE OCULTAR OU DISSIMULAR A 
UTILIZAÇÃO.  AUSÊNCIA.  CONFIGURAÇÃO  DE 
RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA  (CP,  ART.  180,  §  6º). 
EMENDATIO  LIBELLI.  VIABILIDADE.  DENÚNCIA 
PROCEDENTE.

1. No crime de ‘lavagem’ ou ocultação de valores de que 
trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/98, as ações de 
adquirir,  receber,  guardar  ou  ter  em  depósito  constituem 
elementos nucleares do tipo,  que,  todavia,  se  compõe,  ainda, 
pelo elemento subjetivo consistente na peculiar finalidade do 
agente de, praticando tais ações, atingir o propósito de ocultar 
ou  dissimular  a  utilização  de  bens,  direitos  ou  valores 
provenientes  de  quaisquer  dos  crimes  indicados  na  norma 
incriminadora. Embora seja dispensável que o agente venha a 
atingir  tais  resultados,  relacionados  à  facilitação  do 
aproveitamento (‘utilização’) de produtos de crimes, é inerente 
ao tipo que sua conduta esteja direcionada e apta a alcançá-los. 
Sem esse especial elemento subjetivo (relacionado à finalidade) 
descaracteriza-se  o  crime  de  ocultação,  assumindo  a  figura 
típica de receptação, prevista no art. 180 do CP.

2. No caso, não está presente e nem foi indicado na peça 
acusatória  esse  especial  elemento  subjetivo  (=  propósito  de 
ocultar ou dissimular a utilização de valores), razão pela qual 
não se configura o crime de ocultação indicado na denúncia 
(inciso  II  do §  1º  do art.  1º  da  Lei  9.613/98).  Todavia,  foram 
descritos  e  devidamente  comprovados  os  elementos 
configuradores do crime de receptação (art. 180 do CP):  (a) a 
existência do crime anterior, (b) o elemento objetivo (o acusado 
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recebeu dinheiro oriundo de crime), (c) o elemento subjetivo (o 
acusado agiu com dolo, ou seja, tinha pleno conhecimento da 
origem criminosa do dinheiro)  e  (d)  o  elemento subjetivo do 
injusto,  representado  no  fim  de  obter  proveito  ilícito  para 
outrem. Presente, também, a qualificadora do § 6º do art. 180 do 
CP, já que o dinheiro recebido pelo acusado é produto do crime 
de  peculato,  praticado  mediante  a  apropriação  de  verba  de 
natureza  pública  (...)”  (STJ,  APn  nº  472/ES,  Corte  Especial, 
Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 8/9/11).

Portanto, em razão de todos esses elementos, não se pode imputar 
aos réus - Genu (funcionário subalterno) e Breno (sócio e mandatário) - a 
ciência ou, ao menos, a possibilidade de que aqueles recursos proviessem 
de  fonte  ilícita,  de  modo  a  corresponsabilizá-los  pelo  crime  de 
‘branqueamento’ de capitais.

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar-lhes o cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro.

Ante o exposto, voto, com a devida vênia dos que pensam de modo 
contrário,  pela    absolvição   dos réus    João Claúdio de Carvalho Genu    e   
Breno Fischberg   das imputações de   lavagem de dinheiro   que lhes foram   
feitas nestes autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal.

Por  último,  em  relação  ao  delito  de  quadrilha (CP,  art.  288) 
imputado aos réus, verifica-se que, segundo a acusação, Breno Fischberg, 
Enivaldo Quadrado e  Carlos Alberto Quaglia se teriam associado,  de 
forma estável,  à  quadrilha originariamente  composta  por  José Janene, 
Pedro Corrêa, Pedro Henry e João Cláudio Genu.

Em  breve  síntese,  destaco  que  subscrevo  o  voto  da  eminente 
Ministra  Rosa  Weber quanto  ao  delito  de  quadrilha  imputado  aos 
acusados.

Neste caso, não vislumbro ter havido a associação dos acusados para 
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a prática,  por  período indeterminado,  de crimes.  No caso,  o  crime de 
quadrilha ou bando reúne, a meu ver, dois elementos indispensáveis à 
sua  configuração,  quais  sejam,  a  reunião  de  mais  de  três  agentes  e  a 
associações estável ou permanente para a prática de crimes.

Segundo a lição clássica de  Nelson Hungria, o crime de quadrilha 
resulta da “reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o  
fim de perpetração  de uma indeterminada série de crimes” (Comentários ao 
Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9, p. 178 – grifei).

Com efeito, caso os crimes já estejam preestabelecidos e a associação 
seja formada no intento de praticar aqueles crimes, teremos, na espécie, 
uma  coautoria,  assim  como  destacou  a  Ministra  Rosa  Weber quando 
analisou a questão.

Em síntese, disse sua Excelência, na parte que interessa:

“Digo, por outras palavras, que não vislumbro associação 
dos  acusados  para  delinquir,  como  disse,  para  praticar 
indeterminadamente  crimes.  Entendo  que  houve  aqui  mera 
coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. Por 
isso eu absolvo todos os acusados da imputação do crime de 
quadrilha,  sem prejuízo  da  condenação  pelos  demais  crimes 
praticados.”

Com essas brevíssimas considerações, em relação a este delito, voto 
pela  improcedência da ação penal em relação aos réus  Pedro da Silva 
Corrêa Andrade Neto,  Pedro Henry Neto,  João Cláudio de  Carvalho 
Genu,  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  com base  no  art.  386, 
inciso III, do Código Penal.

VI.2 PARTIDO LIBERAL (PL)
Os denunciados  Valdemar da Costa Neto (25º  acusado)  e  Jacinto 

Lamas (26º acusado), em relação a este capítulo da denúncia, respondem 
aos delitos  corrupção passiva (art.  317,  do Código Penal),  lavagem de 
dinheiro (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º,  incisos  V,  VI  e  VII)  e  formação  de 
quadrilha (art. 288, do Código Penal), enquanto o corréu Carlos Alberto 
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Rodrigues  Pinto  (28º  acusado)  responde  apenas  pelas  duas  primeiras 
infrações  e  o  corréu  Antônio Lamas (27º  acusado),  apenas pelas  duas 
últimas infrações.

A Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, faz a 
narrativa seguinte:

“(...)
633.  No período compreendido entre os anos de 2003 e 

2004,  o  então  Deputado  Federal  Valdemar  Costa  Neto, 
auxiliado  por  Jacinto  Lamas,  recebeu  a  quantia  de  R$ 
8.885.742,00  (oito  milhões,  oitocentos  e  oitenta  e  cinco  mil, 
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais)  para  votar  a  favor  de 
matérias do interesse do Governo Federal.  O Parlamentar foi 
cooptado por José Dirceu.

634. Sempre auxiliado por Jacinto Lamas, Valdemar Costa 
Neto valeu-se de dois sistemas distintos para o recebimento da 
vantagem  indevida.  O  objetivo  era  dissimular  a  origem  dos 
recursos, seu destino e sua natureza.

635. O primeiro foi a utilização da empresa especializada 
em lavagem de dinheiro  Guaranhuns Empreendimentos,  que 
tinha  como  proprietário  de  fato  o  doleiro  Lúcio  Bolonha 
Funaro, figurando como intermediário José Carlos Batista.

636.  O segundo sistema foi  a  utilização do esquema de 
lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural,  tendo 
como intermediário Jacinto Lamas.

637. Valdemar Costa Neto foi o responsável pela indicação 
da empresa Guaranhuns Empreendimentos,  da sua confiança 
pessoal,  como  operadora  do  esquema  que  viabilizou  o 
recebimento de parte substancial da vantagem indevida. Nesse 
sentido o depoimento de Marcos Valério:

‘Que,  foi  JACINTO  LAMAS  quem  apresentou  o 
nome  da  GUARANHUNS  como  destinatária  desses 
recursos financeiros.’ (Depoimento de Marcos Valério, fls. 
727/735).
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‘QUE  a  empresa  GUARANHUNS 
EMPREENDIMENTOS,  INTERMEDIAÇÕES  E 
PARTICIPAÇÕES  S/C  LTDA.  foi  indicada  pelo  Sr. 
JACINTO LAMAS em um encontro ocorrido no início de 
fevereiro  de  2003  na  sede  da  SMP&B  em  Belo 
Horizonte/MG;  QUE  JACINTO  LAMAS  afirmou  que  a 
empresa GUARANHUNS era de confiança do Deputado 
Federal  VALDEMAR  COSTA  NETO.’  (Depoimento  de 
Marcos Valério, fls. 1454/1465).

638. Como uma das etapas da lavagem, Jacinto Lamas, a 
mando de Valdemar Costa Neto, chegou a obter a assinatura de 
um contrato  falso  entre  a  SMP&B,  representada  por  Marcos 
Valério  e  Ramon  Hollerbach,  e  a  empresa  Guaranhuns 
Empreendimentos,  representada por José Carlos Batista (testa 
de ferro de Lúcio Bolonha Funaro), para justificar o repasse do 
dinheiro.  A avença,  no  valor  de  dez  milhões  de  reais,  tinha 
como falso objeto a intermediação na aquisição de Certificados 
de Participação em Reflorestamentos:

‘Que,  esclarece  que,  na  época,  foi  firmado  um 
contrato  entre  a  SMP&B  e  a  empresa  GUARANHUNS, 
para  justificar  as  saídas  de  recursos,  embora  a 
contabilização  da  empresa  tenha  sido  feita  como 
empréstimos ao PT.’ (Depoimento de Marcos Valério, fls. 
727/735).

‘QUE JACINTO LAMAS solicitou ao DECLARANTE 
a assinatura de um contrato com a GUARANHUNS de 
intermediação  de  aquisição  de  ativos  financeiros;  QUE 
assinou  referido  contrato,  cuja  cópia  apresenta  neste 
momento  para  ser  juntada  aos  autos,  para  justificar  a 
entrada de recursos na contabilidade da GUARANHUNS; 
(…) QUE quando assinou referido contrato já constavam 
no  mesmo  as  assinaturas  do  representante  da 
GUARANHUNS; (…) QUE referido contrato foi entregue 
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à  SMP&B  pelo  próprio  JACINTO  LAMAS,  juntamente 
com os  títulos  de  reflorestamento  que seriam objeto  do 
contrato;  (…)  QUE  decidiu  que  os  repasses  à 
GUARANHUNS  fossem  contabilizados  na  conta 
'EMPRÉSTIMOS PT'.’ (Depoimento de Marcos Valério, fls. 
1454/1465).

639. O objetivo era conferir aparência de legalidade para 
as transações espúrias que, em última instância, representavam 
o pagamento da vantagem indevida havida por Valdemar Costa 
Neto com o auxílio de Jacinto Lamas.

640.  O  contrato  fictício,  assinado  inclusive  com  data 
retroativa  (1º/11/2002),  e  os  títulos  de  reflorestamento  falsos 
estão às fls. 1472/1507.

641.  A  partir  da  indicação  da  empresa  Guaranhuns 
Empreendimentos  a  Marcos  Valério,  teve  início  a  série  de 
transferências  de  dinheiro  determinada  por  José  Dirceu  e 
Delúbio Soares em favor de Valdemar Costa Neto.

642.  Os  repasses  foram  feitos  por  meio  de  cheques 
emitidos  pela  empresa  SMP&B  em  favor  da  Guaranhuns 
Empreendimentos,  bem como por transferências eletrônicas – 
TED's  e  DOC's  (sic).  Nesse  sentido,  os  depoimentos  de 
Valdemar Costa Neto, Marcos Valério e Lúcio Bolonha Funaro:

‘QUE em fevereiro de 2003, em uma reunião em São 
Paulo, DELÚBIO SOARES informou ao DECLARANTE: '- 
Valdemar,  dá  um  pulo  em  Belo  Horizonte,  ou  manda 
alguém  de  sua  confiança  nesse  endereço  na  SMP&B  e 
procura  dona  SIMONE';  QUE  o  DECLARANTE 
perguntou  se  seria  oficial  este  repasse;  QUE  DELÚBIO 
SOARES disse '- vai lá que eles vão te explicar como vai 
ser  o  repasse',  sem  dar  mais  explicações;  QUE  o 
DECLARANTE  solicitou  a  JACINTO  LAMAS  para  que 
este  se  dirigisse  a  Belo  Horizonte/MG  pois  estava  em 
negociações  com DELÚBIO SOARES para  o  pagamento 
das dívidas contraídas pessoalmente pelo DECLARANTE 
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em razão  do  segundo turno  da  campanha presidencial; 
(…)  QUE  como  JACINTO  LAMAS  iria  a  São  Paulo,  o 
DECLARANTE solicitou que este deixasse o envelope em 
seu  apartamento;  QUE  chegando  em  São  Paulo,  o 
DECLARANTE abriu o envelope que continha um cheque 
de R$ 500 mil da SMP&B em favor da GUARANHUNS; 
(…) QUE no dia seguinte, no horário marcado, foram dois 
cidadãos  no  apartamento  do  DECLARANTE, 
perguntaram pelo cheque e lhe fizeram a entrega de R$ 
500  mil  em  troca  do  cheque;(...)  QUE  posteriormente 
houve  o  mesmo  procedimento:  LAMAS  foi  à  sede  da 
SMP&B,  recebeu  um  envelope  lacrado  e  telefonou  ao 
DECLARANTE,  que  solicitou  que  o  envelope  fosse 
entregue em São Paulo; QUE o envelope continha outro 
cheque de R$ 500 mil para a GUARANHUNS; (…) QUE 
mesmo assim, o resgate foi efetuado da mesma forma no 
dia  seguinte;  QUE  da  mesma  forma  foi  efetuado  em 
terceiro pagamento, com um cheque no valor de R$ 200 
mil nominal à GUARANHUNS; QUE este cheque também 
foi  buscado  por  LAMAS  na  sede  da  SMP&B  em  Belo 
Horizonte/MG; (…) QUE o resgate do cheque foi efetuado 
da  mesma  forma  no  dia  seguinte.’  (Depoimento  de 
Valdemar Costa Neto, fls. 1376/1385).

‘QUE  as  remessas  que  realizou  para  a  empresa 
GUARANHUNS  foram  efetivadas  através  de 
transferências  bancárias  ou  por  cheques  emitidos 
nominalmente  à  referida  empresa;  QUE  os  cheques 
emitidos em nome da GUARANHUNS eram entregues a 
pessoas indicadas pelos Srs. VALDEMAR COSTA NETO e 
JACINTO LAMAS; QUE todos os repasses de verbas ao 
Partido  Liberal  através  da  GUARANHUNS  eram 
determinados  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  QUE  após 
receber  a  determinação  de  DELÚBIO  SOARES  para 
realização do repasse ao PL, o DECLARANTE entrava em 
contato  com  JACINTO  LAMAS  e  informava  da 
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disponibilização  do  recurso;  (…)  QUE  nos  encontros 
JACINTO LAMAS informava a forma de recebimento dos 
recursos destinados ao PL por DELÚBIO SOARES; QUE 
os cheques emitidos em nome da GUARANHUNS eram 
entregues a JACINTO LAMAS ou a emissários indicados 
pelo  mesmo  que  compareciam  na  sede  da  SMP&B.’ 
(Depoimento de Marcos Valério, fls. 1454/1465). 

‘Que, a partir de fevereiro de 2003 foi procurado pelo 
empresário  para  que o  débito  começasse  a  ser  quitado; 
Que,  a  partir  dessa data  o depoente começou a receber 
cheques administrativos nominais à empresa Guaranhuns 
Empreendimentos  e  Participações  para  quitação  do 
empréstimo;  (…) Que,  durante esse  período,  no ano de 
2003,  o  depoente  repassava  um  percentual  dos 
pagamentos que estavam amortizados com os cheques da 
SMP&B  ao  Partido  Liberal,  que  variava  de  semana  a 
semana, entregando esses valores em espécie ao Sr. Tadeu 
Candelária  no escritório  do PL em Mogi  das  Cruzes/SP 
para que o mesmo fizesse frente às despesas do Partido à 
época dos fatos; (…) Que, os valores repassados no ano de 
2003 perfazem o montante aproximado de R$ 3.100.000,00, 
a uma taxa de 2% para a troca de cheques ou TED's (sic) 
originários da SMP&B por dinheiro em espécie para o ex-
Deputado  Valdemar  Costa  Neto;  (…)  Que,  na  conta  do 
depoente  e  em  cheques  administrativos  nominais  à 
empresa Guaranhuns circulou o montante aproximado de 
R$ 6.500.000,00, sendo R$ 3.500.000,00 aproximadamente 
para  quitar  o  empréstimo  originário  de  R$  3.100.000,00 
feito pelo depoente ao ex Deputado Valdemar Costa Neto 
e  o  restante  foi  repassado  em  espécie  ao  Sr.  Tadeu 
Candelária na sede do PL em Mogi das Cruzes, na maioria 
das  vezes  pelo  Sr.  José  Carlos  Batista  ou  por  algum 
funcionário  do  Sr.  Richard  Otterlloo.’  (Depoimento  de 
Lúcio Bolonha Funaro, fls. 13/17 do Apenso 81, Volume 01, 
confirmado nas fls. 19548/19566).
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643.  As  provas  que instruem os  autos  desta  ação  penal 
comprovaram  que  Valdemar  Costa  Neto  e  Jacinto  Lamas, 
valendo-se do serviço profissional de Lúcio Bolonha Funaro e 
José  Carlos  Batista  (Guaranhuns  Empreendimentos), 
arrecadaram o montante de R$ 6.035.742,00 (seis milhões, trinta 
e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais) por meio de 63 
(sessenta e três) operações de lavagem de dinheiro.

644.  Dessa  quantia,  nos  termos  do  Laudo  de  Exame 
Financeiro nº 1450/2007-INC, anexos II e IV (fls. 38/80, Apenso 
143 e fls. 17.324/17.325), o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões 
e  quinhentos  mil  reais)  foi  transferido  por  meio  de  cheques 
emitidos  pela  SMP&B  em  favor  da  Guaranhuns 
Empreendimentos.

645.  Ainda de acordo com o Laudo Pericial,  os cheques 
foram  compensados  nos  dias  11/2/2003  (cheques  de  R$ 
200.000,00,  R$  150.000,00,  R$  50.000,00  e  R$  100.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00), 19/2/2003 (cheques de R$ 70.000,00, 
R$  90.000,00,  R$  120.000,00,  R$  140.000,00  e  R$  80.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00), 26/2/2003 (cheques de R$ 170.000,00, 
R$  75.000,00,  R$  75.000,00,  R$  85.000,00  e  R$  95.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00),  6/3/2003 (cheques de R$ 97.000,00, 
R$  99.000,00,  R$  98.000,00,  R$  104.000,00  e  R$  102.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00), 12/3/2003 (cheques de R$ 150.000,00, 
R$  65.000,00  e  R$  85.000,00,  totalizando  R$  300.000,00), 
17/3/2003 (cheques de R$ 88.000,00, R$ 68.000,00, R$ 78.000,00 e 
R$ 66.000,00, totalizando R$ 300.000,00), 24/3/2003 (cheques de 
R$  69.000,00,  R$  48.000,00,  R$  96.000,00  e  R$  87.000,00, 
totalizando R$ 300.000,00), 31/3/2003 (cheques de R$ 85.000,00, 
R$  105.000,00  e  R$  110.000,00,  totalizando  R$  300.000,00)  e 
7/4/2003 (cheques de R$ 74.000,00, R$ 78.000,00 e R$ 148.000,00, 
totalizando R$ 300.000,00).

646.  O restante do valor  (R$ 2.535.742,00)  foi  repassado 
por meio de transferências eletrônicas – TED's/DOC's (sic) da 
conta pertencente à empresa SMP&B para a conta da empresa 
Guaranhuns Empreendimentos, conforme o Laudo 1450/2007-
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643.  As  provas  que instruem os  autos  desta  ação  penal 
comprovaram  que  Valdemar  Costa  Neto  e  Jacinto  Lamas, 
valendo-se do serviço profissional de Lúcio Bolonha Funaro e 
José  Carlos  Batista  (Guaranhuns  Empreendimentos), 
arrecadaram o montante de R$ 6.035.742,00 (seis milhões, trinta 
e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais) por meio de 63 
(sessenta e três) operações de lavagem de dinheiro.

644.  Dessa  quantia,  nos  termos  do  Laudo  de  Exame 
Financeiro nº 1450/2007-INC, anexos II e IV (fls. 38/80, Apenso 
143 e fls. 17.324/17.325), o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões 
e  quinhentos  mil  reais)  foi  transferido  por  meio  de  cheques 
emitidos  pela  SMP&B  em  favor  da  Guaranhuns 
Empreendimentos.

645.  Ainda de acordo com o Laudo Pericial,  os cheques 
foram  compensados  nos  dias  11/2/2003  (cheques  de  R$ 
200.000,00,  R$  150.000,00,  R$  50.000,00  e  R$  100.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00), 19/2/2003 (cheques de R$ 70.000,00, 
R$  90.000,00,  R$  120.000,00,  R$  140.000,00  e  R$  80.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00), 26/2/2003 (cheques de R$ 170.000,00, 
R$  75.000,00,  R$  75.000,00,  R$  85.000,00  e  R$  95.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00),  6/3/2003 (cheques de R$ 97.000,00, 
R$  99.000,00,  R$  98.000,00,  R$  104.000,00  e  R$  102.000,00, 
totalizando R$ 500.000,00), 12/3/2003 (cheques de R$ 150.000,00, 
R$  65.000,00  e  R$  85.000,00,  totalizando  R$  300.000,00), 
17/3/2003 (cheques de R$ 88.000,00, R$ 68.000,00, R$ 78.000,00 e 
R$ 66.000,00, totalizando R$ 300.000,00), 24/3/2003 (cheques de 
R$  69.000,00,  R$  48.000,00,  R$  96.000,00  e  R$  87.000,00, 
totalizando R$ 300.000,00), 31/3/2003 (cheques de R$ 85.000,00, 
R$  105.000,00  e  R$  110.000,00,  totalizando  R$  300.000,00)  e 
7/4/2003 (cheques de R$ 74.000,00, R$ 78.000,00 e R$ 148.000,00, 
totalizando R$ 300.000,00).

646.  O restante do valor  (R$ 2.535.742,00)  foi  repassado 
por meio de transferências eletrônicas – TED's/DOC's (sic) da 
conta pertencente à empresa SMP&B para a conta da empresa 
Guaranhuns Empreendimentos, conforme o Laudo 1450/2007-
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INC, anexos II e IV.
647. Os TED's/DOC's (sic) foram efetuados nas seguintes 

datas:  4/6/2003  (R$  200.000,00),  11/6/2003  (R$  200.000,00), 
18/6/2003 (R$ 199.848,00), 25/6/2003 (R$ 199.848,00), 2/7/2003 (R$ 
199.848,00),  7/7/2003  (R$  79.932,00),  9/7/2003  (R$  79.932,00), 
10/7/2003 (R$ 39.960,00), 14/7/2003 (R$ 37.500,00), R$ 15/07/2003 
(R$ 89.925,00), 16/7/2003 (R$ 49.953,00), 17/7/2003 (R$ 59.946,00), 
22/7/2003 (R$ 89.925,00), 23/7/2003 (R$ 49.953,00), 24/7/2003 (R$ 
59.946,00),  28/7/2003  (R$  89.925,00),  29/7/2003  (R$  49.953,00), 
31/7/2003 (R$ 59.946,00),  4/8/2003 (R$ 89.925,00),  6/8/2003 (R$ 
49.953,00),  7/8/2003  (R$  59.946,00),  11/8/2003  (R$  89.925,00), 
14/8/2003 (R$ 109.911,00), 18/8/2003 (R$ 89.925,00), 19/8/2003 (R$ 
49.953,00), 20/8/2003 (R$ 59.946,00) e 27/8/2003 (R$ 99.918,00).

648.  Os  documentos  de  fls.  126/177  do  Apenso  45, 
consistentes em cópias dos recibos de transferências eletrônicas 
efetuadas  em  favor  da  Guaranhuns  Empreendimentos  e  de 
cheques emitidos em nome da empresa, também comprovam os 
repasses.

649.  Quanto  ao  segundo  sistema  de  recebimento  da 
vantagem indevida, recibos informais apreendidos no curso da 
execução dos mandados de busca e apreensão no Banco Rural 
evidenciaram  que  Jacinto  Lamas  recebeu,  em  nome  de 
Valdemar Costa Neto, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), (fls. 
38/39, 76/77, 88, 236 do Apenso 5; fls. 12, 14 e 131 do Apenso 6; e 
fls. 79/82 do Apenso 45, valendo-se do sistema de lavagem de 
dinheiro disponibilizado pelo Banco.

650.  Homem  de  confiança  de  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto Lamas atuou dolosamente como seu intermediário na 
arrecadação  da  vantagem  indevida.  Confira[m]-se,  nesse 
sentido,  as  declarações  de  Jacinto  Lamas  durante  o  seu 
interrogatório (fls. 15.556/15.561):

'QUE  sua  função  no  PL  era  de  tesoureiro,  mas 
trabalhava  especificamente  com a  parte  de  publicidade; 
(…) QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse 
ao réu aqui presente, no início de 2003, que o Deputado 
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INC, anexos II e IV.
647. Os TED's/DOC's (sic) foram efetuados nas seguintes 

datas:  4/6/2003  (R$  200.000,00),  11/6/2003  (R$  200.000,00), 
18/6/2003 (R$ 199.848,00), 25/6/2003 (R$ 199.848,00), 2/7/2003 (R$ 
199.848,00),  7/7/2003  (R$  79.932,00),  9/7/2003  (R$  79.932,00), 
10/7/2003 (R$ 39.960,00), 14/7/2003 (R$ 37.500,00), R$ 15/07/2003 
(R$ 89.925,00), 16/7/2003 (R$ 49.953,00), 17/7/2003 (R$ 59.946,00), 
22/7/2003 (R$ 89.925,00), 23/7/2003 (R$ 49.953,00), 24/7/2003 (R$ 
59.946,00),  28/7/2003  (R$  89.925,00),  29/7/2003  (R$  49.953,00), 
31/7/2003 (R$ 59.946,00),  4/8/2003 (R$ 89.925,00),  6/8/2003 (R$ 
49.953,00),  7/8/2003  (R$  59.946,00),  11/8/2003  (R$  89.925,00), 
14/8/2003 (R$ 109.911,00), 18/8/2003 (R$ 89.925,00), 19/8/2003 (R$ 
49.953,00), 20/8/2003 (R$ 59.946,00) e 27/8/2003 (R$ 99.918,00).

648.  Os  documentos  de  fls.  126/177  do  Apenso  45, 
consistentes em cópias dos recibos de transferências eletrônicas 
efetuadas  em  favor  da  Guaranhuns  Empreendimentos  e  de 
cheques emitidos em nome da empresa, também comprovam os 
repasses.

649.  Quanto  ao  segundo  sistema  de  recebimento  da 
vantagem indevida, recibos informais apreendidos no curso da 
execução dos mandados de busca e apreensão no Banco Rural 
evidenciaram  que  Jacinto  Lamas  recebeu,  em  nome  de 
Valdemar Costa Neto, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), (fls. 
38/39, 76/77, 88, 236 do Apenso 5; fls. 12, 14 e 131 do Apenso 6; e 
fls. 79/82 do Apenso 45, valendo-se do sistema de lavagem de 
dinheiro disponibilizado pelo Banco.

650.  Homem  de  confiança  de  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto Lamas atuou dolosamente como seu intermediário na 
arrecadação  da  vantagem  indevida.  Confira[m]-se,  nesse 
sentido,  as  declarações  de  Jacinto  Lamas  durante  o  seu 
interrogatório (fls. 15.556/15.561):

'QUE  sua  função  no  PL  era  de  tesoureiro,  mas 
trabalhava  especificamente  com a  parte  de  publicidade; 
(…) QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse 
ao réu aqui presente, no início de 2003, que o Deputado 
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VALDEMAR COSTA NETO seria  ressarcido pelo PT de 
valores  gastos  com  a  campanha  de  2002;  (…)  QUE  o 
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO  pediu  ao 
interrogando para receber valores de MARCOS VALÉRIO 
e disse que seriam os valores combinados com o PT; (…) 
QUE  a  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS  lhe  entregou 
pessoalmente  dinheiro  em  espécie  em  quatro  ocasiões; 
QUE duas vezes, recebeu de SIMONE dinheiro em espécie 
no Banco Rural, mas não conferiu e não saberia dizer qual 
o montante; QUE recebeu também dinheiro de SIMONE 
nos  hotéis  Kubistchek  e  Mercury  e  que  também  não 
conferiu;  QUE  os  valores  vinham  acondicionados,  às 
vezes, em envelopes e, às vezes, em caixa; QUE as caixas 
mencionadas  eram  caixas  de  papelão,  como  arquivo-
morto;  QUE não  precisava mostrar  a  identidade para  a 
Sra. Simone, pois já tinha estado com a mesma na SMP&B 
em Belo Horizonte;  QUE quando recebeu os  valores  da 
Sra.  Simone,  lembra  de ter  assinado algum papel;  QUE 
não tem certeza, mas acha que chegou a ir ao Banco Rural 
cerca de quatro a cinco vezes, incluindo as duas vezes que 
lá  estava  a  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS;  QUE  nas 
outras vezes, isto é, duas ou três vezes, recebeu os valores 
do Sr. FRANCISCO, funcionário do Banco Rural; QUE na 
portaria  do  Shopping  se  identificava  com a  identidade; 
QUE na primeira vez sua identidade foi scaneada; QUE 
sempre que recebeu valores do Sr. FRANCISCO também 
assinava um recibo; QUE sempre que ia buscar recursos 
com  SIMONE  ou  no  Banco  Rural,  o  Sr.  VALDEMAR 
COSTA NETO lhe  avisava  antes  e  dizia  que  alguém ia 
entrar em contato a 'mando de MARCOS VALÉRIO'; QUE 
os  recibos  a  que  se  referiu,  assinados  no  banco,  eram 
papéis simples e acredita que com o carimbo do banco; 
QUE também fornecia sua identidade para tirar cópia no 
Banco Rural em todas as ocasiões.’

651.  Também os  depoimentos  de  Valdemar  Costa  Neto, 
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VALDEMAR COSTA NETO seria  ressarcido pelo PT de 
valores  gastos  com  a  campanha  de  2002;  (…)  QUE  o 
Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO  pediu  ao 
interrogando para receber valores de MARCOS VALÉRIO 
e disse que seriam os valores combinados com o PT; (…) 
QUE  a  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS  lhe  entregou 
pessoalmente  dinheiro  em  espécie  em  quatro  ocasiões; 
QUE duas vezes, recebeu de SIMONE dinheiro em espécie 
no Banco Rural, mas não conferiu e não saberia dizer qual 
o montante; QUE recebeu também dinheiro de SIMONE 
nos  hotéis  Kubistchek  e  Mercury  e  que  também  não 
conferiu;  QUE  os  valores  vinham  acondicionados,  às 
vezes, em envelopes e, às vezes, em caixa; QUE as caixas 
mencionadas  eram  caixas  de  papelão,  como  arquivo-
morto;  QUE não  precisava mostrar  a  identidade para  a 
Sra. Simone, pois já tinha estado com a mesma na SMP&B 
em Belo Horizonte;  QUE quando recebeu os  valores  da 
Sra.  Simone,  lembra  de ter  assinado algum papel;  QUE 
não tem certeza, mas acha que chegou a ir ao Banco Rural 
cerca de quatro a cinco vezes, incluindo as duas vezes que 
lá  estava  a  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS;  QUE  nas 
outras vezes, isto é, duas ou três vezes, recebeu os valores 
do Sr. FRANCISCO, funcionário do Banco Rural; QUE na 
portaria  do  Shopping  se  identificava  com a  identidade; 
QUE na primeira vez sua identidade foi scaneada; QUE 
sempre que recebeu valores do Sr. FRANCISCO também 
assinava um recibo; QUE sempre que ia buscar recursos 
com  SIMONE  ou  no  Banco  Rural,  o  Sr.  VALDEMAR 
COSTA NETO lhe  avisava  antes  e  dizia  que  alguém ia 
entrar em contato a 'mando de MARCOS VALÉRIO'; QUE 
os  recibos  a  que  se  referiu,  assinados  no  banco,  eram 
papéis simples e acredita que com o carimbo do banco; 
QUE também fornecia sua identidade para tirar cópia no 
Banco Rural em todas as ocasiões.’

651.  Também os  depoimentos  de  Valdemar  Costa  Neto, 
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Simone  Vasconcelos  e  José  Francisco  de  Almeida  Rego 
confirmam os fatos:

‘QUE o Sr. JACINTO LAMAS era o tesoureiro geral 
do PL; QUE o Sr. JACINTO LAMAS cuidava também da 
parte  de  publicidade  do  partido,  isto  é,  programas  do 
partido, de rádio e de TV; QUE o Sr. JACINTO LAMAS 
recebeu recursos  da  SMP&B por  quatorze  vezes  para  o 
próprio  réu  aqui  presente.’  (Depoimento  de  Valdemar 
Costa Neto, fls. 14.355/14.356). 

‘QUE, certa vez,  solicitou que um carro forte fosse 
levar  seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da 
Confederação Nacional do Comércio – CNC, local onde 
foram entregues aos destinatários finais no hall de entrada 
do prédio da CNC; (…) QUE no hall do prédio da CNC 
entregou valores para JOSÉ LUIZ ALVES, que agora veio a 
saber  tratar-se  de  uma  ex-assessor  do  Ministério  dos 
Transportes,  e para JACINTO LAMAS.’ (Depoimento de 
Simone Vasconcelos, fls. 591).

‘QUE reconhece  a  foto  [de]  JACINTO DE SOUZA 
LAMAS como sendo da pessoa que recebeu pagamentos 
oriundos  da  empresa  SMP&B e  que  eram entregues  na 
agência Brasília do Banco Rural, mediante a assinatura de 
recibo no fax que vinha da agência Assembléia do Banco 
Rural  em  Belo  Horizonte/MG.’  (Depoimento  de  José 
Francisco  de  Almeida  Rego,  fls.  233,  confirmado  às  fls. 
19068/19074).

652.  Jacinto  Lamas  recebeu  parte  do  dinheiro 
pessoalmente na agência do Banco Rural no Brasília Shopping 
nas  seguintes  datas:  16/9/2003  (R$  100.000,00),  23/9/2003  (R$ 
100.000,00),  12/11/2003  (R$  100.000,00),  18/11/2003  (R$ 
100.000,00) e 28/1/2004 (R$ 100.000,00).

653. A outra parte, por intermédio de Simone Vasconcelos 
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Simone  Vasconcelos  e  José  Francisco  de  Almeida  Rego 
confirmam os fatos:

‘QUE o Sr. JACINTO LAMAS era o tesoureiro geral 
do PL; QUE o Sr. JACINTO LAMAS cuidava também da 
parte  de  publicidade  do  partido,  isto  é,  programas  do 
partido, de rádio e de TV; QUE o Sr. JACINTO LAMAS 
recebeu recursos  da  SMP&B por  quatorze  vezes  para  o 
próprio  réu  aqui  presente.’  (Depoimento  de  Valdemar 
Costa Neto, fls. 14.355/14.356). 

‘QUE, certa vez,  solicitou que um carro forte fosse 
levar  seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da 
Confederação Nacional do Comércio – CNC, local onde 
foram entregues aos destinatários finais no hall de entrada 
do prédio da CNC; (…) QUE no hall do prédio da CNC 
entregou valores para JOSÉ LUIZ ALVES, que agora veio a 
saber  tratar-se  de  uma  ex-assessor  do  Ministério  dos 
Transportes,  e para JACINTO LAMAS.’ (Depoimento de 
Simone Vasconcelos, fls. 591).

‘QUE reconhece  a  foto  [de]  JACINTO DE SOUZA 
LAMAS como sendo da pessoa que recebeu pagamentos 
oriundos  da  empresa  SMP&B e  que  eram entregues  na 
agência Brasília do Banco Rural, mediante a assinatura de 
recibo no fax que vinha da agência Assembléia do Banco 
Rural  em  Belo  Horizonte/MG.’  (Depoimento  de  José 
Francisco  de  Almeida  Rego,  fls.  233,  confirmado  às  fls. 
19068/19074).

652.  Jacinto  Lamas  recebeu  parte  do  dinheiro 
pessoalmente na agência do Banco Rural no Brasília Shopping 
nas  seguintes  datas:  16/9/2003  (R$  100.000,00),  23/9/2003  (R$ 
100.000,00),  12/11/2003  (R$  100.000,00),  18/11/2003  (R$ 
100.000,00) e 28/1/2004 (R$ 100.000,00).

653. A outra parte, por intermédio de Simone Vasconcelos 
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que  recebia  os  valores  no  Banco  Rural  e  os  entregava,  na 
própria  agência  ou  em  outros  locais  (quarto  de  hotel,  por 
exemplo), a Jacinto Lamas. Nessa modalidade, ele recebeu em 
7/10/2003 (R$ 200.000,00), 17/12/2003 (R$ 100.000,00) e 20/1/2004 
(R$ 200.000,00).

654. Ainda valendo-se dessa mesma sistemática, Valdemar 
da Costa  Neto,  por  intermédio  de  Antonio  Lamas (irmão de 
Jacinto Lamas), recebeu em 7/1/2004 o valor de R$ 350.000,00 
em espécie  (fls.  46/46  verso  do  Apenso  05).  Sobre  esse  fato, 
cumpre transcrever trecho do interrogatório de Antonio Lamas 
(15551/15555):

‘QUE trabalhou na Presidência do PL de 1988 a abril 
de  2004;  (…)  QUE  em  uma  ocasião,  o  Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO mandou o réu aqui presente 
ir  até  o  Brasília  Shopping  receber  uma  encomenda 
endereçada a ele; QUE o Sr. VALDEMAR não disse para o 
réu que se tratava de dinheiro; QUE o Sr. VALDEMAR lhe 
deu o endereço em um cartão e disse que procurasse o Sr. 
FRANCISCO,  mas  não  informou  que  seria  no  Banco 
Rural; QUE o Sr. VALDEMAR também não lhe disse quem 
estava  encaminhando  a  'encomenda';  QUE  quando  se 
identificou  para  o  Sr.  FRANCISCO  no  Banco  Rural,  o 
mesmo  o  levou  para  uma  sala,  que  acredita  ser  a 
tesouraria e entregou uma caixa com o timbre do Banco 
Central;  QUE a caixa estava lacrada;  QUE FRANCISCO 
pediu para o réu conferir; QUE o réu disse que não tinha 
vindo  fazer  nenhuma  conferência,  somente  buscar  a 
'encomenda'; QUE o Sr. FRANCISCO abriu a caixa e o réu 
viu  que  se  tratava  de  dinheiro;  QUE  verificou  que  se 
tratava de notas de R$ 100,00 (cem reais), todas; (…) QUE 
a caixa correspondia a duas vezes uma caixa de sapato, 
sendo mais baixa; QUE a caixa parecia um estojo com uma 
tampa presa; (…) QUE do Brasília Shopping se dirigiu a 
residência do Sr. VALDEMAR COSTA NETO no Lago Sul, 
QI 5; QUE entregou a caixa diretamente para o Deputado 
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que  recebia  os  valores  no  Banco  Rural  e  os  entregava,  na 
própria  agência  ou  em  outros  locais  (quarto  de  hotel,  por 
exemplo), a Jacinto Lamas. Nessa modalidade, ele recebeu em 
7/10/2003 (R$ 200.000,00), 17/12/2003 (R$ 100.000,00) e 20/1/2004 
(R$ 200.000,00).

654. Ainda valendo-se dessa mesma sistemática, Valdemar 
da Costa  Neto,  por  intermédio  de  Antonio  Lamas (irmão de 
Jacinto Lamas), recebeu em 7/1/2004 o valor de R$ 350.000,00 
em espécie  (fls.  46/46  verso  do  Apenso  05).  Sobre  esse  fato, 
cumpre transcrever trecho do interrogatório de Antonio Lamas 
(15551/15555):

‘QUE trabalhou na Presidência do PL de 1988 a abril 
de  2004;  (…)  QUE  em  uma  ocasião,  o  Deputado 
VALDEMAR COSTA NETO mandou o réu aqui presente 
ir  até  o  Brasília  Shopping  receber  uma  encomenda 
endereçada a ele; QUE o Sr. VALDEMAR não disse para o 
réu que se tratava de dinheiro; QUE o Sr. VALDEMAR lhe 
deu o endereço em um cartão e disse que procurasse o Sr. 
FRANCISCO,  mas  não  informou  que  seria  no  Banco 
Rural; QUE o Sr. VALDEMAR também não lhe disse quem 
estava  encaminhando  a  'encomenda';  QUE  quando  se 
identificou  para  o  Sr.  FRANCISCO  no  Banco  Rural,  o 
mesmo  o  levou  para  uma  sala,  que  acredita  ser  a 
tesouraria e entregou uma caixa com o timbre do Banco 
Central;  QUE a caixa estava lacrada;  QUE FRANCISCO 
pediu para o réu conferir; QUE o réu disse que não tinha 
vindo  fazer  nenhuma  conferência,  somente  buscar  a 
'encomenda'; QUE o Sr. FRANCISCO abriu a caixa e o réu 
viu  que  se  tratava  de  dinheiro;  QUE  verificou  que  se 
tratava de notas de R$ 100,00 (cem reais), todas; (…) QUE 
a caixa correspondia a duas vezes uma caixa de sapato, 
sendo mais baixa; QUE a caixa parecia um estojo com uma 
tampa presa; (…) QUE do Brasília Shopping se dirigiu a 
residência do Sr. VALDEMAR COSTA NETO no Lago Sul, 
QI 5; QUE entregou a caixa diretamente para o Deputado 
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VALDEMAR  COSTA NETO  e  apesar  de  na  residência 
estarem  presentes  outros  deputados,  o  Deputado  o 
chamou para uma sala reservada.’

655.  Jacinto  Lamas  e  Valdemar  Costa  Neto  também 
esclareceram o episódio:

‘QUE em uma ocasião, quando estava viajando, o seu 
irmão  ANTONIO  foi  ao  Banco  Rural  a  mando  do 
Deputado  VALDEMAR  COSTA NETO,  mas  só  tomou 
conhecimento  posteriormente  pelo  próprio  Deputado.’ 
(Interrogatório de Jacinto Lamas, fls. 15559).

‘QUE, em uma ocasião, JACINTO estava viajando e 
telefonou para ele pedindo para entrar em contato com o 
BANCO RURAL para retirar dinheiro e como JACINTO 
estava  em  Santa  Catarina,  pediu  para  seu  irmão 
ANTÔNIO  LAMAS  ir  até  o  BANCO  RURAL buscar  a 
encomenda.’ (Interrogatório de Valdemar Costa Neto, fls. 
14355).

656.  Muito embora seja indiscutível  que Antônio Lamas 
figurou  como  intermediário  de  Valdemar  da  Costa  Neto  no 
recebimento da vantagem indevida,  não se colheu provas de 
que tenha agido com consciência da ilicitude do seu ato, o que 
impede a sua condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro 
e quadrilha.

657.  Provou-se,  ainda,  que Valdemar Costa Neto,  sem a 
intermediação de terceiros, também recebeu valores vultosos do 
esquema criminoso,  conforme afirmou em seu  interrogatório 
(fls. 14.353):

‘QUE  conseguiu  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES 
liberasse  para  o  réu,  em agosto  de  2004,  o  valor  de  R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),  que foi 
pago em São Paulo diretamente ao réu aqui presente os 
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VALDEMAR  COSTA NETO  e  apesar  de  na  residência 
estarem  presentes  outros  deputados,  o  Deputado  o 
chamou para uma sala reservada.’

655.  Jacinto  Lamas  e  Valdemar  Costa  Neto  também 
esclareceram o episódio:

‘QUE em uma ocasião, quando estava viajando, o seu 
irmão  ANTONIO  foi  ao  Banco  Rural  a  mando  do 
Deputado  VALDEMAR  COSTA NETO,  mas  só  tomou 
conhecimento  posteriormente  pelo  próprio  Deputado.’ 
(Interrogatório de Jacinto Lamas, fls. 15559).

‘QUE, em uma ocasião, JACINTO estava viajando e 
telefonou para ele pedindo para entrar em contato com o 
BANCO RURAL para retirar dinheiro e como JACINTO 
estava  em  Santa  Catarina,  pediu  para  seu  irmão 
ANTÔNIO  LAMAS  ir  até  o  BANCO  RURAL buscar  a 
encomenda.’ (Interrogatório de Valdemar Costa Neto, fls. 
14355).

656.  Muito embora seja indiscutível  que Antônio Lamas 
figurou  como  intermediário  de  Valdemar  da  Costa  Neto  no 
recebimento da vantagem indevida,  não se colheu provas de 
que tenha agido com consciência da ilicitude do seu ato, o que 
impede a sua condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro 
e quadrilha.

657.  Provou-se,  ainda,  que Valdemar Costa Neto,  sem a 
intermediação de terceiros, também recebeu valores vultosos do 
esquema criminoso,  conforme afirmou em seu  interrogatório 
(fls. 14.353):

‘QUE  conseguiu  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES 
liberasse  para  o  réu,  em agosto  de  2004,  o  valor  de  R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),  que foi 
pago em São Paulo diretamente ao réu aqui presente os 

106 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4263 de 8405 STF-fl. 55878



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

valores mencionados.’

658.  Em  suma,  provou-se  que  Valdemar  Costa  Neto 
recebeu o total  de R$ 8.885.742,00 (oito milhões,  oitocentos e 
oitenta e cinco mil,  setecentos e quarenta e dois reais),  assim 
discriminado:  a)  R$  6.035.742,00  pela  Guaranhuns 
Empreendimentos; b) R$ 1.000.000,00 por intermédio de Jacinto 
Lamas; c) R$ 350.000,00 por intermédio de       Antônio Lamas; e 
d) R$ 1.500.000,00 diretamente.

659.  Provou-se,  ainda,  no curso  da instrução[,]  que José 
Dirceu  e  Delúbio  Soares  ofereceram  vantagem  indevida,  em 
troca  de  votos  no Congresso  Nacional,  ao  Deputado  Federal 
Bispo Rodrigues, também filiado ao Partido Liberal – PL.

660. Para o recebimento do dinheiro, o acusado valeu-se 
da  intermediação  de  Célio  Marcos  Siqueira,  motorista  do 
Deputado Federal Vanderval Lima dos Santos, PL/SP.

661.  No  dia  17  de  dezembro  de  2003,  Célio  Marcos 
Siqueira  compareceu  à  agência  do  Banco  Rural  no  Brasília 
Shopping e recebeu, de Simone Vasconcelos, a quantia de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie (fls. 38/39 do 
Apenso 5).

662.  Os  depoimentos  do  Bispo  Rodrigues  e  de  Célio 
Marcos Siqueira confirmaram o fato:

‘QUE  desceu  até  a  garagem  da  Câmara  onde 
encontrou  o  motorista  do  Deputado  VANDERVAL 
SANTOS do PL de São Paulo, Sr. CÉLIO; QUE solicitou ao 
Sr. CÉLIO que se dirigisse até o local indicado no bilhete e 
lá buscasse com uma pessoa, cujo nome não se recorda, 
'uma encomenda' para o declarante; (…) QUE se dirigiu 
para sua residência,  para onde CÉLIO levou o dinheiro 
recebido no local  indicado no bilhete mencionado;  QUE 
CÉLIO entregou ao declarante um envelope contendo R$ 
150.000,00 em espécie.’ (Depoimento de Bispo Rodrigues, 
fls. 2.257/2.261).
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valores mencionados.’

658.  Em  suma,  provou-se  que  Valdemar  Costa  Neto 
recebeu o total  de R$ 8.885.742,00 (oito milhões,  oitocentos e 
oitenta e cinco mil,  setecentos e quarenta e dois reais),  assim 
discriminado:  a)  R$  6.035.742,00  pela  Guaranhuns 
Empreendimentos; b) R$ 1.000.000,00 por intermédio de Jacinto 
Lamas; c) R$ 350.000,00 por intermédio de       Antônio Lamas; e 
d) R$ 1.500.000,00 diretamente.

659.  Provou-se,  ainda,  no curso  da instrução[,]  que José 
Dirceu  e  Delúbio  Soares  ofereceram  vantagem  indevida,  em 
troca  de  votos  no Congresso  Nacional,  ao  Deputado  Federal 
Bispo Rodrigues, também filiado ao Partido Liberal – PL.

660. Para o recebimento do dinheiro, o acusado valeu-se 
da  intermediação  de  Célio  Marcos  Siqueira,  motorista  do 
Deputado Federal Vanderval Lima dos Santos, PL/SP.

661.  No  dia  17  de  dezembro  de  2003,  Célio  Marcos 
Siqueira  compareceu  à  agência  do  Banco  Rural  no  Brasília 
Shopping e recebeu, de Simone Vasconcelos, a quantia de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie (fls. 38/39 do 
Apenso 5).

662.  Os  depoimentos  do  Bispo  Rodrigues  e  de  Célio 
Marcos Siqueira confirmaram o fato:

‘QUE  desceu  até  a  garagem  da  Câmara  onde 
encontrou  o  motorista  do  Deputado  VANDERVAL 
SANTOS do PL de São Paulo, Sr. CÉLIO; QUE solicitou ao 
Sr. CÉLIO que se dirigisse até o local indicado no bilhete e 
lá buscasse com uma pessoa, cujo nome não se recorda, 
'uma encomenda' para o declarante; (…) QUE se dirigiu 
para sua residência,  para onde CÉLIO levou o dinheiro 
recebido no local  indicado no bilhete mencionado;  QUE 
CÉLIO entregou ao declarante um envelope contendo R$ 
150.000,00 em espécie.’ (Depoimento de Bispo Rodrigues, 
fls. 2.257/2.261).
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‘Meritíssimo, eu confirmo que recebi do Senhor Célio 
na  minha  residência.  O  Senhor  Célio  não  era  meu 
funcionário,  não  tinha  nenhuma  relação  comigo,  exceto 
uma de amizade.  Às  vezes,  ele  fazia  pequenos  serviços 
para  mim,  ele  era  motorista  de  um  outro  parlamentar. 
Como  eu  não  queria  que  um  outro  parlamentar  fosse 
acusado  indevidamente  no  meu  lugar  ou  respondesse 
algo,  eu  disse:  ’Não,  o  Senhor  Célio  foi  buscar  a  meu 
mando,  no  banco,  um dinheiro  enviado  para  o  Partido 
Liberal, que eu presidia no Rio de Janeiro.’ (Interrogatório 
de Bispo Rodrigues, fls. 15.934). 

‘QUE  recebeu  uma  ligação  do  Deputado  Federal 
CARLOS  RODRIGUES,  então  coordenador  da  bancada 
evangélica,  no celular nº  61-9962.5534,  solicitando que o 
declarante  descesse  até  a  garagem  destinada  aos 
parlamentares;  QUE ao encontrá-lo  o  Deputado Federal 
CARLOS  RODRIGUES  forneceu  o  endereço  por  escrito 
para que o declarante recebesse 'uma encomenda';  QUE 
nesse endereço fornecido não havia indicação da pessoa 
que deveria procurar, porém se recorda que o Deputado 
Federal CARLOS RODRIGUES comentou que uma pessoa 
iria procurá-lo para entregar a encomenda; (…) QUE após 
a determinação, deslocou-se imediatamente até o endereço 
indicado pelo Deputado Federal CARLOS RODRIGUES; 
QUE  somente  ao  chegar  no  andar  do  Edifício  Brasília 
Shopping, constatou que se tratava do Banco Rural o local 
indicado  pelo  Parlamentar  CARLOS  RODRIGUES;  (…) 
QUE  ao  se  deslocar  ao  balcão  de  atendimento  foi 
abordado por uma mulher que perguntou ao declarante se 
era CÉLIO, que estaria a mando do Deputado CARLOS 
RODRIGUES;  QUE nessa  ocasião  a  mulher  solicitou  ao 
declarante  que  se  identificasse;  QUE  não  viu  a  mulher 
proceder  qualquer  anotação  de  sua  identificação;  QUE 
essa mulher não seria funcionária da Agência Brasília do 
Banco Rural, vez que não portava qualquer identificação; 
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‘Meritíssimo, eu confirmo que recebi do Senhor Célio 
na  minha  residência.  O  Senhor  Célio  não  era  meu 
funcionário,  não  tinha  nenhuma  relação  comigo,  exceto 
uma de amizade.  Às  vezes,  ele  fazia  pequenos  serviços 
para  mim,  ele  era  motorista  de  um  outro  parlamentar. 
Como  eu  não  queria  que  um  outro  parlamentar  fosse 
acusado  indevidamente  no  meu  lugar  ou  respondesse 
algo,  eu  disse:  ’Não,  o  Senhor  Célio  foi  buscar  a  meu 
mando,  no  banco,  um dinheiro  enviado  para  o  Partido 
Liberal, que eu presidia no Rio de Janeiro.’ (Interrogatório 
de Bispo Rodrigues, fls. 15.934). 

‘QUE  recebeu  uma  ligação  do  Deputado  Federal 
CARLOS  RODRIGUES,  então  coordenador  da  bancada 
evangélica,  no celular nº  61-9962.5534,  solicitando que o 
declarante  descesse  até  a  garagem  destinada  aos 
parlamentares;  QUE ao encontrá-lo  o  Deputado Federal 
CARLOS  RODRIGUES  forneceu  o  endereço  por  escrito 
para que o declarante recebesse 'uma encomenda';  QUE 
nesse endereço fornecido não havia indicação da pessoa 
que deveria procurar, porém se recorda que o Deputado 
Federal CARLOS RODRIGUES comentou que uma pessoa 
iria procurá-lo para entregar a encomenda; (…) QUE após 
a determinação, deslocou-se imediatamente até o endereço 
indicado pelo Deputado Federal CARLOS RODRIGUES; 
QUE  somente  ao  chegar  no  andar  do  Edifício  Brasília 
Shopping, constatou que se tratava do Banco Rural o local 
indicado  pelo  Parlamentar  CARLOS  RODRIGUES;  (…) 
QUE  ao  se  deslocar  ao  balcão  de  atendimento  foi 
abordado por uma mulher que perguntou ao declarante se 
era CÉLIO, que estaria a mando do Deputado CARLOS 
RODRIGUES;  QUE nessa  ocasião  a  mulher  solicitou  ao 
declarante  que  se  identificasse;  QUE  não  viu  a  mulher 
proceder  qualquer  anotação  de  sua  identificação;  QUE 
essa mulher não seria funcionária da Agência Brasília do 
Banco Rural, vez que não portava qualquer identificação; 
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(…)  QUE  após  se  identificar  pegou  a  encomenda  e 
encaminhou-se  até  a  residência  do  Deputado  Federal 
CARLOS  RODRIGUES.’  (Depoimento  de  Célio  Marcos 
Siqueira,  fls.  1325/1328,  confirmado às fls.  20131/20132)” 
(fls. 328 a 342).

Nesse  contexto,  pede  o  Procurador-Geral  da  República:  i) a 
condenação de  Valdemar Costa Neto, em concurso material (art. 69 do 
CP),  pela prática dos delitos de  quadrilha  (art.  288 do CP),  corrupção 
passiva (art. 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII 
da  Lei  nº  9.613/98),  por  41  (quarenta  e  uma)  vezes,  em  continuidade 
delitiva  (art.  71  do  CP);  ii) Jacinto  Lamas  pela  prática  dos  delitos  de 
quadrilha (art. 288 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem 
de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V,  VI,  e  VII  da  Lei  nº  9.613/98),  por  40 
(quarenta)  vezes,  em  continuidade  delitiva  (art.  71  do  CP);  iii) a 
condenação de  Bispo Rodrigues pela prática dos delitos de  corrupção 
passiva (art. 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII 
da Lei nº 9.613/98); e iv) a absolvição de Antônio Lamas, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais:
A defesa de Valdemar Costa Neto, a respeito do crime de quadrilha, 

narra que,

“(...) ao discorrer sobre o crime de quadrilha da suposta 
organização criminosa e os seus 03 (três) núcleos, em momento 
algum a acusação faz menção ao nome de VALDEMAR COSTA 
NETO  para  indicar  sua  participação  ou  envolvimento  com 
aqueles  fatos,  sendo  que  sequer  menciona  que  o  defendente 
tivesse conhecimento do imaginado esquema.

A acusação pretendeu descrever, naqueles trechos, os três 
núcleos da imaginada organização criminosa, sua composição e 
forma de atuação, sendo certo que não se imputou a Valdemar 
Costa  Neto  qualquer  participação  naquelas  supostas 
quadrilhas.
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(…)  QUE  após  se  identificar  pegou  a  encomenda  e 
encaminhou-se  até  a  residência  do  Deputado  Federal 
CARLOS  RODRIGUES.’  (Depoimento  de  Célio  Marcos 
Siqueira,  fls.  1325/1328,  confirmado às fls.  20131/20132)” 
(fls. 328 a 342).

Nesse  contexto,  pede  o  Procurador-Geral  da  República:  i) a 
condenação de  Valdemar Costa Neto, em concurso material (art. 69 do 
CP),  pela prática dos delitos de  quadrilha  (art.  288 do CP),  corrupção 
passiva (art. 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII 
da  Lei  nº  9.613/98),  por  41  (quarenta  e  uma)  vezes,  em  continuidade 
delitiva  (art.  71  do  CP);  ii) Jacinto  Lamas  pela  prática  dos  delitos  de 
quadrilha (art. 288 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem 
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A despeito dessa imputação,  é entendimento remansoso 
que só existe a figura do art. 288[] do Código Penal[] quando 
houver associação mínima de quatro pessoas para a prática de 
uma série indeterminada de crimes.

A associação deve ser estável e vinculada a um prévio e 
deliberado programa delinquencial.

Em  apertada  síntese  exige-se  injusto  autônomo, 
imperativo  e  estável  concurso  para  a  prática  de  crimes.  Há 
necessidade  [de]  que  a  associação  se  traduza  por  dolo  de 
planejamento e divisão de trabalho. Seu efetivo funcionamento 
deve  ficar  provado  extreme  (sic)  de  dúvida.  É,  pois,  uma 
associação  pré-delituosa  com  caráter  permanente  (societas 
delinquentium  ad  perpetuam  pro  crimem  habetur  per  se 
estante et quatrium personae).

Lúcio  Funaro  e  José  Carlos  Batista  não  são  réus  na 
presente  ação  penal.  Figuraram  nos  autos  apenas  como 
testemunhas ou informantes” (fls. 138/139).

Nesse contexto, entende a defesa que,  “procurando seguir a lógica do  
Ministério Público,  certo é que restam apenas Valdemar e Jacinto (o  Parquet  
pede  a  absolvição  de  Antônio  Lamas)  como  partícipes  do  suposto  crime  de  
quadrilha.  Não  há  quadrilha  de  duas  pessoas  e  consequentemente,  não  há  
imputação válida quanto a este aspecto” (fl. 141 – grifei).

Prossegue a defesa afirmando que,

“(...)  quando  do  oferecimento  da  denúncia,  a  acusação 
afirmou que a quadrilha seria formada apenas por três pessoas.

Não  obstante  em  sede  de  alegações  finais,  a  acusação 
aponta a quadrilha formada por duas pessoas – Valdemar Costa 
Neto e Jacinto Lamas (...)

(...)
A ausência de quatro pessoas, por si só, já seria suficiente 

para afastar a ocorrência do crime de quadrilha.
Ademais, além dessa ausência, a acusação não descreve o 

imaginado vínculo associativo permanente para o cometimento 
de crimes” (fls. 141/142).
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Aduz,  ainda,  que  “a acusação  sequer  indica  um concerto  preparatório  
para  delinquir,  indeterminada  e  permanentemente,  elementos  estes  
absolutamente  necessários  para  a  configuração  do  tipo  penal”.  Entende que 
“não  há  na  descrição  fática  das  condutas  qualquer  menção  a  uma  suposta  
estabilidade e permanência da suposta quadrilha. Não se indica, como já dito, o  
ajuste  preparatório  entre  os  acusados  para,  em associação,  praticarem crimes.  
Não se indica, de resto, fora os saques realizados, qual ou quais crimes que a  
suposta quadrilha praticou ou tinha a intenção de praticar” (fl. 145).

Traz  a  defesa,  na  sequência,  o  argumento  de  que  não  haveria 
“indícios de estabilidade e permanência. A hipótese sugerida, portanto, conduz  
meramente à hipótese de coautoria delitiva, circunstância esta suficiente para se  
afastar o crime de quadrilha sugerido pela peça de acusação” (fl. 147).

Conclui  afirmando  que  “outra  solução  não  comporta  o  presente  feito  
senão a premente absolvição de Valdemar Costa Neto quanto ao apontado crime  
de quadrilha” (fl. 149).

Já em relação ao delito de corrupção passiva aduz, in verbis, que,

“(...) para a configuração do crime de corrupção passiva[,] 
é indispensável que a solicitação, recebimento ou aceitação de 
promessa de vantagem indevida pelo funcionário público se 
dê em razão do exercício de sua função, ainda que fora dela 
ou antes de seu início.

Assim  é  indispensável  ‘a  existência  de  nexo  de 
causalidade entre a conduta do Funcionário e a realização de 
ato Funcional de sua competência’, conforme, aliás, já decidiu 
o Supremo Tribunal Federal na Ação Penal nº 307/DF, movida 
pelo  Ministério  Público  Federal  contra  Fernando  Collor  de 
Mello e outros.

A demonstração dessa relação é necessária porque o tipo 
previsto no artigo 317 do Código Penal trata da mercancia do 
cargo público, que somente pode ocorrer se o ato de ofício que 
incumbe  ao  servidor  praticar  for  posto  à  disposição  do 
particular mediante o recebimento de vantagem indevida.

Deveria se apontar na denúncia (ou agora, nas alegações 
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finais),  portanto, a ocorrência de ao menos um ato -  ação ou 
omissão - necessariamente ligado ao exercício da função, cuja 
prática,  comissiva  ou  omissa,  decorra  de  solicitação, 
recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida 
pelo funcionário público (latu sensu).

No  caso  dos  autos,  entretanto,  o  Ministério  Público 
Federal deixou de especificar,  tanto na peça inicial acusatória 
como nas alegações finais, qual (ou quais) ato(s) funcional(is) 
teria(m)  sido  praticado(s)  pelo  denunciado  Valdemar  Costa 
Neto em troca de alguma vantagem indevida.

Com efeito, a única evidência que se aponta na denúncia é 
o  apoio  político  que  teria  sido  dado  pelo  denunciado  ao 
Governo Federal na aprovação da reforma da previdência (PEC 
nº 40/2003) e da reforma tributária (PEC 41/2003), o que,  data 
venia, não se qualifica como ato funcional” (fls. 16/17 – grifos 
do autor).

Posteriormente afirma que “a denúncia nada descreve acerca de eventual  
conduta de solicitar ou receber vantagem indevida que teria sido praticada pelo  
denunciado no exercício da função” (fl.  17). Em outra passagem, ressalta a 
defesa a inexistência nos autos de qualquer prova a demonstrar que o 
acusado, em razão do recebimento de valores, tivesse votado em qualquer 
ocasião em favor dos interesses do Governo Federal.

Destaca que, quando do recebimento da denúncia, ficou assentado 
“o  ônus  probatório  do  Ministério  Público  de  demonstrar  ato  de  ofício  que  
implique ‘direta e concretamente à atuação dos denunciados na qualidade  
de  parlamentares,  remetendo-se  às  votações  em  plenário’”  para 
configuração do delito de corrupção passiva (fl. 24 – grifos do autor).

Prossegue a defesa afirmando que  “os  valores  que o  réu recebeu do  
Partido  dos  Trabalhadores  teve  motivação  absolutamente  diversa  daquela  
pretendida pela acusação, sendo a prova nos autos robusta nesse sentido (...)” (fl. 
28).

Afirma também, in verbis, que

“(...) [o] partido do acusado Valdemar Costa Neto - PL à 
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época,  atual  PR -  era  (e  é)  de situação,  ou seja,  de apoio  ao 
Governo  Federal,  elegendo  inclusive  o  Vice-Presidente  da 
República  (José  Alencar),  à  época  integrante  dos  quadros 
partidários do Partido Liberal.

Ora, tem-se que o Partido Liberal em razão da coligação 
com o Partido dos Trabalhadores, não era mero integrante do 
que  se  denominou  no  noticiário  politico  como  ‘base  aliada’, 
mas, sim, partido no poder, ou seja,  era governo, tendo como 
seu  expoente  máximo  o  Vice-Presidente  da  República,  eleito 
conjuntamente com o então candidato Luis Inácio Lula da Silva.

Logo, ao se sagrar vencedor nas eleições de 2002 para a 
Presidência da República, tinha o Partido Liberal compromisso 
político com o programa do chamado Governo Lula, sendo que 
a defesa de projetos de interesse daquele governo era não só o 
esperado como, de resto,  era de interesse do próprio Partido 
Liberal como agremiação política alçada ao poder.

É questão ordinária, portanto, que o Partido Liberal, que 
tinha o réu como um de seus dirigentes, viesse a se comportar 
votando  favoravelmente  aos  interesses  do  Governo  Federal, 
pois  o  lógico  é  que  o  partido  que  compõe  esse  Governo, 
inclusive elegendo o Vice-Presidente da República, mantivesse 
uma  conduta  de  alinhamento  com  os  interesses  políticos  da 
chapa  vitoriosa  para  a  Presidência  da  República. 
Extraordinário,  ilógico  e  anormal  seria  o  Partido  Liberal, 
nessas condições,  votar  contra os interesses do Governo do 
qual fazia parte” (fl. 29 – grifos do autor).

Menciona, ademais, que

“(...)  a  afirmação  de  que  Valdemar  Costa  Neto  teria 
recebido  vantagem  indevida  de  Marcos  Valério  em  troca  de 
apoio político ao Governo Federal, o que restaria evidenciado, 
de  forma  exemplificativa,  na  aprovação  da  reforma  da 
previdência na sessão do dia 27/08/2003 (PEC nº 40/2003) e da 
reforma tributária na sessão do dia 24/09/2003 (PEC 41/2003), 
não é factível.
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Nesse  sentido,  diversas  testemunhas  e  acusados  que 
prestaram depoimento nos autos afirmaram, categoricamente, 
que todas as deliberações, sobretudo na aprovação da reforma 
da previdência na sessão do dia 27/08/2003 (PEC nº 40/2003) e 
da reforma tributária na sessão do dia 24/09/2003 (PEC 41/2003), 
foram tomadas por meio de posições programáticas e políticas, 
ou  seja,  não  foram  tomadas  por  deliberação  individual  de 
qualquer  parlamentar,  mas  por  um  consenso  de  bancada 
partido.

Desse modo, a votação no sentido de aprovar as reformas 
tributária e da previdência foi decidida por um consenso entre 
os membros do partido, especificamente no caso, do PL, razão 
pela  qual  a  afirmação  de  que  Valdemar  Costa  Neto  teria 
recebido vantagem indevida para votar no sentido de aprovar 
essas  matérias  não  é  verossímil,  sendo  tão  somente 
confabulação por parte do órgão acusador” (fl. 33 – grifos do 
autor).

Em arremate, assevera a defesa que “não se trata de mera ausência de  
provas  por  parte  da  acusação,  mas[,] sim,  da  constatação  [de] que  o  acervo  
probatório  dos  autos  é  explícito  em  indicar  exatamente  o  contrário  do  que  
sustentado  na  denúncia,  ou  seja:  todos  os  depoimentos  convergem  para  
demonstrar  que  não  houve  qualquer  votação  no  exercício  da  função  
parlamentar, por parte do réu ou de qualquer outro corréu, em troca do  
recebimento da imaginada vantagem indevida” (fl. 67 – grifos do autor).

Ao  abordar  os  valores  recebidos,  a  defesa  ressalta  os  seguintes 
aspectos: 

“(...)  é  fato  que  o  Partido  Liberal,  em  razão  do  acordo 
entabulado em 19/06/2002, receberia do caixa de campanha da 
coligação nacional  cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões  de 
reais), recursos esses que eram destinados ao financiamento das 
campanhas  de  candidatos  a  deputado  federal  daquela 
agremiação partidária buscando  amenizar,  consequentemente, 
a maior dificuldade de arrecadação de fundos naquele pleito 
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Nesse  sentido,  diversas  testemunhas  e  acusados  que 
prestaram depoimento nos autos afirmaram, categoricamente, 
que todas as deliberações, sobretudo na aprovação da reforma 
da previdência na sessão do dia 27/08/2003 (PEC nº 40/2003) e 
da reforma tributária na sessão do dia 24/09/2003 (PEC 41/2003), 
foram tomadas por meio de posições programáticas e políticas, 
ou  seja,  não  foram  tomadas  por  deliberação  individual  de 
qualquer  parlamentar,  mas  por  um  consenso  de  bancada 
partido.

Desse modo, a votação no sentido de aprovar as reformas 
tributária e da previdência foi decidida por um consenso entre 
os membros do partido, especificamente no caso, do PL, razão 
pela  qual  a  afirmação  de  que  Valdemar  Costa  Neto  teria 
recebido vantagem indevida para votar no sentido de aprovar 
essas  matérias  não  é  verossímil,  sendo  tão  somente 
confabulação por parte do órgão acusador” (fl. 33 – grifos do 
autor).

Em arremate, assevera a defesa que “não se trata de mera ausência de  
provas  por  parte  da  acusação,  mas[,] sim,  da  constatação  [de] que  o  acervo  
probatório  dos  autos  é  explícito  em  indicar  exatamente  o  contrário  do  que  
sustentado  na  denúncia,  ou  seja:  todos  os  depoimentos  convergem  para  
demonstrar  que  não  houve  qualquer  votação  no  exercício  da  função  
parlamentar, por parte do réu ou de qualquer outro corréu, em troca do  
recebimento da imaginada vantagem indevida” (fl. 67 – grifos do autor).

Ao  abordar  os  valores  recebidos,  a  defesa  ressalta  os  seguintes 
aspectos: 

“(...)  é  fato  que  o  Partido  Liberal,  em  razão  do  acordo 
entabulado em 19/06/2002, receberia do caixa de campanha da 
coligação nacional  cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões  de 
reais), recursos esses que eram destinados ao financiamento das 
campanhas  de  candidatos  a  deputado  federal  daquela 
agremiação partidária buscando  amenizar,  consequentemente, 
a maior dificuldade de arrecadação de fundos naquele pleito 
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eleitoral como já anteriormente ressaltado. Tais fatos, repita-se, 
são incontestáveis, quer porque divulgados à época (em 2.002) 
pela Imprensa, quer porque demonstrados pelos depoimentos 
anteriormente mencionados.

No  mais,  como  já  ressaltado,  a  participação  do  Partido 
liberal  no  caixa  de  campanha  da  coligação  nacional  não 
ocorreu,  sendo  que  os  valores  supostamente  recebidos  pelo 
acusado,  ao  contrário  do  que diz  a  acusação,  na  verdade  se 
destinavam ao pagamento daquela dívida que o PT assumiu 
com o PL.

Com efeito,  depois de encetado o acordo e no início da 
campanha, Delúbio Soares informou ao ora defendente que não 
teria condições de honrar com o repasse então ajustado, pois 
tinha assumido compromissos com as chapas do Partido dos 
Trabalhadores  nos  estados,  razão  pela  qual  Valdemar  Costa 
Neto deveria tomar um empréstimo, vez que, mais adiante, o 
Partido  dos  Trabalhadores  honraria  com  o  respectivo 
pagamento.

O acusado fez um empréstimo com Lúcio Funaro de R$ 
5.000.000,00  (cinco  milhões  de  reais),  tendo  recebido  R$ 
3.000.000,00 no início de agosto de 2002, R$ 1.000.000,00 (um 
milhão) no final de agosto de 2002 e mais R$ 1.000.000,00 (um 
milhão)  no  início  de  setembro  de  2002.  O  empréstimo 
mencionado foi acordado com juros de 3,5% ao mês.

Frise-se que Valdemar Costa Neto fez o empréstimo por 
orientação  do  próprio  Delúbio,  porquanto  este  prometera 
ressarcir o Partido LiberaI logo após as eleições” (fl. 91/92).

Mais adiante, a defesa nega que “os pagamentos feitos por Marcos  
Valério a Lúcio no período compreendido entre junho a agosto de 2003  
tivessem qualquer relação com o ora réu, sendo que o Ministério público,  
por  sua  vez,  não  produziu  qualquer  prova  desmentindo  a  veracidade  
dessa negativa”.

Nega  também  que  o  acusado  tenha  “recebido  qualquer  valor  de  
Marcos Valério através da empresa Bônus Banval.  Simples leitura da  
denúncia e das alegações finais do Ministério Público revelam que tal  
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eleitoral como já anteriormente ressaltado. Tais fatos, repita-se, 
são incontestáveis, quer porque divulgados à época (em 2.002) 
pela Imprensa, quer porque demonstrados pelos depoimentos 
anteriormente mencionados.

No  mais,  como  já  ressaltado,  a  participação  do  Partido 
liberal  no  caixa  de  campanha  da  coligação  nacional  não 
ocorreu,  sendo  que  os  valores  supostamente  recebidos  pelo 
acusado,  ao  contrário  do  que diz  a  acusação,  na  verdade  se 
destinavam ao pagamento daquela dívida que o PT assumiu 
com o PL.

Com efeito,  depois de encetado o acordo e no início da 
campanha, Delúbio Soares informou ao ora defendente que não 
teria condições de honrar com o repasse então ajustado, pois 
tinha assumido compromissos com as chapas do Partido dos 
Trabalhadores  nos  estados,  razão  pela  qual  Valdemar  Costa 
Neto deveria tomar um empréstimo, vez que, mais adiante, o 
Partido  dos  Trabalhadores  honraria  com  o  respectivo 
pagamento.

O acusado fez um empréstimo com Lúcio Funaro de R$ 
5.000.000,00  (cinco  milhões  de  reais),  tendo  recebido  R$ 
3.000.000,00 no início de agosto de 2002, R$ 1.000.000,00 (um 
milhão) no final de agosto de 2002 e mais R$ 1.000.000,00 (um 
milhão)  no  início  de  setembro  de  2002.  O  empréstimo 
mencionado foi acordado com juros de 3,5% ao mês.

Frise-se que Valdemar Costa Neto fez o empréstimo por 
orientação  do  próprio  Delúbio,  porquanto  este  prometera 
ressarcir o Partido LiberaI logo após as eleições” (fl. 91/92).

Mais adiante, a defesa nega que “os pagamentos feitos por Marcos  
Valério a Lúcio no período compreendido entre junho a agosto de 2003  
tivessem qualquer relação com o ora réu, sendo que o Ministério público,  
por  sua  vez,  não  produziu  qualquer  prova  desmentindo  a  veracidade  
dessa negativa”.

Nega  também  que  o  acusado  tenha  “recebido  qualquer  valor  de  
Marcos Valério através da empresa Bônus Banval.  Simples leitura da  
denúncia e das alegações finais do Ministério Público revelam que tal  
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empresa  se  relaciona  com réus  diversos  que  não  Valdemar” (fl.  111  – 
grifos do autor).

Ainda  sobre  o  tema,  assevera  que  “o  dinheiro  enviado  por  Marcos  
Valério para a Guaranhuns serviu para quitar a dívida do defendente com Lúcio  
Bolonha Funaro, dívida esta contraída em virtude do acordo do PT com o PL, que  
não vinha sendo adimplido” (fl. 128).

Ressalta  que  “a  despeito  das  inúmeras  contradições  e  inconsistências  
verificáveis, de plano, em tudo o que foi dito por Lúcio Bolonha Funaro, fato é  
que ele afirmou, categoricamente, que tem interesse na condenação de Valdemar  
Costa Neto, razão pela qual os depoimentos prestados por Lúcio Bolonha Funaro  
não podem servir de lastro para eventual condenação do acusado Valdemar Costa  
Neto” (fl. 136).

Em relação aos episódios de lavagem de dinheiro imputados ao réu, 
a defesa ressalta que “o tipo previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998, exige  
para a sua configuração o ‘branqueamento’ dos capitais advindos da prática dos  
crimes previstos no rol taxativo dos incisos que o acompanham. A existência do  
crime antecedente, portanto, é integrante do tipo penal comumente denominado  
‘lavagem de dinheiro’ (Extradição nº 1.194, STF, DJE de 01/02/2.011)” (fl. 151).

Mais adiante, assevera que são requisitos do delito em questão:

“a) consciência da ilicitude da ocultação ou dissimulação; 
b)  a  intenção do agente de tornar o dinheiro  obtido de 

forma ilícita, dinheiro dito sujo, em dinheiro limpo, lavado; 
c) a finalidade de, com esse dinheiro purificado, adquirir 

bens móveis ou imóveis” (fls. 154/155).

Na sequência,  afirma que  “os  fatos  imputados  traduzem descrição  de  
recursos  aparentemente  lícitos  (provenientes  de  empréstimos  bancários  no  
mercado  regular)  para  dinheiro  supostamente  ilícito.  Desnatura-se,  assim,  
dinheiro de origem lícita, já integrado no meio circulante formal, para valores que  
seriam absolutamente ilícitos e que, na lógica da acusação, foram mantidos na  
informalidade” (fl. 155).

Entende a defesa não haver nos autos  “provas de que quaisquer dos  
supostos crimes antecedentes previstos nos incisos V, VI e VII do artigo 1º da Lei  
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empresa  se  relaciona  com réus  diversos  que  não  Valdemar” (fl.  111  – 
grifos do autor).

Ainda  sobre  o  tema,  assevera  que  “o  dinheiro  enviado  por  Marcos  
Valério para a Guaranhuns serviu para quitar a dívida do defendente com Lúcio  
Bolonha Funaro, dívida esta contraída em virtude do acordo do PT com o PL, que  
não vinha sendo adimplido” (fl. 128).

Ressalta  que  “a  despeito  das  inúmeras  contradições  e  inconsistências  
verificáveis, de plano, em tudo o que foi dito por Lúcio Bolonha Funaro, fato é  
que ele afirmou, categoricamente, que tem interesse na condenação de Valdemar  
Costa Neto, razão pela qual os depoimentos prestados por Lúcio Bolonha Funaro  
não podem servir de lastro para eventual condenação do acusado Valdemar Costa  
Neto” (fl. 136).

Em relação aos episódios de lavagem de dinheiro imputados ao réu, 
a defesa ressalta que “o tipo previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998, exige  
para a sua configuração o ‘branqueamento’ dos capitais advindos da prática dos  
crimes previstos no rol taxativo dos incisos que o acompanham. A existência do  
crime antecedente, portanto, é integrante do tipo penal comumente denominado  
‘lavagem de dinheiro’ (Extradição nº 1.194, STF, DJE de 01/02/2.011)” (fl. 151).

Mais adiante, assevera que são requisitos do delito em questão:

“a) consciência da ilicitude da ocultação ou dissimulação; 
b)  a  intenção do agente de tornar o dinheiro  obtido de 

forma ilícita, dinheiro dito sujo, em dinheiro limpo, lavado; 
c) a finalidade de, com esse dinheiro purificado, adquirir 

bens móveis ou imóveis” (fls. 154/155).

Na sequência,  afirma que  “os  fatos  imputados  traduzem descrição  de  
recursos  aparentemente  lícitos  (provenientes  de  empréstimos  bancários  no  
mercado  regular)  para  dinheiro  supostamente  ilícito.  Desnatura-se,  assim,  
dinheiro de origem lícita, já integrado no meio circulante formal, para valores que  
seriam absolutamente ilícitos e que, na lógica da acusação, foram mantidos na  
informalidade” (fl. 155).

Entende a defesa não haver nos autos  “provas de que quaisquer dos  
supostos crimes antecedentes previstos nos incisos V, VI e VII do artigo 1º da Lei  
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nº  9.613/98  []  teria[m]  sido  praticado[s]  e  que  Valdemar  Costa  Neto,  com  
conhecimento e, consequentemente, com dolo, teria participado da ocultação ou  
dissimulação dos valores daí decorrentes” (fl. 156).

Firma entendimento no sentido de que  “a origem dos  recursos  está  
relacionada  aos  empréstimos  realizados  em  contrapartida  às  despesas  de  
campanha  eleitoral,  o  que  é  amplamente  corroborado  pelos  depoimentos  
constantes nos autos e transcritos nos tópicos anteriores[ e que, portanto,] em se  
tratando  de  verba  oriunda  de  empréstimo  bancário,  resta  definitivamente  
afastada a tipicidade da conduta prevista no artigo 1º, incisos V, VI e Vll, da Lei  
nº 9.613/98” (fls. 161/162).

Jacinto Lamas, a respeito do crime de quadrilha, esclarece que, para 
a sua configuração, se faz necessária “a presença do DOLO ESPECÍFICO 
dirigido no sentido de se associar  PARA  cometer crimes” (fl.  24 – grifos do 
autor).

Nesse contexto, aduz que:

“Pelos  elementos  já  expostos,  NÃO  se  faz  necessário 
grande esforço intelectual  para se chegar á conclusão de que 
NÃO existe tal elemento volitivo na conduta do peticionário, se 
ele  SEQUER  conhecia  os  outros  supostos  integrantes  de  sua 
‘quadrilha’; se ele SEQUER sabia a origem ou procedência dos 
valores  que  recebeu  a  mando  e  por  ordem  do  acusado 
Valdemar da Costa Neto; se ele SEQUER sabia da existência de 
algum acordo  entre  partidos  políticos;  se  ele  SEQUER  sabia 
quais eram os gastos pessoais do acusado Valdemar da Costa 
Neto etc.  (tudo isso foi  demonstrado alguns tópicos atrás da 
presente peça defensiva).

NÃO pode, portanto, se atribuir (sic) ao acusado o crime 
de formação de quadrilha” (fl. 24 – grifos do autor).

No que  concerne  ao  delito  de  corrupção  passiva,  assevera  a  sua 
defesa que

“(...)  o  DOLO,  como  elemento  subjetivo  do  tipo  penal, 
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nº  9.613/98  []  teria[m]  sido  praticado[s]  e  que  Valdemar  Costa  Neto,  com  
conhecimento e, consequentemente, com dolo, teria participado da ocultação ou  
dissimulação dos valores daí decorrentes” (fl. 156).

Firma entendimento no sentido de que  “a origem dos  recursos  está  
relacionada  aos  empréstimos  realizados  em  contrapartida  às  despesas  de  
campanha  eleitoral,  o  que  é  amplamente  corroborado  pelos  depoimentos  
constantes nos autos e transcritos nos tópicos anteriores[ e que, portanto,] em se  
tratando  de  verba  oriunda  de  empréstimo  bancário,  resta  definitivamente  
afastada a tipicidade da conduta prevista no artigo 1º, incisos V, VI e Vll, da Lei  
nº 9.613/98” (fls. 161/162).

Jacinto Lamas, a respeito do crime de quadrilha, esclarece que, para 
a sua configuração, se faz necessária “a presença do DOLO ESPECÍFICO 
dirigido no sentido de se associar  PARA  cometer crimes” (fl.  24 – grifos do 
autor).

Nesse contexto, aduz que:

“Pelos  elementos  já  expostos,  NÃO  se  faz  necessário 
grande esforço intelectual  para se chegar á conclusão de que 
NÃO existe tal elemento volitivo na conduta do peticionário, se 
ele  SEQUER  conhecia  os  outros  supostos  integrantes  de  sua 
‘quadrilha’; se ele SEQUER sabia a origem ou procedência dos 
valores  que  recebeu  a  mando  e  por  ordem  do  acusado 
Valdemar da Costa Neto; se ele SEQUER sabia da existência de 
algum acordo  entre  partidos  políticos;  se  ele  SEQUER  sabia 
quais eram os gastos pessoais do acusado Valdemar da Costa 
Neto etc.  (tudo isso foi  demonstrado alguns tópicos atrás da 
presente peça defensiva).

NÃO pode, portanto, se atribuir (sic) ao acusado o crime 
de formação de quadrilha” (fl. 24 – grifos do autor).

No que  concerne  ao  delito  de  corrupção  passiva,  assevera  a  sua 
defesa que

“(...)  o  DOLO,  como  elemento  subjetivo  do  tipo  penal, 
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deve estar presente para caracterizar de criminosa a conduta. E 
se todos os elementos probatórios contidos nos autos apontam 
na direção de que Jacinto Lamas NÃO tinha consciência de que 
estava, a mando e em nome de seu patrão, recebendo valores 
‘ilícitos’, corolário lógico é a dedução de que NÃO existe DOLO 
em sua conduta.

Tal conclusão é albergada pelo disposto no artigo 20 do 
nosso  Código  Penal,  ao  prever  que ‘o  ERRO sobre  elemento 
constitutivo do tipo penal de crime EXCLUI O DOLO (...)’.

O  ERRO  do  peticionário  incidiu  sobre  o  elemento 
constitutivo  ‘RECEBER’.  NÃO  tinha  o  mesmo  a  menor 
consciência,  ou  sequer  imaginava,  que  os  valores  sacados  a 
mando  de  seu  patrão  seriam,  ou  pudessem  ser,  ‘ilícitos’, 
impondo-se o  NÃO recebimento da denúncia, também por tal 
motivo” (fl. 21 – grifos do autor).

Mais adiante, assevera a defesa que

“o  mesmo  artigo  317  exige  em sua  última  parte  que  o 
recebimento  da  ‘propina’  tenha  se  dado  EM  RAZÃO  DA 
FUNÇÃO  EXERCIDA  pelo  suposto  corrupto.  E  aí  é 
definitivamente sepultado qualquer resquício de possibilidade 
de que fosse imputado ao peticionário o crime de ‘corrupção 
passiva’,  uma  vez  que,  [à]  época  dos  fatos,  tal  como 
amplamente divulgado pela imprensa e comprovado nos autos, 
a função exercida pelo acusado – tesoureiro com atribuições de 
coordenador  de  programas  de  publicidade  –  NÃO  se 
enquadrava  na  de  político,  com  mandato  eletivo,  poder  de 
negociação de votos e,  muito menos, apoio em determinadas 
votações” (fls. 21/22 – grifos do autor).

Em relação a esse aspecto, ressalta que

“o artigo 17 do Código Penal traz a solução para o caso em 
tela ao consagrar a tese do CRIME IMPOSSÍVEL quando ‘por 
INEFICÁCIA  absoluta  do  meio  ou  por  ABSOLUTA 
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IMPROPRIEDADE DO OBJETO, é IMPOSSÍVEL  consumar-
se o crime’. Se, no caso, a FUNÇÃO exercida pelo peticionário 
NÃO  lhe  dava  a  possibilidade  de  garantir  a  contrapartida 
aventada na denúncia, IMPOSSÍVEL que seja o mesmo punido 
pelo crime de ‘corrupção passiva’. NÃO existia a possibilidade 
de  que  o  peticionário  cumprisse  com  a  parte  do  acordo  de 
‘VOTAR’ a favor do Governo” (fl. 22 – grifos do autor).

Conclui  afirmando  que,  “seja  pela  clara  AUSÊNCIA  de  DOLO  na 
conduta  do  peticionário;  seja  pela  flagrante  IMPROPRIEDADE  do  objeto,  
causadora  da  IMPOSSIBILIDADE  de  consumação  do  crime  de  ‘corrupção  
passiva’;  conclui-se  pela completa  AUSÊNCIA  de provas aptas a sustentar a  
condenação do acusado pelo  crime de  corrupção passiva”  (fl.  22 – grifos  do 
autor).

Por fim, a respeito do delito de lavagem de dinheiro, afirma que a 
conduta  do  acusado  “se  RESTRINGIU  a  sacar  algumas  vezes  valores,  a  
MANDO de seu chefe, o então Deputado Federal Valdemar da Costa Neto, SEM 
ter  qualquer  conhecimento  da  PROCEDÊNCIA  supostamente  ilícita  dos  
mesmos, ou muito menos que estava cometendo algum tipo de crime” (fl. 26 – 
grifos do autor).

Argumenta, ainda, que

“uma  questão,  porém,  que  ainda  NÃO  foi  tratada  e 
discutida  com a devida  atenção pela  doutrina diz  respeito  à 
aplicação  da  CAUSA  EXCLUDENTE  DE  CULPABILIDADE 
chamada de ‘INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA’ 
aos  pretensos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  quando 
praticados pelo  MESMO agente do crime ANTECEDENTE. É 
esse, exatamente, o caso dos autos, se AFASTADO por Vossas 
Excelências  o  argumento de  que o acusado,  ora  peticionário, 
NÃO  passava  de  um ‘pau mandado’ e  inocente  executor  de 
ordens  do Deputado Federal  Valdemar  da  Costa  Neto,  SEM 
qualquer CONSCIÊNCIA do conteúdo supostamente ilícito da 
conduta por ele praticada” (fl. 27 – grifos do autor).
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Mais  adiante,  defende  a  ausência  do  concurso  material  entre  os 
delitos. Argumenta, a esse respeito, que

“[o] próprio Ministério Público, em sua peça acusatória, 
narrou  QUARENTA incursões  do  peticionário  no  crime  de 
‘lavagem  de  dinheiro’,  ou  seja,  CRIMES NÃO  APENAS  da 
MESMA  ESPÉCIE,  MAS  IDÊNTICOS;  narrou  as  DATAS 
EXATAS [em] que foram efetuados os saques,  demonstrando 
absoluta  PERIODICIDADE na  retirada  dos  valores;  afirmou 
que  os  LOCAIS da  entrega  dos  valores  eram  sempre  os 
MESMOS: SMP&B e Banco Rural; narrou que as transferências 
eram feitas sempre entre as  MESMAS contas;  atestou que as 
MANEIRAS de  execução  dos  saques  foram  sempre  as 
MESMAS: saques em DINHEIRO e TRANSFERÊNCIAS entre 
contas” (fl. 31 – grifos do autor).

Em arremate, afirma que “os fatos, narrados de tal forma, levam a uma  
única  e  evidente  conclusão,  ou seja,  em caso  de  reconhecimento por  parte  de  
Vossas Excelências da existência de crime, há de aplicar o disposto no ARTIGO 
71 do Código Penal - CRIME CONTINUADO” (fl. 31 – grifos do autor).

Carlos Alberto Rodrigues Pinto narra que,

“(...) para a configuração do crime de corrupção passiva é 
indispensável que a solicitação, recebimento ou aceitação de 
promessa de vantagem indevida pelo funcionário público se 
dê em razão do exercício de sua função, ainda que fora dela 
ou antes de seu início.

Assim,  é  indispensável  ‘a  existência  de  nexo  de 
causalidade entre a conduta do Funcionário e a realização de 
ato Funcional de sua competência’, conforme, aliás, já decidiu o 
Supremo Tribunal  Federal  na  Ação  Penal  nº  307/DF,  movida 
pelo  Ministério  Público  Federal  contra  Fernando  Collor  de 
Mello e outros.

A demonstração dessa relação é necessária porque o tipo 

120 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Mais  adiante,  defende  a  ausência  do  concurso  material  entre  os 
delitos. Argumenta, a esse respeito, que

“[o] próprio Ministério Público, em sua peça acusatória, 
narrou  QUARENTA incursões  do  peticionário  no  crime  de 
‘lavagem  de  dinheiro’,  ou  seja,  CRIMES NÃO  APENAS  da 
MESMA  ESPÉCIE,  MAS  IDÊNTICOS;  narrou  as  DATAS 
EXATAS [em] que foram efetuados os saques,  demonstrando 
absoluta  PERIODICIDADE na  retirada  dos  valores;  afirmou 
que  os  LOCAIS da  entrega  dos  valores  eram  sempre  os 
MESMOS: SMP&B e Banco Rural; narrou que as transferências 
eram feitas sempre entre as  MESMAS contas;  atestou que as 
MANEIRAS de  execução  dos  saques  foram  sempre  as 
MESMAS: saques em DINHEIRO e TRANSFERÊNCIAS entre 
contas” (fl. 31 – grifos do autor).

Em arremate, afirma que “os fatos, narrados de tal forma, levam a uma  
única  e  evidente  conclusão,  ou seja,  em caso  de  reconhecimento por  parte  de  
Vossas Excelências da existência de crime, há de aplicar o disposto no ARTIGO 
71 do Código Penal - CRIME CONTINUADO” (fl. 31 – grifos do autor).

Carlos Alberto Rodrigues Pinto narra que,

“(...) para a configuração do crime de corrupção passiva é 
indispensável que a solicitação, recebimento ou aceitação de 
promessa de vantagem indevida pelo funcionário público se 
dê em razão do exercício de sua função, ainda que fora dela 
ou antes de seu início.

Assim,  é  indispensável  ‘a  existência  de  nexo  de 
causalidade entre a conduta do Funcionário e a realização de 
ato Funcional de sua competência’, conforme, aliás, já decidiu o 
Supremo Tribunal  Federal  na  Ação  Penal  nº  307/DF,  movida 
pelo  Ministério  Público  Federal  contra  Fernando  Collor  de 
Mello e outros.

A demonstração dessa relação é necessária porque o tipo 

120 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4277 de 8405 STF-fl. 55892



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

previsto no artigo 317 do Código Penal trata da mercancia do 
cargo público, que somente pode ocorrer se o ato de ofício que 
incumbe  ao  servidor  praticar  for  posto  à  disposição  do 
particular mediante o recebimento de vantagem indevida.

Deveria se apontar na denúncia (ou agora, nas alegações 
finais),  portanto, a ocorrência de ao menos um ato -  ação ou 
omissão - necessariamente ligado ao exercício da função, cuja 
prática,  comissiva  ou  omissa,  decorra  de  solicitação, 
recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida 
pelo funcionário público (latu sensu).

No  caso  dos  autos,  entretanto,  o  Ministério  Público 
Federal deixou de especificar,  tanto na peça inicial acusatória 
como nas alegações finais, qual (ou quais) ato(s) funcional(is) 
teria(m)  sido  praticado(s)  pelo  denunciado  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto em troca de alguma vantagem indevida.

Com efeito, a única evidência que se aponta na denúncia é 
o  apoio  político  que  teria  sido  dado  pelo  denunciado  ao 
Governo Federal na aprovação da reforma da previdência (PEC 
nº 40/2003) e da reforma tributária (PEC 41/2003), o que,  data 
venia, não se qualifica como ato funcional.

Afora  essa  circunstância,  certo  é  que  a  denúncia  nada 
descreve  acerca  de  eventual  conduta  de  solicitar  ou  receber 
vantagem indevida que teria sido praticada pelo denunciado no 
exercício da função” (fls. 16/17 – grifos do autor).

Diante desses argumentos, entende a defesa não haver  “nos autos  
qualquer prova a demonstrar que Carlos Alberto Rodrigues Pinto,  em  
razão do recebimento de valores, tivesse votado em qualquer ocasião em  
favor dos interesses do Governo Federal” (fl. 28 – grifos do autor).

Em reforço argumentativo, aduz que,

“(...)  [o]  então  partido  do  acusado  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto - PL à época[,] atual PR - era (e é) de situação, 
ou seja, de apoio ao Governo Federal, elegendo inclusive o Vice-
Presidente da República (José Alencar), à época integrante dos 
quadros partidários do Partido Liberal.
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Ora, tem-se que o Partido LiberaI, em razão da coligação 
com o Partido dos Trabalhadores, não era mero integrante do 
que  se  denominou  no  noticiário  político  como  ‘base  aliada’, 
mas, sim, partido no poder, ou seja, era governo, tendo como 
seu  expoente  máximo  o  Vice-Presidente  da  República,  eleito 
conjuntamente com o então candidato Luis Inácio Lula da Silva.

Logo, ao se sagrar vencedor nas eleições de 2002 para a 
Presidência da República, tinha o Partido Liberal compromisso 
político com o programa do chamado Governo Lula, sendo que 
a defesa de projetos de interesse daquele governo era não só o 
esperado como, de resto,  era de interesse do próprio Partido 
Liberal como agremiação política aIçada ao poder.

É questão ordinária, portanto, que o Partido Liberal, que 
tinha o réu como Presidente Regional do PL no Rio de Janeiro, 
viesse a se comportar votando favoravelmente aos interesses do 
Governo Federal, pois o lógico é que o partido que compõe esse 
Governo,  inclusive  elegendo  o  Vice-Presidente  da  República, 
mantivesse  uma  conduta  de  alinhamento  com  os  interesses 
políticos da chapa vitoriosa para a Presidência da República. 
Extraordinário,  ilógico  e  anormal  seria  o  Partido  Liberal, 
nessas condições,  votar  contra os interesses do Governo do 
qual fazia parte” (fls. 28/29 – grifos do autor).

Mais adiante, sustenta que:

“(...)  em  19/06/2002,  houve  uma  reunião  entre 
representantes do PL e do PT, na qual ficou acertado que tais 
agremiações  partidárias  teriam  um  caixa  de  campanha 
conjunto,  então  estimado  em  cerca  de  R$  40.000.000,00 
(quarenta  milhões  de  reais),  sendo  que  ao  Partido  Liberal 
caberia 25% desse total, ou seja, cerca de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais).

Portanto, desde 19/06/2002 sabia-se que o PL receberia em 
torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do PT a título 
de  caixa  de  campanha,  conforme  acordo  amplamente 
divulgado à época dos fatos.
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torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do PT a título 
de  caixa  de  campanha,  conforme  acordo  amplamente 
divulgado à época dos fatos.
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Por  conseguinte,  os  valores  destinados  ao  acusado,  ao 
contrário do que diz a denúncia, foram provenientes da dívida 
que o PT tinha com o PL” (fls. 69 e 95).

Nesse passo, a defesa entende que o recebimento pelo acusado “do  
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), realizado por Célio Marcos  
Siqueira  como sendo prova suficiente  para  condenação do ora  defendente  por  
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro [não se sustenta, uma vez  
que] a acusação, quanto ao ponto, sequer se deu ao trabalho de apontar um único  
ato de ofício que implicasse uma contraprestação para o recebimento da suposta  
vantagem” (fl. 95).

Na sequência, explicita que:

“(...) o tipo previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 exige 
para  a  sua  configuração  o  ‘branqueamento’  dos  capitais 
advindos da prática dos crimes previstos no rol  taxativo dos 
incisos que o acompanham. A existência do crime antecedente, 
portanto, é integrante do tipo penal comumente denominado 
‘lavagem  de  dinheiro’  (Extradição  nº  1.194,  STF,  DJE  de 
01/02/2.011).

Conforme assevera a doutrina especializada, caracteriza-
se a conduta típica do crime de lavagem apenas e tão somente 
se  os  bens  têm  origem  em  um  dos  delitos  antecedentes 
previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

(...)
Com efeito, não há provas de que quaisquer dos supostos 

crimes antecedentes previstos nos incisos V, VI e VII do artigo 
1º  da  Lei  nº  9.613/98,  teria  sido  praticado  (sic)  e  que  Carlos 
Alberto  Rodrigues  Pinto,  com  conhecimento  e, 
consequentemente, com dolo, teria participado da ocultação ou 
dissimulação dos valores daí decorrentes.

Relembre-se,  na  espécie,  que  não  há  sequer  menção  ao 
nome  do  acusado  na  descrição  dos  crimes  contra  a 
administração  pública  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional 
nas alegações finais do Ministério Público.

Constata-se, portanto, que a acusação é clara em apontar 
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Por  conseguinte,  os  valores  destinados  ao  acusado,  ao 
contrário do que diz a denúncia, foram provenientes da dívida 
que o PT tinha com o PL” (fls. 69 e 95).

Nesse passo, a defesa entende que o recebimento pelo acusado “do  
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), realizado por Célio Marcos  
Siqueira  como sendo prova suficiente  para  condenação do ora  defendente  por  
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro [não se sustenta, uma vez  
que] a acusação, quanto ao ponto, sequer se deu ao trabalho de apontar um único  
ato de ofício que implicasse uma contraprestação para o recebimento da suposta  
vantagem” (fl. 95).

Na sequência, explicita que:

“(...) o tipo previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 exige 
para  a  sua  configuração  o  ‘branqueamento’  dos  capitais 
advindos da prática dos crimes previstos no rol  taxativo dos 
incisos que o acompanham. A existência do crime antecedente, 
portanto, é integrante do tipo penal comumente denominado 
‘lavagem  de  dinheiro’  (Extradição  nº  1.194,  STF,  DJE  de 
01/02/2.011).

Conforme assevera a doutrina especializada, caracteriza-
se a conduta típica do crime de lavagem apenas e tão somente 
se  os  bens  têm  origem  em  um  dos  delitos  antecedentes 
previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

(...)
Com efeito, não há provas de que quaisquer dos supostos 

crimes antecedentes previstos nos incisos V, VI e VII do artigo 
1º  da  Lei  nº  9.613/98,  teria  sido  praticado  (sic)  e  que  Carlos 
Alberto  Rodrigues  Pinto,  com  conhecimento  e, 
consequentemente, com dolo, teria participado da ocultação ou 
dissimulação dos valores daí decorrentes.

Relembre-se,  na  espécie,  que  não  há  sequer  menção  ao 
nome  do  acusado  na  descrição  dos  crimes  contra  a 
administração  pública  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional 
nas alegações finais do Ministério Público.

Constata-se, portanto, que a acusação é clara em apontar 
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que  a  suposta  ‘lavagem’  visava,  única  e  exclusivamente, 
ocultar o hipotético crime de corrupção passiva que o réu, no 
imaginário do Ministério Público, teria cometido. Em suma, o 
crime  antecedente  -  que  é  elementar  do  tipo  previsto  pelo 
artigo 1º da Lei nº 9.613/98 - apontado pelo Ministério Público 
é  exclusivamente  o  suposto  cometimento  de  corrupção 
passiva pelo acusado Carlos Alberto Rodrigues Pinto.

Logo,  sem  se  preocupar  em  demonstrar  a  necessária 
ocorrência  daquele  crime  antecedente,  o  Ministério  Público 
apenas  lança  a  incursão  como  se  isso  fosse  bastante  para 
fundamentar o pedido de condenação.

Ora, evidentemente, a simples menção ao saque que teria 
sido feito via Célio Marcos Siqueira não é suficiente, data venia, 
para requerer a condenação do acusado nos crimes descritos no 
artigo 1º, incisos V, VI e VIII, da Lei nº 9.613/1998, especialmente 
porque sequer se descreve qualquer nexo de causalidade que 
pudesse ser identificado entre o saque feito via Célio Marcos 
Siqueira e operações, de um lado, e eventual responsabilidade 
do réu, de outro lado.

(...)
Confira-se, no aspecto, o que dispõe o artigo 1º,  caput e 

incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, verbis:

‘Art.  1º  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens,  direitos  ou  valores  provenientes,  direta  ou 
indiretamente, de crime:

(...)
V  -  contra  a  Administração  Pública,  inclusive  a 

exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
de  qualquer  vantagem,  como condição  ou preço  para  a 
prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa;’
(...)
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que  a  suposta  ‘lavagem’  visava,  única  e  exclusivamente, 
ocultar o hipotético crime de corrupção passiva que o réu, no 
imaginário do Ministério Público, teria cometido. Em suma, o 
crime  antecedente  -  que  é  elementar  do  tipo  previsto  pelo 
artigo 1º da Lei nº 9.613/98 - apontado pelo Ministério Público 
é  exclusivamente  o  suposto  cometimento  de  corrupção 
passiva pelo acusado Carlos Alberto Rodrigues Pinto.

Logo,  sem  se  preocupar  em  demonstrar  a  necessária 
ocorrência  daquele  crime  antecedente,  o  Ministério  Público 
apenas  lança  a  incursão  como  se  isso  fosse  bastante  para 
fundamentar o pedido de condenação.

Ora, evidentemente, a simples menção ao saque que teria 
sido feito via Célio Marcos Siqueira não é suficiente, data venia, 
para requerer a condenação do acusado nos crimes descritos no 
artigo 1º, incisos V, VI e VIII, da Lei nº 9.613/1998, especialmente 
porque sequer se descreve qualquer nexo de causalidade que 
pudesse ser identificado entre o saque feito via Célio Marcos 
Siqueira e operações, de um lado, e eventual responsabilidade 
do réu, de outro lado.

(...)
Confira-se, no aspecto, o que dispõe o artigo 1º,  caput e 

incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, verbis:

‘Art.  1º  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens,  direitos  ou  valores  provenientes,  direta  ou 
indiretamente, de crime:

(...)
V  -  contra  a  Administração  Pública,  inclusive  a 

exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
de  qualquer  vantagem,  como condição  ou preço  para  a 
prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa;’
(...)
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Como se vê, o inciso V acima transcrito versa sobre crime 
contra a Administração Pública, abrangendo inclusive o crime 
de corrupção passiva: exigência, para si ou para outrem, direta 
ou  indiretamente,  de  qualquer  vantagem,  como  condição  ou 
preço para a prática ou omissão de atos administrativos.

Ocorre que a conduta prevista no artigo 317 do Código 
Penal  restou  definitivamente  afastada  no  caso  em  análise, 
conforme  exaustivamente  demonstrado  nos  tópicos 
anteriores,  especialmente  porque  inexistente  o  necessário 
nexo de causalidade entre a quantia recebida e eventual ato de 
oficio que tivesse sido praticado pelo defendente” (fls. 152 a 
160 – grifos do autor).

Defende  que  “[a] quantia  recebida  pelo  acusado  teve  por  propósito  o  
pagamento de empréstimo contraído para fazer frente aos custos de campanha  
eleitoral no 2º turno das eleições presidenciais de 2002” (fl. 160).

Faz, ainda, a seguinte análise:

“(...)
Quanto ao tipo previsto no inciso VI, acima transcrito, que 

versa sobre crime contra o sistema financeiro nacional, certo é 
que  não  houve  apontamento  prévio  dessa  suposta  conduta 
delitiva especificamente em relação a Carlos Alberto Rodrigues 
Pinto.

Assim,  se  ao  réu  não  se  imputa  a  prática  de  qualquer 
crime contra o sistema financeiro, não se pode invocar o inciso 
VI da Lei nº 9.613/98 como fundamento da prática da conduta 
prevista  no  caput do  artigo  1º  da  mesma  Lei,  como 
equivocadamente procedido pelo Parquet  Federal,  data venia, 
no caso em questão. 

O mesmo se verifica em relação ao tipo previsto no inciso 
VII:  Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto  não  praticou  qualquer 
crime em organização criminosa e não faz parte de qualquer 
organização criminosa” (fl. 161).

Em  arremate  a  esses  argumentos,  assevera  não  haver  “prova  nos  
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Como se vê, o inciso V acima transcrito versa sobre crime 
contra a Administração Pública, abrangendo inclusive o crime 
de corrupção passiva: exigência, para si ou para outrem, direta 
ou  indiretamente,  de  qualquer  vantagem,  como  condição  ou 
preço para a prática ou omissão de atos administrativos.

Ocorre que a conduta prevista no artigo 317 do Código 
Penal  restou  definitivamente  afastada  no  caso  em  análise, 
conforme  exaustivamente  demonstrado  nos  tópicos 
anteriores,  especialmente  porque  inexistente  o  necessário 
nexo de causalidade entre a quantia recebida e eventual ato de 
oficio que tivesse sido praticado pelo defendente” (fls. 152 a 
160 – grifos do autor).

Defende  que  “[a] quantia  recebida  pelo  acusado  teve  por  propósito  o  
pagamento de empréstimo contraído para fazer frente aos custos de campanha  
eleitoral no 2º turno das eleições presidenciais de 2002” (fl. 160).

Faz, ainda, a seguinte análise:

“(...)
Quanto ao tipo previsto no inciso VI, acima transcrito, que 

versa sobre crime contra o sistema financeiro nacional, certo é 
que  não  houve  apontamento  prévio  dessa  suposta  conduta 
delitiva especificamente em relação a Carlos Alberto Rodrigues 
Pinto.

Assim,  se  ao  réu  não  se  imputa  a  prática  de  qualquer 
crime contra o sistema financeiro, não se pode invocar o inciso 
VI da Lei nº 9.613/98 como fundamento da prática da conduta 
prevista  no  caput do  artigo  1º  da  mesma  Lei,  como 
equivocadamente procedido pelo Parquet  Federal,  data venia, 
no caso em questão. 

O mesmo se verifica em relação ao tipo previsto no inciso 
VII:  Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto  não  praticou  qualquer 
crime em organização criminosa e não faz parte de qualquer 
organização criminosa” (fl. 161).

Em  arremate  a  esses  argumentos,  assevera  não  haver  “prova  nos  
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autos  de  que  a  quantia  recebida  pelo  réu  seria  proveniente  direta  ou  
indiretamente do suposto crime de corrupção passiva” (fl. 161).

Conclui,  ao  final,  que  “ausente,  portanto,  a  ocorrência  do  crime  
antecedente  ou  a  imputação  de  sua  prática  ao  ora  defendente,  bem  como  a  
ocorrência do crime descrito no  caput  do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, e não  
restando demonstrado, tampouco, o animus de branquear o capital ou a origem  
ilícita do capital, não há que se falar no delito de lavagem de dinheiro, devendo-se  
absolver Carlos Alberto Rodrigues Pinto também quanto a essa imputação” (fl. 
162).

Por  último,  a  defesa  de  Antonio  Lamas pede  sua  absolvição 
sustentando que “[é] de se dizer, de pronto, que a acusação que pesa contra o  
peticionário  é  desprovida de  qualquer  embasamento fático  e  probatório  apto a  
sustentá-la”.

Passo agora à análise dos delitos imputados aos acusados
Pois bem, em relação ao delito de  corrupção passiva (CP, art. 317) 

imputado  aos  réus,  consta,  segundo  a  acusação,  que,  no  período 
compreendido entre os anos de 2003 e 2004,  os parlamentares federais 
Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, auxiliados por Jacinto Lamas, 
receberam R$ 8.885.742,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais)  para  votar  a  favor  de  matérias  do 
interesse do Governo Federal.

Segundo o Parquet, eles se valeram de dois sistemas distintos para o 
recebimento da vantagem indevida:

a) o primeiro foi a utilização da empresa especializada em 
lavagem de dinheiro Guaranhuns Empreendimentos, que tinha 
como  proprietário  de  fato  o  doleiro  Lúcio  Bolonha  Funaro, 
figurando como intermediário José Carlos Batista;

b) o segundo sistema foi a utilização do esquema de 
lavagem  de  dinheiro  disponibilizado  pelo  Banco  Rural, 
tendo como intermediário Jacinto Lamas.

Para o recebimento dos valores  perante a instituição financeira,  o 
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autos  de  que  a  quantia  recebida  pelo  réu  seria  proveniente  direta  ou  
indiretamente do suposto crime de corrupção passiva” (fl. 161).

Conclui,  ao  final,  que  “ausente,  portanto,  a  ocorrência  do  crime  
antecedente  ou  a  imputação  de  sua  prática  ao  ora  defendente,  bem  como  a  
ocorrência do crime descrito no  caput  do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, e não  
restando demonstrado, tampouco, o animus de branquear o capital ou a origem  
ilícita do capital, não há que se falar no delito de lavagem de dinheiro, devendo-se  
absolver Carlos Alberto Rodrigues Pinto também quanto a essa imputação” (fl. 
162).

Por  último,  a  defesa  de  Antonio  Lamas pede  sua  absolvição 
sustentando que “[é] de se dizer, de pronto, que a acusação que pesa contra o  
peticionário  é  desprovida de  qualquer  embasamento fático  e  probatório  apto a  
sustentá-la”.

Passo agora à análise dos delitos imputados aos acusados
Pois bem, em relação ao delito de  corrupção passiva (CP, art. 317) 

imputado  aos  réus,  consta,  segundo  a  acusação,  que,  no  período 
compreendido entre os anos de 2003 e 2004,  os parlamentares federais 
Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, auxiliados por Jacinto Lamas, 
receberam R$ 8.885.742,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais)  para  votar  a  favor  de  matérias  do 
interesse do Governo Federal.

Segundo o Parquet, eles se valeram de dois sistemas distintos para o 
recebimento da vantagem indevida:

a) o primeiro foi a utilização da empresa especializada em 
lavagem de dinheiro Guaranhuns Empreendimentos, que tinha 
como  proprietário  de  fato  o  doleiro  Lúcio  Bolonha  Funaro, 
figurando como intermediário José Carlos Batista;

b) o segundo sistema foi a utilização do esquema de 
lavagem  de  dinheiro  disponibilizado  pelo  Banco  Rural, 
tendo como intermediário Jacinto Lamas.

Para o recebimento dos valores  perante a instituição financeira,  o 
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deputado federal Valdemar Costa Neto indicou Jacinto Lamas e Antonio 
Lamas para procederem ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-
se do esquema de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural.

Parte do dinheiro foi pessoalmente recebida por  Jacinto Lamas na 
agência  do  Banco  Rural  no  Brasília  Shopping,  nas  seguintes  datas: 
16/9/2003  (R$  100.000,00),  23/9/2003  (R$  100.000,00),  12/11/2003  (R$ 
100.000,00), 18/11/2003 (R$ 100.000,00) e 28/1/2004 (R$ 100.000,00).

A outra parte, por intermédio de Simone Vasconcelos que recebia os 
valores no Banco Rural e os entregava, na própria agência ou em outros 
locais  (quarto  de  hotel,  por  exemplo),  a  Jacinto  Lamas.  Nessa 
modalidade, recebeu ele, em 7/10/2003 (R$ 200.000,00), em 17/12/2003 (R$ 
100.000,00) e em 20/1/2004 (R$ 200.000,00).

Ainda  valendo-se  dessa  mesma  sistemática,  Valdemar  da  Costa 
Neto,  por  intermédio  de  Antonio  Lamas (irmão  de  Jacinto  Lamas), 
recebeu, em 7/1/2004, o valor de R$ 350.000,00 em espécie (fls. 46/46v do 
apenso 05).

Jacinto  Lamas,  tesoureiro  do  PL,  era  o  homem  de  confiança  de 
Valdemar  Costa  Neto e  atuou  dolosamente  como  intermediário  na 
arrecadação da vantagem indevida.

A  defesa  dos  Deputados  Federais  Valdemar  Costa  Neto (25º 
acusado),  então  presidente  do  Partido  Liberal  e  líder  do  partido  na 
Câmara, e  Bispo Rodrigues (28º acusado), então presidente do diretório 
estadual  do  PL no  Rio  de  Janeiro  e  2º  Vice-Presidente  nacional,  em 
síntese, sustentam a atipicidade da infração, em decorrência da ausência 
de qualquer ato de ofício praticado pelos réus em razão do recebimento 
de  valores,  bem  como  a  inexistência  de  prova  a  demonstrar  o 
recebimento,  pelos  acusados,  de  vantagem indevida,  a  qual  teria  sido 
repassada  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  ao  Partido  Liberal, 
basicamente, para saldar dívidas decorrentes da campanha presidencial 
em que se coligaram.

Por  outro  lado,  a  defesa  de  Jacinto  Lamas,  então  tesoureiro  do 
Partido Liberal, assessor do deputado Valdemar Costa Neto e homem de 
sua confiança, bate-se na atipicidade do crime de corrupção, por ausência 
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deputado federal Valdemar Costa Neto indicou Jacinto Lamas e Antonio 
Lamas para procederem ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-
se do esquema de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural.

Parte do dinheiro foi pessoalmente recebida por  Jacinto Lamas na 
agência  do  Banco  Rural  no  Brasília  Shopping,  nas  seguintes  datas: 
16/9/2003  (R$  100.000,00),  23/9/2003  (R$  100.000,00),  12/11/2003  (R$ 
100.000,00), 18/11/2003 (R$ 100.000,00) e 28/1/2004 (R$ 100.000,00).

A outra parte, por intermédio de Simone Vasconcelos que recebia os 
valores no Banco Rural e os entregava, na própria agência ou em outros 
locais  (quarto  de  hotel,  por  exemplo),  a  Jacinto  Lamas.  Nessa 
modalidade, recebeu ele, em 7/10/2003 (R$ 200.000,00), em 17/12/2003 (R$ 
100.000,00) e em 20/1/2004 (R$ 200.000,00).

Ainda  valendo-se  dessa  mesma  sistemática,  Valdemar  da  Costa 
Neto,  por  intermédio  de  Antonio  Lamas (irmão  de  Jacinto  Lamas), 
recebeu, em 7/1/2004, o valor de R$ 350.000,00 em espécie (fls. 46/46v do 
apenso 05).

Jacinto  Lamas,  tesoureiro  do  PL,  era  o  homem  de  confiança  de 
Valdemar  Costa  Neto e  atuou  dolosamente  como  intermediário  na 
arrecadação da vantagem indevida.

A  defesa  dos  Deputados  Federais  Valdemar  Costa  Neto (25º 
acusado),  então  presidente  do  Partido  Liberal  e  líder  do  partido  na 
Câmara, e  Bispo Rodrigues (28º acusado), então presidente do diretório 
estadual  do  PL no  Rio  de  Janeiro  e  2º  Vice-Presidente  nacional,  em 
síntese, sustentam a atipicidade da infração, em decorrência da ausência 
de qualquer ato de ofício praticado pelos réus em razão do recebimento 
de  valores,  bem  como  a  inexistência  de  prova  a  demonstrar  o 
recebimento,  pelos  acusados,  de  vantagem indevida,  a  qual  teria  sido 
repassada  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  ao  Partido  Liberal, 
basicamente, para saldar dívidas decorrentes da campanha presidencial 
em que se coligaram.

Por  outro  lado,  a  defesa  de  Jacinto  Lamas,  então  tesoureiro  do 
Partido Liberal, assessor do deputado Valdemar Costa Neto e homem de 
sua confiança, bate-se na atipicidade do crime de corrupção, por ausência 
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do elemento subjetivo – dolo -, visto que ele desconheceria que os valores 
recebidos tinham origem ilícita.

A materialidade  da  infração  está  embasada  nas  declarações  dos 
próprios acusados e do corréu Marcos Valério, bem como no depoimento 
da  testemunha  Celio  Marcos  Siqueira  (assessor  do  Deputado  Romeu 
Queiroz),  os  quais  carregam,  em si,  elementos  que já  fazem parte  do 
próprio exaurimento do delito.  Destaco aqui, mais uma vez, que, como 
já decidido por este Plenário em capítulo anterior, no que, inclusive, 
fiquei  vencido,  a  corrente  majoritária  se  formou  no  sentido  de  ser 
despicienda a existência do ato de ofício para a tipificação do crime de 
corrupção passiva, bastando, para tanto, que a vantagem seja solicitada 
e ou oferecida em razão do exercício de cargo público. A partir desta 
premissa, curvo-me a essa orientação e, doravante, passo a orientar o 
teor deste meu voto nesse sentido.

Vejamos.
O acusado Valdemar (então Presidente Nacional do PL) afirmou em 

juízo, in verbis,

“(...)  QUE em 2003, era o Presidente do PL e o Iíder da 
bancada; QUE em 2004, era somente o Presidente do PL; QUE 
em 2003, como Iíder da bancada do PL, se reuniu muitas vezes 
no  palácio  do Planalto  com o Chefe  da Casa Civil,  Sr.  JOSÉ 
DIRCEU; QUE a partir de fevereiro de 2004, o Iíder da bancada 
passou a ser  o  Sr.  SANDRO MABEL;  QUE nunca esteve em 
reunião no palácio do Planalto em que estivesse presente o Sr. 
DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA;  QUE o PL apoiou a 
candidatura do Presidente LULA, pois o Vice-presidente era do 
PL; QUE desde 2000, começou os entendimentos nesse sentido; 
QUE na data de 21 de junho de 2002, foi manchete de jornal ‘PL 
vai participar do caixa de campanha do PT’; QUE o combinado 
é que teriam um caixa único  de campanha com cerca de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões) de previsão para os gastos na 
eleição;  QUE ficou acertad[o]  que o  PL iria  ter  direito  a  um 
valor de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), isto é, 
proporcional ao número de deputados da bancada do PL; QUE 
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do elemento subjetivo – dolo -, visto que ele desconheceria que os valores 
recebidos tinham origem ilícita.

A materialidade  da  infração  está  embasada  nas  declarações  dos 
próprios acusados e do corréu Marcos Valério, bem como no depoimento 
da  testemunha  Celio  Marcos  Siqueira  (assessor  do  Deputado  Romeu 
Queiroz),  os  quais  carregam,  em si,  elementos  que já  fazem parte  do 
próprio exaurimento do delito.  Destaco aqui, mais uma vez, que, como 
já decidido por este Plenário em capítulo anterior, no que, inclusive, 
fiquei  vencido,  a  corrente  majoritária  se  formou  no  sentido  de  ser 
despicienda a existência do ato de ofício para a tipificação do crime de 
corrupção passiva, bastando, para tanto, que a vantagem seja solicitada 
e ou oferecida em razão do exercício de cargo público. A partir desta 
premissa, curvo-me a essa orientação e, doravante, passo a orientar o 
teor deste meu voto nesse sentido.

Vejamos.
O acusado Valdemar (então Presidente Nacional do PL) afirmou em 

juízo, in verbis,

“(...)  QUE em 2003, era o Presidente do PL e o Iíder da 
bancada; QUE em 2004, era somente o Presidente do PL; QUE 
em 2003, como Iíder da bancada do PL, se reuniu muitas vezes 
no  palácio  do Planalto  com o Chefe  da Casa Civil,  Sr.  JOSÉ 
DIRCEU; QUE a partir de fevereiro de 2004, o Iíder da bancada 
passou a ser  o  Sr.  SANDRO MABEL;  QUE nunca esteve em 
reunião no palácio do Planalto em que estivesse presente o Sr. 
DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA;  QUE o PL apoiou a 
candidatura do Presidente LULA, pois o Vice-presidente era do 
PL; QUE desde 2000, começou os entendimentos nesse sentido; 
QUE na data de 21 de junho de 2002, foi manchete de jornal ‘PL 
vai participar do caixa de campanha do PT’; QUE o combinado 
é que teriam um caixa único  de campanha com cerca de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões) de previsão para os gastos na 
eleição;  QUE ficou acertad[o]  que o  PL iria  ter  direito  a  um 
valor de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), isto é, 
proporcional ao número de deputados da bancada do PL; QUE 
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no início da campanha; o Sr. DELÚBIO SOARES informou para 
o  réu  aqui  presente  que  não  teria  condições  de  honrar  o 
compromisso e que o Sr. VALDEMAR COSTA NETO pegasse o 
empréstimo, pois tinha assumido compromisso com as chapas 
dos  estados;  QUE  fez  um  empréstimo  com  o  Sr.  LÚCIO 
FUNARO  de  cerca  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões);  QUE 
recebeu do Sr.  LÚCIO FUNARO R$ 3.000.000,00 no início de 
agosto R$ 1.000.000,00 no final de agosto e mais um milhão no 
início  de  setembro;  QUE  fez  o  empréstimo  mencionado  por 
orientação do próprio DELÚBIO que prometia ressarcir o réu 
depois das eleições; QUE o Sr. LÚCIO FUNARO era conhecido 
em São Paulo como agiota e emprestava dinheiro a juros; QUE 
o empréstimo, inicialmente, deveria ser pago até 28 de fevereiro 
de 2003; QUE não conseguiu pagar na data determinada, mas 
pagaram parceladamente de fevereiro a abril de 2003 o valor de 
R$ 3.500.000,00; QUE pegou o empréstimo mencionado a 3,5 % 
ao mês; QUE ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o Sr. 
DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na empresa SMP & B,  que a referida senhora iria  começar a 
pagar ao réu o combinado; QUE segundo DELÚBIO, o partido 
teria feito um empréstimo com a SMP & B junto a rede bancária; 
QUE conheceu MARCOS VALÉRIO [n]o primeiro semestre de 
2003; QUE quando DELUBIO se referiu a empresa SMP & B, já 
conhecia de nome; QUE nunca esteve na empresa SMP & B e 
também nunca esteve no BANCO RURAL; QUE pediu para seu 
funcionário  JACINTO  LAMAS,  que  não  conhecia  o  assunto, 
procurar a dona SIMONE na SMP & B; QUE acredita que isso 
ocorreu no final de janeiro de 2003; QUE JACINTO LAMAS foi 
a  Belo  Horizonte  e  o  réu  aqui  presente  disse  para  ele  que 
procurasse SIMONE e explicou que o PT ia lhe pagar o valor do 
empréstimo que fez anteriormente;  (...)” (fls.  15.459/15.460 do 
volume 72).

No mesmo sentido as afirmações de Jacinto Lamas, in verbis:

“(...)
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no início da campanha; o Sr. DELÚBIO SOARES informou para 
o  réu  aqui  presente  que  não  teria  condições  de  honrar  o 
compromisso e que o Sr. VALDEMAR COSTA NETO pegasse o 
empréstimo, pois tinha assumido compromisso com as chapas 
dos  estados;  QUE  fez  um  empréstimo  com  o  Sr.  LÚCIO 
FUNARO  de  cerca  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões);  QUE 
recebeu do Sr.  LÚCIO FUNARO R$ 3.000.000,00 no início de 
agosto R$ 1.000.000,00 no final de agosto e mais um milhão no 
início  de  setembro;  QUE  fez  o  empréstimo  mencionado  por 
orientação do próprio DELÚBIO que prometia ressarcir o réu 
depois das eleições; QUE o Sr. LÚCIO FUNARO era conhecido 
em São Paulo como agiota e emprestava dinheiro a juros; QUE 
o empréstimo, inicialmente, deveria ser pago até 28 de fevereiro 
de 2003; QUE não conseguiu pagar na data determinada, mas 
pagaram parceladamente de fevereiro a abril de 2003 o valor de 
R$ 3.500.000,00; QUE pegou o empréstimo mencionado a 3,5 % 
ao mês; QUE ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o Sr. 
DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na empresa SMP & B,  que a referida senhora iria  começar a 
pagar ao réu o combinado; QUE segundo DELÚBIO, o partido 
teria feito um empréstimo com a SMP & B junto a rede bancária; 
QUE conheceu MARCOS VALÉRIO [n]o primeiro semestre de 
2003; QUE quando DELUBIO se referiu a empresa SMP & B, já 
conhecia de nome; QUE nunca esteve na empresa SMP & B e 
também nunca esteve no BANCO RURAL; QUE pediu para seu 
funcionário  JACINTO  LAMAS,  que  não  conhecia  o  assunto, 
procurar a dona SIMONE na SMP & B; QUE acredita que isso 
ocorreu no final de janeiro de 2003; QUE JACINTO LAMAS foi 
a  Belo  Horizonte  e  o  réu  aqui  presente  disse  para  ele  que 
procurasse SIMONE e explicou que o PT ia lhe pagar o valor do 
empréstimo que fez anteriormente;  (...)” (fls.  15.459/15.460 do 
volume 72).

No mesmo sentido as afirmações de Jacinto Lamas, in verbis:

“(...)
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QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu 
aqui presente, no início de 2003, que o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a 
campanha de 2002; QUE VALDEMAR não disse qual o valor a 
receber do PT e também só mencionou que seria do próprio PT; 
(...) QUE o Sr. VALDEMAR COSTA NETO era o Presidente do 
PL e quem dava as ordens para o réu aqui presente; (...) QUE o 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO pediu ao interrogando 
para receber valores de MARCOS VALÉRIO e disse que seriam 
os  valores  combinados com o PT;  (...)  QUE sempre que teve 
contato  com  SIMONE  VASCONCELOS,  a  mesma  informava 
que  era  [a]  mando  de  MARCOS  VALÉRIO;  QUE  a  Sra. 
SIMONE VASCONCELOS lhe entregou pessoalmente dinheiro 
em espécie  em quatro ocasiões;  QUE duas vezes,  recebeu de 
SIMONE dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu 
e  não  saberia  dizer  qual  o  montante;  QUE  recebeu  também 
dinheiro de SIMONE nos hotéis Kubistchek e Mercury e que 
também não conferiu; QUE os valores vinham acondicionados, 
as  vezes,  em envelopes e,  as  vezes,  em caixa;  QUE as caixas 
mencionadas eram caixas de papelão, como arquivo-morto; (...) 
QUE sempre que ia buscar recursos com SIMONE ou no Banco 
Rural,  o  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  lhe  avisava  antes  e 
entrar em contato a ‘mando de MARCOS VALÉRIO’; (...) QUE 
sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava 
imediatamente  para  a  residência  do  Sr.  VALDEMAR COSTA 
NETO, na QI 15 do Lago Sul; QUE o Sr. VALDEMAR COSTA 
NETO  nunca  comentou  qual  o  destino  que  seria  dado  aos 
valores recebidos em cada ocasião; QUE nunca entregou valores 
a VALDEMAR COSTA NETO na presença de outras pessoas; 
(...)  QUE os  valores  que  entregou para  VALDEMAR COSTA 
NETO  seriam  para  quitação  de  despesas  do  próprio 
VALDEMAR  e  não  do  PL;  QUE  o  Deputado  VALDEMAR 
COSTA NETO dizia que eram despesas de campanha e gastos 
pessoais,  mas  não  sabe  informar  de  que  natureza”  (fls. 
15.557/15.560 do v. 72).
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QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu 
aqui presente, no início de 2003, que o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a 
campanha de 2002; QUE VALDEMAR não disse qual o valor a 
receber do PT e também só mencionou que seria do próprio PT; 
(...) QUE o Sr. VALDEMAR COSTA NETO era o Presidente do 
PL e quem dava as ordens para o réu aqui presente; (...) QUE o 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO pediu ao interrogando 
para receber valores de MARCOS VALÉRIO e disse que seriam 
os  valores  combinados com o PT;  (...)  QUE sempre que teve 
contato  com  SIMONE  VASCONCELOS,  a  mesma  informava 
que  era  [a]  mando  de  MARCOS  VALÉRIO;  QUE  a  Sra. 
SIMONE VASCONCELOS lhe entregou pessoalmente dinheiro 
em espécie  em quatro ocasiões;  QUE duas vezes,  recebeu de 
SIMONE dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu 
e  não  saberia  dizer  qual  o  montante;  QUE  recebeu  também 
dinheiro de SIMONE nos hotéis Kubistchek e Mercury e que 
também não conferiu; QUE os valores vinham acondicionados, 
as  vezes,  em envelopes e,  as  vezes,  em caixa;  QUE as caixas 
mencionadas eram caixas de papelão, como arquivo-morto; (...) 
QUE sempre que ia buscar recursos com SIMONE ou no Banco 
Rural,  o  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  lhe  avisava  antes  e 
entrar em contato a ‘mando de MARCOS VALÉRIO’; (...) QUE 
sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava 
imediatamente  para  a  residência  do  Sr.  VALDEMAR COSTA 
NETO, na QI 15 do Lago Sul; QUE o Sr. VALDEMAR COSTA 
NETO  nunca  comentou  qual  o  destino  que  seria  dado  aos 
valores recebidos em cada ocasião; QUE nunca entregou valores 
a VALDEMAR COSTA NETO na presença de outras pessoas; 
(...)  QUE os  valores  que  entregou para  VALDEMAR COSTA 
NETO  seriam  para  quitação  de  despesas  do  próprio 
VALDEMAR  e  não  do  PL;  QUE  o  Deputado  VALDEMAR 
COSTA NETO dizia que eram despesas de campanha e gastos 
pessoais,  mas  não  sabe  informar  de  que  natureza”  (fls. 
15.557/15.560 do v. 72).
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O acusado Bispo Rodrigues (então Presidente do Diretório Estadual 
do PL no Rio de Janeiro) afirmou em juízo o seguinte:

“(...)
E  eu  vim  para  o  Rio  de  Janeiro  fazer  a  campanha  do 

segundo turno do Presidente Lula. Ficou uma dívida. Quando 
acabou a campanha, eu procurei o Presidente Nacional do meu 
partido, o Tesoureiro, procurei as pessoas do PT e disse: ‘Olha, 
agora  eu tenho  uma divida  lá.  Como é  que eu faço?’ E  eles 
foram  (...)  ‘Vamos  mandar  o  dinheiro,  vamos  mandar’. 
Demorou um mês, então em dezembro, vieram as festas de fim 
de ano. Depois veio o Carnaval, e você não consegue mais falar 
com ninguém, todo mundo viaja. Meio do ano, eu ia não tinha 
mais  o  que  falar  para  as  pessoas,  que  estavam  cobrando  as 
coisas que fizeram para o partido, em nome do partido, quer 
dizer, acreditando que o partido ia pagar a elas.

Quando foi em dezembro de 2003, eu não sei se o Delúbio 
ou o  Presidente  Nacional  [d]o  meu partido,  Valdemar,  disse 
para mim: ‘Olha, vai nesse endereço, manda buscar no banco o 
dinheiro para você pagar a divida do partido no Rio de Janeiro’.

Eu encontrei por acaso esse motorista lá nas dependências 
da  Câmara,  na  garagem,  uma coisa,  assim,  e  disse  para  ele: 
‘Pode  me  fazer  um  favor?  Vai  nesse  endereço,  nesse  banco, 
busca esse dinheiro para mim, por favor. Eu vou para casa’. Eu 
não sei por que eu fui para casa, alguma coisa assim. ‘Você leva 
lá?’ Ele levou. Chegou e me entregou um pacote, uma sacola, 
uma coisa assim, para que eu [pagasse] as dívidas do partido” 
(fls. 15936 do v. 74).

O corréu  Marcos Valério,  por  seu turno,  confirmou o repasse do 
numerário ao acusado por ordem de Delúbio Soares, fazendo, ainda, as 
seguintes afirmações em juízo:

“(...)  que  o  mesmo  foi  identificado,  não  recordando, 
contudo,  a  agência;  que  não  conhece  o  Bispo  Rodrigues, 
informando que o repasse mesmo foi determinado pelo co-réu 
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O acusado Bispo Rodrigues (então Presidente do Diretório Estadual 
do PL no Rio de Janeiro) afirmou em juízo o seguinte:

“(...)
E  eu  vim  para  o  Rio  de  Janeiro  fazer  a  campanha  do 

segundo turno do Presidente Lula. Ficou uma dívida. Quando 
acabou a campanha, eu procurei o Presidente Nacional do meu 
partido, o Tesoureiro, procurei as pessoas do PT e disse: ‘Olha, 
agora  eu tenho  uma divida  lá.  Como é  que eu faço?’ E  eles 
foram  (...)  ‘Vamos  mandar  o  dinheiro,  vamos  mandar’. 
Demorou um mês, então em dezembro, vieram as festas de fim 
de ano. Depois veio o Carnaval, e você não consegue mais falar 
com ninguém, todo mundo viaja. Meio do ano, eu ia não tinha 
mais  o  que  falar  para  as  pessoas,  que  estavam  cobrando  as 
coisas que fizeram para o partido, em nome do partido, quer 
dizer, acreditando que o partido ia pagar a elas.

Quando foi em dezembro de 2003, eu não sei se o Delúbio 
ou o  Presidente  Nacional  [d]o  meu partido,  Valdemar,  disse 
para mim: ‘Olha, vai nesse endereço, manda buscar no banco o 
dinheiro para você pagar a divida do partido no Rio de Janeiro’.

Eu encontrei por acaso esse motorista lá nas dependências 
da  Câmara,  na  garagem,  uma coisa,  assim,  e  disse  para  ele: 
‘Pode  me  fazer  um  favor?  Vai  nesse  endereço,  nesse  banco, 
busca esse dinheiro para mim, por favor. Eu vou para casa’. Eu 
não sei por que eu fui para casa, alguma coisa assim. ‘Você leva 
lá?’ Ele levou. Chegou e me entregou um pacote, uma sacola, 
uma coisa assim, para que eu [pagasse] as dívidas do partido” 
(fls. 15936 do v. 74).

O corréu  Marcos Valério,  por  seu turno,  confirmou o repasse do 
numerário ao acusado por ordem de Delúbio Soares, fazendo, ainda, as 
seguintes afirmações em juízo:

“(...)  que  o  mesmo  foi  identificado,  não  recordando, 
contudo,  a  agência;  que  não  conhece  o  Bispo  Rodrigues, 
informando que o repasse mesmo foi determinado pelo co-réu 
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Delúbio; diz que também nesse caso a pessoa, chamada Celio, 
indicada pelo Bispo Rodrigues, foi devidamente identificada no 
Rural” (fl. 16351 do v. 76).

Note-se  que  a  conduta  descrita  se  adéqua  ao  tipo  imputado  aos 
acusados,  na  medida  em  que  a  solicitação  da  vantagem,  na  espécie, 
estaria  motivada  pela  função  pública,  o  que  configura  a  relação  de 
causalidade entre ela e o fato imputado.

A reforçar ainda mais essa tese em relação a Valdemar Costa Neto, 
destaco o seu próprio depoimento, quando afirma, expressamente, que, 
“em 2003, era o Presidente do PL  e o Iíder da bancada; [e que] em abril de  
2002, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a verticalização,  o PL não  
queria mais a coligação com o PT, pois o partido teria que atingir 5% na  
eleição,  senão  passaria  a  ficar  sem  representação;  Que  DELÚBIO  tentou  
convencer [o] réu para (sic)   conversar com a base, mas o réu argumentou   
[que] nos estados não existiria coligação do PT com o PL” (fl. 15464 do v. 
72).

Essas circunstâncias,a meu ver, explicitam e explicam por que era 
necessário  atender  às  solicitações  de  recursos  capitaneadas  pelo  réu 
Valdemar  Costa  Neto,  então  dirigente  maior  do  partido  e  líder  da 
bancada na Câmara dos Deputados.

Quanto  ao Deputado  Bispo Rodrigues,  a  solicitação espúria  tem, 
ainda, outra explicação. Ele não apoiou o candidato do PT nem mesmo na 
votação majoritária no Estado do Rio de Janeiro, apenas aderindo à base 
governista  após  ver  atendida  sua  solicitação de  recursos  por  parte  do 
Partido dos Trabalhadores.

Destaco,  a  esse  respeito,  igualmente,  as  palavras  do  réu,  já 
reproduzidas pelo Relator (fls. 15935/15936 do v. 74):

“Eu era Presidente do Partido, no Rio de Janeiro, e Vice-
Presidente nacional do partido. No primeiro turno da eleição, o 
meu  partido,  no  Rio  de  Janeiro,  apoiou  o  Governador 
Garotinho  para  Presidente.  Eu  fui  chamado  na  Executiva 
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Delúbio; diz que também nesse caso a pessoa, chamada Celio, 
indicada pelo Bispo Rodrigues, foi devidamente identificada no 
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Note-se  que  a  conduta  descrita  se  adéqua  ao  tipo  imputado  aos 
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eleição,  senão  passaria  a  ficar  sem  representação;  Que  DELÚBIO  tentou  
convencer [o] réu para (sic)   conversar com a base, mas o réu argumentou   
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votação majoritária no Estado do Rio de Janeiro, apenas aderindo à base 
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Partido dos Trabalhadores.
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Nacional, do meu partido e disseram: ‘você tem que apoiar o 
Presidente Lula’.  (...)  Então eu falei  para o PT e para o meu 
partido,  a  Executiva  Nacional  –  porque tudo  eu reportava  à 
Executiva Nacional: ‘Se o PT retirar a candidatura de Senador, 
eu apoio o Presidente Lula no primeiro turno no Rio de Janeiro. 
Não  foi  possível,  eles  não  retiraram.  E  aqui,  por  causa  da 
verticalização, eu não tive candidato oficial a Governo nem a 
Presidente,  para  não  ferir  a  Lei  da  Verticalização.  Apoiei  o 
Garotinho no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro (...).”

Convergente,  nesse  ponto,  é  o  depoimento  de  Celio  Marcos 
Siqueira, que, em sede policial, esclareceu, in verbis, o seguinte:

“(...)  QUE  recebeu  uma  ligação  do  Deputado  Federal 
CARLOS  RODRIGUES,  então  coordenador  da  bancada 
evangélica,  no  celular  nº  61-9962.5534,  solicitando  que  o 
declarante descesse até a garagem destinada aos parlamentares; 
QUE ao encontrá-lo o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES 
forneceu o endereço por escrito para que o declarante recebesse 
‘uma  encomenda’;  QUE  nesse  endereço  fornecido  não  havia 
indicação da  pessoa que deveria  procurar,  porém se  recorda 
que o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES comentou que 
uma  pessoa  iria  procurá-lo  para  entregar  a  encomenda;  (...) 
QUE o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES-PL/RJ não fez 
qualquer comentário sobre que tipo de encomenda que seria 
entregue  ao  declarante;  (...)  QUE  após  a  determinação, 
deslocou-se  imediatamente  até  o  endereço  indicado  pelo 
Deputado  Federal  CARLOS  RODRIGUES;  QUE  somente  ao 
chegar no andar do Edifício Brasília Shopping, constatou que se 
tratava  do  Banco  Rural  o  local  indicado  pelo  Parlamentar 
CARLOS  RODRIGUES;  QUE  nunca  havia  ido  à  Agência 
Brasília do Banco Rural em outras oportunidades; QUE ao se 
deslocar  ao  balcão  de  atendimento  foi  abordado  por  uma 
mulher que perguntou ao declarante se era CÉLIO, que estaria 
a  mando do Deputado CARLOS RODRIGUES;  QUE após se 
identificar  pegou  a  encomenda  e  encaminhou-se  até  a 
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Nacional, do meu partido e disseram: ‘você tem que apoiar o 
Presidente Lula’.  (...)  Então eu falei  para o PT e para o meu 
partido,  a  Executiva  Nacional  –  porque tudo  eu reportava  à 
Executiva Nacional: ‘Se o PT retirar a candidatura de Senador, 
eu apoio o Presidente Lula no primeiro turno no Rio de Janeiro. 
Não  foi  possível,  eles  não  retiraram.  E  aqui,  por  causa  da 
verticalização, eu não tive candidato oficial a Governo nem a 
Presidente,  para  não  ferir  a  Lei  da  Verticalização.  Apoiei  o 
Garotinho no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro (...).”

Convergente,  nesse  ponto,  é  o  depoimento  de  Celio  Marcos 
Siqueira, que, em sede policial, esclareceu, in verbis, o seguinte:
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declarante descesse até a garagem destinada aos parlamentares; 
QUE ao encontrá-lo o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES 
forneceu o endereço por escrito para que o declarante recebesse 
‘uma  encomenda’;  QUE  nesse  endereço  fornecido  não  havia 
indicação da  pessoa que deveria  procurar,  porém se  recorda 
que o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES comentou que 
uma  pessoa  iria  procurá-lo  para  entregar  a  encomenda;  (...) 
QUE o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES-PL/RJ não fez 
qualquer comentário sobre que tipo de encomenda que seria 
entregue  ao  declarante;  (...)  QUE  após  a  determinação, 
deslocou-se  imediatamente  até  o  endereço  indicado  pelo 
Deputado  Federal  CARLOS  RODRIGUES;  QUE  somente  ao 
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CARLOS  RODRIGUES;  QUE  nunca  havia  ido  à  Agência 
Brasília do Banco Rural em outras oportunidades; QUE ao se 
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mulher que perguntou ao declarante se era CÉLIO, que estaria 
a  mando do Deputado CARLOS RODRIGUES;  QUE após se 
identificar  pegou  a  encomenda  e  encaminhou-se  até  a 
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residência do Deputado Federal CARLOS RODRIGUES; QUE a 
pessoa que lhe entregou o envelope não fez qualquer tipo de 
comentário;  QUE a  encomenda seria  um envelope,  contendo 
possivelmente  dinheiro;  QUE  acreditava  que  o  envelope 
continha  dinheiro  por  estar  no  interior  de  uma  agência 
bancária;  QUE  esse  envelope  estava  lacrado  e,  portanto,  o 
declarante não teve acesso ao conteúdo do mesmo; (...)  QUE 
chegando na casa do Deputado Federal CARLOS RODRIGUES 
interfonou, sendo recebido pelo Deputado Federal no portão; 
QUE não chegou a entrar, apenas entregou a encomenda para o 
parlamentar” (fls. 1320/1321 do v. 6).

Importante  ressaltar  que  essas  declarações  prestadas  em  sede 
policial foram ratificadas na sua inteireza quando do seu depoimento em 
juízo (fl. 20131 do v. 93).

Temos aqui depoimentos contundentes, convergentes entre si, com o 
testemunho de terceiro equidistante das partes, sem interesse na solução 
da demanda e sem figurar no polo passivo desta ação,  descrevendo o 
episódio em que recebeu importância a mando de  Bispo Rodrigues em 
Brasília/DF e a entregou pessoalmente ao acusado.

Destaco, mais uma vez, que as condutas descritas, na interpretação 
agora  dominante  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal  (a  orientar  o 
comportamento  de  todos  os  agentes  públicos  e  políticos 
indistintamente),  se  adéqua  ao  tipo  imputado  aos  parlamentares,  na 
medida em que a solicitação da vantagem, na espécie, estaria motivada 
pela  função  pública  por  eles  exercida,  o  que  basta  para  configurar  a 
relação de causalidade entre ela e o fato imputado.

Frise-se,  mais  uma  vez,  que  os  elementos  constantes  dos  autos 
refletem o entendimento doutrinário agora acolhido pela jurisprudência 
maior sobre a questão, pois, embora não se possa provar a existência da 
prática de um ato específico de ofício de competência dos réus, com o 
recebimento de vantagem indevida, é possível deduzir-se, com clareza, 
que a dádiva solicitada visava a dar apoio financeiro ao partido ao qual os 
citados parlamentares estavam filiados.
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interfonou, sendo recebido pelo Deputado Federal no portão; 
QUE não chegou a entrar, apenas entregou a encomenda para o 
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policial foram ratificadas na sua inteireza quando do seu depoimento em 
juízo (fl. 20131 do v. 93).
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pela  função  pública  por  eles  exercida,  o  que  basta  para  configurar  a 
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Por  último,  a  participação  de  Jacinto  Lamas é  igualmente 
indiscutível  e  indesculpável.  Na  condição  de  tesoureiro  do  partido, 
recebeu  valores  por  intermédio  das  empresas  de  Marcos  Valério,  de 
forma  totalmente  irregular  e  não  contabilizada,  repassando-os  a 
Valdemar Costa Neto, não sendo crível que recebimentos dessa natureza 
pudessem  ser  por  ele  tomados  como  normais  e  usuais,  revelando,  à 
saciedade,  que  tinham  origem  espúria  e  finalidade  igualmente 
inconfessável.

Em  face  disso,  acompanho  o  Relator  e  o  Revisor,    julgando   
procedente   a ação penal para condenar os réus    Valdemar Costa Neto,   
Carlos Alberto Rodrigues Pinto   e   Jacinto de Souza Lamas   por incursão   
nas sanções do art. 317,   caput  , do Código Penal  .

A respeito do delito em lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, 
incisos  V,  VI  e  VII)  imputado  aos  réus  Valdemar  Costa  Neto,  Bispo 
Rodrigues  e  Jacinto  Lamas,  faço  remissão  àquelas  mesmas  lições 
doutrinárias lidas anteriormente quando da análise do delito de lavagem 
envolvendo  o  Partido  Progressista,  abstendo-me  de  as  reproduzir 
novamente.  Prossigo,  então,  dizendo  que  o  recebimento  irregular  da 
quantia de R$ 8.885.742,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos e quarenta e dois reais) operacionalizou-se por meio de saques 
empreendidos por Simone Vasconcelos, Jacinto Lamas e Antonio Lamas 
perante a SMP&B e o Banco Rural.

Jacinto  Lamas,  ao  assim  proceder,  nitidamente  utilizou-se  de 
astúcia, visando dissimular o recebimento irregular daquela quantia, com 
a intenção de desvincular o corréu  Valdemar Costa Neto dos recursos 
que  lhe  foram repassados,  dos  quais  se  utilizou sem possibilidade  de 
fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras.

No  caso  do  Bispo  Rodrigues,  deu-se  o  recebimento  irregular  da 
quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), operacionalizada 
por meio de saque empreendido por  Célio Marcos Siqueira perante o 
Banco Rural.

Os  acusados  Valdemar  Costa  Neto,  Bispo  Rodrigues (líderes 
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Os  acusados  Valdemar  Costa  Neto,  Bispo  Rodrigues (líderes 

135 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4292 de 8405 STF-fl. 55907



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

partidários máximos do PP) e  Jacinto Lamas,  tinham plena ciência do 
modus operandi para o recebimento dos recursos, ao assim procederem, 
nitidamente se utilizaram de astúcia, visando dissimular o recebimento 
irregular  daquelas  quantias,  na  intenção  de  se  desvincularem  dos 
recursos que lhes foram repassados, tendo, em seguida, deles se utilizado 
sem  que  fosse  possível  a  fiscalização  pelos  órgãos  de  controle  das 
atividades financeiras.

As circunstâncias presentes à espécie revelam a presença de um dos 
elementos objetivos do tipo, qual seja, a dissimulação. Resta saber se a 
conduta dos réus se reveste do elemento subjetivo do tipo: o dolo.

A esse respeito,  sustentam as defesas de ambos os parlamentares, 
assim como a de  Jacinto Lamas, que eles não atuavam para ocultar ou 
dissimular  os  valores  pagos,  na  medida  em  que  não  tinham  o 
conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com 
algum crime antecedente previsto na Lei nº 9.613/98.

Nesse  contexto,  entendem  que,  por  estar  ausente  na  espécie  o 
elemento subjetivo (dolo direto), não há como ser imputado aos réus o 
crime de lavagem, na medida em que o ordenamento jurídico não admite 
a modalidade culposa.

Penso, contudo, de forma diversa. Sabiam os parlamentares que os 
aludidos  recursos  estavam  sendo  destinados  ao  PL  em  razão  dos 
mandatos  exercidos,  recursos  esses  cuja  solicitação  e  aceitação 
tipificaram, como já visto, crime de corrupção passiva.

Fixada essa  premissa  doutrinária,  não  vejo,  então,  no  campo dos 
fatos, como isentar os réus da conduta que lhes é imputada.

O mesmo se dá em relação a Jacinto Lamas, que, inclusive, visando 
dissimular  o  recebimento  dos  valores,  veio  a  investi-los  em  títulos 
inidôneos por meio da Garanhuns Empreendimentos.

Vide o  depoimento  judicial  contundente  de  Marcos  Valério  a 
respeito dos fatos:

“(...) diz que o co-réu Jacinto de Souza Lamas era do PL e 
o  conheceu  quando  este  foi  levar  uma  correspondência 
contendo  informações  da  empresa  Garanhuns 

136 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

partidários máximos do PP) e  Jacinto Lamas,  tinham plena ciência do 
modus operandi para o recebimento dos recursos, ao assim procederem, 
nitidamente se utilizaram de astúcia, visando dissimular o recebimento 
irregular  daquelas  quantias,  na  intenção  de  se  desvincularem  dos 
recursos que lhes foram repassados, tendo, em seguida, deles se utilizado 
sem  que  fosse  possível  a  fiscalização  pelos  órgãos  de  controle  das 
atividades financeiras.

As circunstâncias presentes à espécie revelam a presença de um dos 
elementos objetivos do tipo, qual seja, a dissimulação. Resta saber se a 
conduta dos réus se reveste do elemento subjetivo do tipo: o dolo.

A esse respeito,  sustentam as defesas de ambos os parlamentares, 
assim como a de  Jacinto Lamas, que eles não atuavam para ocultar ou 
dissimular  os  valores  pagos,  na  medida  em  que  não  tinham  o 
conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com 
algum crime antecedente previsto na Lei nº 9.613/98.

Nesse  contexto,  entendem  que,  por  estar  ausente  na  espécie  o 
elemento subjetivo (dolo direto), não há como ser imputado aos réus o 
crime de lavagem, na medida em que o ordenamento jurídico não admite 
a modalidade culposa.

Penso, contudo, de forma diversa. Sabiam os parlamentares que os 
aludidos  recursos  estavam  sendo  destinados  ao  PL  em  razão  dos 
mandatos  exercidos,  recursos  esses  cuja  solicitação  e  aceitação 
tipificaram, como já visto, crime de corrupção passiva.

Fixada essa  premissa  doutrinária,  não  vejo,  então,  no  campo dos 
fatos, como isentar os réus da conduta que lhes é imputada.

O mesmo se dá em relação a Jacinto Lamas, que, inclusive, visando 
dissimular  o  recebimento  dos  valores,  veio  a  investi-los  em  títulos 
inidôneos por meio da Garanhuns Empreendimentos.

Vide o  depoimento  judicial  contundente  de  Marcos  Valério  a 
respeito dos fatos:

“(...) diz que o co-réu Jacinto de Souza Lamas era do PL e 
o  conheceu  quando  este  foi  levar  uma  correspondência 
contendo  informações  da  empresa  Garanhuns 

136 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675576.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4293 de 8405 STF-fl. 55908



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Empreendimentos;  diz  que  na  conta  da  empresa  Garanhuns 
foram efetuados depósitos, mediante transferência bancária; diz 
que  tais  recursos  foram originados  de  empréstimos  tomados 
pela SMP&B junto aos Bancos Rural e BMG; assevera que neste 
caso o deposito na Garanhuns foi feito mediante transferência 
interbancária da conta da SMP&B, no Banco Rural, para conta 
da  Garanhuns,  que  não  recorda  em que  instituição  bancária 
estava localizada;  questionado se foi  feito  algum depósito na 
conta da Garanhuns anterior aos empréstimos avençados com o 
BMG e Banco Rural, respondeu que pode ter acontecido, mas 
que tais  valores repassados teriam sido repostos no caixa da 
empresa através dos multicitados empréstimos bancários” (fls. 
16351).

Em  razão  dessas  informações,  não  me  parece  crível  que  Jacinto 
Lamas não tivesse conhecimento da origem espúria dos recursos que lhes 
foram repassados (tese de defesa).

A dinâmica dos fatos atesta procedimento pouco ortodoxo, o qual 
evidencia a origem espúria dos valores por eles recebidos e descortina 
uma relação de causa e efeito entre as circunstâncias e suas condutas.

Nessa conformidade, bem amoldada a conduta dos acusados ao tipo 
penal descrito no art. 1º, incisos V e VI, da lei de regência, de modo a 
configurar o delito de lavagem de capitais.

Portanto, acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o 
Relator e o Revisor,   julgo procedente   a ação penal para condenar os réus   
Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto    e    Jacinto  de   
Souza Lamas   por incursão nas sanções do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº   
9.613/98.

Em relação do crime de  formação de quadrilha, em breve síntese, 
destaco que subscrevo o voto da eminente Ministra  Rosa Weber quanto 
ao delito de quadrilha imputado aos réus.

Neste caso, igualmente, não vislumbro ter havido a associação dos 
acusados para a prática, por período indeterminado, de crimes. No caso, 
o  crime  de  quadrilha  ou  bando  reúne,  a  meu  ver,  dois  elementos 
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indispensáveis à sua configuração, quais sejam, a reunião de mais de  três 
agentes e a associação estável ou permanente para a prática de crimes.

Segundo a lição clássica de  Nelson Hungria, o crime de quadrilha 
resulta da “reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o  
fim de perpetração  de uma indeterminada série de crimes” (Comentários ao 
Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9, p. 178 – grifei).

Com efeito, caso os crimes já estejam preestabelecidos e a associação 
seja formada no intento de praticar aqueles crimes, teremos, na espécie, 
uma coautoria, assim como destacou a Ministra  Rosa Weber quando da 
análise da questão.

Em síntese, disse sua Excelência, na parte que interessa:

“Digo, por outras palavras, que não vislumbro associação 
dos  acusados  para  delinquir,  como  disse,  para  praticar 
indeterminadamente  crimes.  Entendo  que  houve  aqui  mera 
coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. Por 
isso eu absolvo todos os acusados da imputação do crime de 
quadrilha,  sem prejuízo  da  condenação  pelos  demais  crimes 
praticados.”

Com essas brevíssimas considerações, quanto a esse delito, voto pela 
improcedência da ação penal em relação aos réus Valdemar Costa Neto e 
Jacinto de Souza Lamas.

Por  último,  pelos  mesmos  argumentos  acompanho  o  Relator  e  o 
Revisor no que se refere à absolvição de    Antonio de Pádua de Souza   
Lamas  , o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de   
Processo Penal.

VI.3 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
Os denunciados José Carlos Martinez (falecido),  Roberto Jefferson 

(29º  acusado),  Emerson Palmieri  (30º  acusado)  e  Romeu Queiroz  (31º 
acusado),  em  relação  a  esse  capítulo  da  denúncia,  respondem  pelos 
delitos de  corrupção passiva (art.  317, do Código Penal) e  lavagem de 
dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII).
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A Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, faz a 
narrativa seguinte, in verbis:

“(...)
665. No ano de 2003, o então Deputado federal José Carlos 

Martinez,  auxiliado por Emerson Palmieri  e  Romeu Queiroz, 
recebeu R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) para 
votar a favor de matérias do interesse do Governo Federal.

666. Parte do valor, R$ 700.000,00 foi recebido em espécie 
por  Jair  dos  Santos,  motorista  do  acusado,  diretamente  de 
Simone Vasconcelos na sede da SMP&B Comunicação, em três 
oportunidades (fls. 94.101, do apenso 45): a primeira em 3 de 
abril  de 2003,  no valor de R$ 150.000,00; a  segunda em 6 de 
maio de 2003, no valor de R$ 250.000,00; e a terceira em 29 de 
setembro de 2003, no valor de R$ 300.000,00.

667. Outra parte, R$ 300.000,00, foi recebid[a] também por 
Jair dos Santos, valendo-se José Carlos Martinez do esquema de 
lavagem  de  dinheiro  disponibilizado  pelo  Banco  Rural.  Foi 
observado o seguinte cronograma:  no dia 18 de setembro de 
2003, o valor de R$ 200.000,00) e no dia 24 de setembro de 2003, 
R$ 100.000,00 (fls. 230 e 244 do Apenso 5).

668.  Marcos  Valério  e  Simone  Vasconcelos,  ouvidos  no 
curso da investigação, confirmaram a entrega dos valores para 
Jair dos Santos:

‘Que,  Jair  dos  Santos,  motorista  do  falecido 
presidente do PTB José Carlos Martinez, recebeu em Belo 
Horizonte e em Brasília, sendo que em Belo Horizonte o 
dinheiro  foi  retirado  do  Banco  através  de  carro  forte.’ 
(Depoimento de Marcos Valério, fls. 733).

‘QUE realmente pode afirmar ter entregue dinheiro 
para JACINTO LAMAS, JAIR DOS SANTOS, EMERSON 
PALMIERI,  PEDRO  FONSECA,  JOÃO  CARLOS  DE 
CAVALHO GENU, JOSÉ LUIZ ALVES, ROBERTO COSTA 
PINHO.’ (Depoimento de Simone Vasconcelos, fls. 591).
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669.  Para receber a  terceira  parte,  em julho de 2003,  no 
valor  de  R$  50.000,00,  José  Carlos  Martinez  pediu  a  Romeu 
Queiroz  -  secretário  do  PTB  eleito  por  Minas  Gerais  -  que 
indicasse  uma  pessoa  para  receber  o  dinheiro  em  Belo 
Horizonte.

670. Atendendo ao pedido, Romeu Queiroz incumbiu ao 
assessor José Hertz que providenciasse o recebimento do valor 
na SMP&B Comunicação, das mãos de Simone Vasconcelos e o 
levasse  em  seguida  a  Brasília,  para  ser  entregue  a  Emerson 
Palmieri.  Coube  ao  contínuo  Charles  dos  Santos  Nobre,  que 
trabalhava na sede do PTB em Minas Gerais, executar a missão. 
O recibo de fls. 117/118 do Apenso 45 comprova o recebimento 
do dinheiro.

671. Segundo os depoimentos de Romeu Queiroz e José 
Hertz:

‘QUE em julho de 2003 o então Presidente do PTB, 
JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ,  entrou  em  contato  com  o 
declarante  solicitando  que  o  mesmo  providenciasse 
alguém  para  buscar  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais) 
provenientes  de  doação  do  Partido  dos  Trabalhadores 
para o Partido Trabalhista Brasileiro; QUE esses recursos 
estavam disponíveis na empresa SMP&B PUBLICIDADE 
na  cidade  de  Belo  Horizonte/MG;  QUE  imediatamente 
entrou  em  contato  com  o  coordenador  do  Partido  em 
Minas  Gerais,  Sr.  JOSÉ  HERTZ,  para  que  este 
providenciasse alguém para buscar os recursos na citada 
empresa  e  posteriormente  colocasse  esse  numerário  à 
disposição  do  Sr.  EMERSON  PALMIERI  no  Diretório 
Nacional;  (…)  QUE  na  oportunidade  do  recebimento 
destes  R$  50.000,00,  o  declarante  chegou  a  entrar  em 
contato  com  a  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS,  Diretora 
Financeira da SMP&B PUBLICIDADE, comunicando que 
o Sr. JOSÉ HERTZ, Coordenador do PTB em Minas Gerais, 
estaria autorizado a atender os pleitos do Sr. EMERSON 
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PALMIERI.’  (Depoimento  de  Romeu  Queiroz,  fls. 
2.125/2.130).

‘QUE houve um episódio anterior, em 10/07/2003, em 
que  o  DECLARANTE  solicitou  ao  boy  do  Escritório 
Regional do PTB/MG, para que este se dirigisse à SMP&B 
em  Belo  Horizonte/MG,  procurasse  por  SIMONE 
VASCONCELOS  com  a  finalidade  de  receber  recursos 
destinados  ao  PTB  Nacional;  QUE  o  DECLARANTE 
recebeu  orientação  do  Deputado  Federal  ROMEU 
QUEIROZ  para  providenciar  o  recebimento  de  tais 
recursos;  QUE o DECLARANTE acredita  que o próprio 
Deputado Federal ROMEU QUEIROZ tenha entrado em 
contato com SIMONE VASCONCELOS; QUE na SMP&B, 
o  boy  CHARLES  DOS  SANTOS  NOBRE  recebeu  de 
SIMONE  VASCONCELOS  um  cheque  no  valor  de  R$ 
50.000,00, nominal à SMP&B; QUE uma vez que tinha este 
valor  em  dinheiro  no  caixa  do  Diretório  Regional,  o 
DECLARANTE separou R$ 50 mil e trouxe este valor a 
Brasília, de carro, saindo de Belo Horizonte/MG às 09:30 h 
da  manhã,  entregando  este  valor  pessoalmente  ao  Sr. 
EMERSON PALMIERI, no Diretório Nacional do PTB, na 
303  Norte,  Brasília/DF.’ (Depoimento  de  José  Hertz,  fls. 
1333/1336, confirmado nas fls. 19.264/19.265).

672. Sobre os valores recebidos por José Carlos Martinez, 
eis o depoimento de Roberto Jefferson (fls. 4.225):

‘QUE  somente  após  o  advento  do  escândalo  do 
mensalão tomou conhecimento do suposto repasse de R$ 1 
milhão  para  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ,  conforme 
relação  divulgada  por  MARCOS  VALÉRIO;  QUE 
entretanto,  se  lembra  que  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ 
afirmou  em  diversas  oportunidades  que  DELÚBIO 
SOARES  estava  pagando  os  programas  partidários  do 
PTB; QUE esses programas eram caríssimos, por volta de 
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R$  600  mil  cada  um;  QUE  pode  afirmar  que  foram 
elaborados  dois  programas  nacionais  e  três  ou  quatro 
regionais.’

673.  Em  razão  da  morte  de  José  Carlos  Martinez,  em 
outubro de 2003,  Roberto Jefferson assumiu a presidência do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. Imediatamente, procurou 
reiniciar  o  sistema de financiamento vigente à época de José 
Carlos Martinez.

674.  Coube a  Romeu Queiroz,  então  Deputado  Federal, 
implementar os contatos necessários para viabilizar a retomada 
dos pagamentos, o que foi feito com a intermediação do então 
Ministro  dos  Transportes  Anderson Adauto.  Em dezembro  e 
2003 foi reiniciada a entrega do dinheiro.

675.  Embora  negando  a  prática  de  atos  ilícitos,  Romeu 
Queiroz  admitiu  o  recebimento  do  dinheiro  e  descreveu  a 
dinâmica dos fatos (fls. 2.125/2.130):

‘QUE  em  dezembro  de  2003,  foi  contactado  pelo 
então Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na 
condição  de  segundo  secretário  do  Partido  para  que 
angariasse recursos para a agremiação política; (…) QUE 
diante  do  pedido  do  Deputado  Roberto  Jefferson, 
procurou o então Ministro dos Transportes ANDERSON 
ADAUTO  em  seu  gabinete,  para  quem  formulou  a 
solicitação de  recursos;  QUE cerca  de  dois  ou três  dias 
após esta reunião, o ex-Ministro entrou em contato com o 
declarante esclarecendo que tinha mantido entendimentos 
com o então Tesoureiro do PT, Sr. DELÚBIO SOARES, e 
que  este  por  sua  vez  se  colocou  a  disposição  para 
disponibilizar recursos do PT através da empresa SMP&B 
PUBLICIDADE; QUE estes recursos seriam liberados em 
janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2004; QUE 
o  ex-Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na 
oportunidade que os valores liberados seriam na ordem 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).’
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676.  Restabelecido  o  pagamento,  Roberto  Jefferson, 
auxiliado por Emerson Palmieri e Romeu Queiroz, no período 
compreendido entre dezembro de 2003 e maio de 2004, recebeu 
R$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco 
mil  reais)  para  votar  a  favor  de  matérias  do  interesse  do 
Governo Federal.

677.  Seguindo  a  mesma  sistemática  de  seu  antecessor, 
Roberto Jefferson recebeu o dinheiro de três formas distintas.

678.  Na primeira,  Alexandre  Chaves  Rodrigues  Barbosa 
recebeu  R$  345.000,00  de  Simone  Vasconcelos  -  que  fez  as 
retiradas na agência do Banco Rural - em três oportunidades: 
no  dia  18  de  dezembro  de  2003,  R$  145.000,00;  no  dia  7  de 
janeiro de 2004, R$ 100.000,00; e no dia 14 de janeiro de 2004, R$ 
100.000,00. Os documentos de fls.  43/43verso e 67/67verso do 
Apenso 5 comprovam os saques descritos.

679.  Roberto  Jefferson  e  Emerson  Palmieri, 
respectivamente,  confirmaram  as  operações  envolvendo 
Alexandre Chaves (fls. 4.225/4.226):

‘QUE entretanto, realmente ALEXANDRE CHAVES 
recebeu R$ 145 mil em Belo Horizonte para repassar para 
CACÁ MORENO, publicitário que prestou serviço para o 
PTB; QUE esses R$ 145 repassados para CACÁ MORENO 
diziam respeito a parte da conta de R$ 520 mil contratada 
pelo  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ  e  autorizada  por 
DELÚBIO  SOARES;  (...)  QUE  realmente  solicitou  de 
DELÚBIO SOARES R$ 200 mil para repassar a PATRÍCIA, 
filha de ALEXANDRE CHAVES; QUE tinha conhecimento 
do  envolvimento  amoroso  entre  PATRÍCIA  e  JOSÉ 
CARLOS  MARTINEZ,  e  após  o  falecimento  deste, 
procurou tal recurso para ampará-la.’ (fls. 4.225/4.226)

‘QUE ALEXANDRE CHAVES recebeu duas parcelas 
de  R$  100  mil  na  Agência  Brasília  do  Banco  Rural 
referentes a um auxílio à sua filha PATRÍCIA, que tinha 
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ligação com o falecido presidente do PTB, JOSÉ CARLOS 
MATINEZ;  QUE  segundo  informação  de  ROBERTO 
JEFFERSON, DELÚBIO SOARES teria disponibilizado R$ 
200  mil  em  duas  parcelas  ao  PTB,  porém  ROBERTO 
JEFFERSON não teria aceito, mas teria dito que precisava 
ajudar  uma  pessoa  que  era  a  filha  de  ALEXANDRE 
CHAVES;  QUE  o  DECLARANTE,  então,  seguindo 
orientação  de  ROBERTO  JEFFERSON,  telefonou  para 
DELÚBIO  SOARES  para  saber  o  local  para  onde 
ALEXANDRE deveria se dirigir para retirar o numerário; 
(…) QUE o saque referente ao dia 19/12/2003, na verdade 
se refere a um saque de R$ 145 mil datado de 18/12/2003, 
recebido  por  ALEXANDRE  CHAVES  em  Belo 
Horizonte/MG, para pagamento de programa de televisão 
do PTB, sendo repassado a CACÁ MORENO, responsável 
pela produção do programa na data do recebimento, em 
BH/MG.’ (fls. 3.573/3.575)

680. Na segunda forma de recebimento, Roberto Jefferson 
indicou como intermediário José Hertz, pessoa da confiança de 
Romeu Queiroz. Para a operação, ocorrida em janeiro de 2004, 
Emerson Palmieri,  a  mando de  Roberto  Jefferson,  entrou em 
contato  com  José  Hertz  para  que  comparecesse  na  empresa 
SMP&B Comunicação e recebesse o montante.

681.  Na  sede  da  empresa,  José  Hertz  foi  recebido  por 
Simone Vasconcelos, que o orientou a dirigir-se às agências dos 
Bancos do Brasil e Rural em Belo Horizonte/MG para receber os 
valores combinados. Após a retirada das quantias em espécie, 
José  Hertz  deslocou-se  até  Brasília/DF  para  entregá-las  a 
Emerson Palmieri.

682. Nesse sentido, o depoimento de José Hertz, que expôs 
em detalhes toda a operação (fls. 1.333/1.336, confirmado às fls. 
19.264/19.265):

‘QUE em 05/01/2004 o DECLARANTE recebeu uma 
ligação  de  EMERSON  PALMIERI,  então  Secretário 
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Nacional do PTB, no telefone fixo do Diretório Regional 
do  PTB,  nr  (31)  3337-0014  para  que  procurasse  a  SRA. 
SIMONE  VASCONCELOS  na  SMP&B  em  Belo 
Horizonte/MG; QUE o contato continuou por meio de seu 
celular  (31)  9979-1456;  QUE  EMERSON  PALMIERI 
comunicou  ao  DECLARANTE  que  já  havia  conversado 
com  SIMONE  VASCONCELOS  e  o  Deputado  Federal 
ROMEU  QUEIROZ;  QUE  a  finalidade  da  ida  do 
DECLARANTE à  SMP&B seria  buscar  uma encomenda 
para  o  Diretório  Nacional  do  PTB;  QUE  após  ter 
telefonado para o celular de SIMONE VASCONCELOS, o 
DECLARANTE compareceu à  sede da  SMP&B em Belo 
Horizonte/MG;  (…)  QUE  SIMONE  VASCONCELOS 
orientou ao DECLARANTE para que este  se dirigisse a 
duas agências bancárias, a saber, uma do Banco do Brasil e 
outra  do  Banco  Rural,  ambas  na  cidade  de  Belo 
Horizonte/MG;  (…)  QUE  o  DECLARANTE  deveria 
procurar por uma pessoa que acredita ter sido o gerente, 
que lhe entregaria uma encomenda; (…) QUE ao chegar ao 
banco,  procurou  pelo  funcionário  que  SIMONE 
VASCONCELOS  teria  indicado,  para  a  entrega  da 
encomenda; QUE se recorda de ter apresentado a carteira 
de  identidade,  mas  não  se  recorda  de  ter  assinado 
qualquer  documento  ou  recibo,  nem  que  o  funcionário 
tenha efetuado qualquer anotação de seus dados pessoais; 
(…) QUE recebeu do funcionário um envelope do Banco 
do Brasil, sem qualquer inscrição ou referência a valores, 
fechado  com grampos;  (…)  QUE  ficou  surpreso  com  o 
recebimento  do  pacote  que  percebeu  que  se  tratava  de 
dinheiro;  QUE  de  imediato  telefonou  para  EMERSON 
PALMIERI em razão de achar estranho o recebimento de 
valores  em  espécie  em  envelope,  tendo  recebido  como 
resposta que mandaria imediatamente as passagens para 
que o DECLARANTE viajasse a Brasília para ser entregue 
a ele, EMERSON PALMIERI; (…) QUE deixou o pacote de 
dinheiro guardado no Escritório Regional do PTB, em um 
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cofre,  e  se  dirigiu à  Agência  do Banco Rural;  (…) QUE 
chegando  à  Agência  Assembléia  do  Banco  Rural,  o 
DECLARANTE se dirigiu a um funcionário indicado por 
SIMONE  VASCONCELOS,  tendo  recebido  deste  um 
envelope semelhante ao primeiro, em impresso do Banco 
Rural,  também  lacrado,  em  tamanho  menor  que  o 
envelope  retirado  no  Banco  do  Brasil;  (…)  QUE  em 
seguida se dirigiu ao Diretório Regional do PTB, pegou o 
pacote que deixara no cofre,  referente à encomenda que 
lhe fora entregue na Agência do Banco do Brasil; QUE de 
posse  dos  dois  pacotes,  tomou  o  vôo  1804  de 
Pampulha/Belo  Horizonte/MG para  Brasília,  horário  das 
19:00  h,  na  mesma  data,  ou  seja,  em  05/01/2004;  QUE 
chegando em Brasília/DF foi recebido no aeroporto pelo 
Dr.  EMERSON  PALMIERI  que  identificou  o 
DECLARANTE pelo celular, uma vez que não o conhecia; 
(…)  QUE  o  DECLARANTE  e  EMERSON  PALMIERI 
adentraram no veículo  deste  último,  conduzido por um 
motorista;  (…) QUE ainda no veículo  o  DECLARANTE 
fez a entrega dos dois pacotes, lacrados, ao Sr. EMERSON 
PALMIERI,  pelo  espaço  que  separa  os  dois  bancos 
dianteiros; QUE o Sr. EMERSON PALMIERI não abriu os 
pacotes  e  de  imediato  ligou  para  o  Deputado  Federal 
ROBERTO  JEFFERSON  e  fez  o  seguinte  comentário:  '- 
assunto resolvido'.’

683.  Constam  às  fls.  1.337/1.339,  cópias  das  passagens 
aéreas de José Hertz, conforme relatado em seu depoimento.

684.  Emerson Palmieri,  em seu interrogatório,  informou 
que José Hertz recebeu em Belo Horizonte e transportou para 
Brasília a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

‘Não,  eu  não  conheci  o  José  Hertz.  Numa  certa 
situação, uma época, o Roberto entrou em contato com o 
Deputado Romeu de Queiroz e pediu uma ajuda, e aí o 
Roberto me disse: 'olha, o Romeu vai trazer uma ajuda pro 
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partido', e me pediu que o PTB enviasse uma passagem 
pro PTB de Minas. Passado um período, chega esse senhor 
José Hertz, se colocando como José Hertz, eu o vi uma vez, 
e  levou um recurso  no partido,  200  mil  reais  (…).’ (fls. 
15.074/15.090).

685.  Por  fim,  a  terceira  forma  de  entrega  de  dinheiro 
representou valor  bem mais  significativo  que  [o]s  anteriores. 
Desta feita Roberto Jefferson e Emerson Palmieri receberam de 
Marcos Valério, entre os meses de abril e maio de 2004, o valor 
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

686. O acordo fechado à época por Roberto Jefferson com 
José Dirceu impunha o pagamento do valor de R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) para que o PTB aderisse à base de apoio 
do  Governo.  Em  razão  desse  acerto,  Roberto  Jefferson  e 
Emerson Palmieri, em junho e julho de 2004, receberam duas 
parcelas, totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

687. Os pagamentos foram feitos em dinheiro, na sede do 
PTB em Brasília/DF, por Marcos Valério: o primeiro, em meados 
de junho, no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos 
mil  reais);  e  o  segundo,  alguns  dias  depois,  no  valor  de  R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). A entrega dos 
valores  em  espécie  teve  por  objetivo  ocultar  a  origem,  a 
natureza e o real destinatário dos valores pagos como vantagem 
indevida.

688. Confira[m]-se, por sua relevância, os depoimentos de 
Roberto Jefferson e de Emerson Palmieri:

‘QUE  inicialmente,  foi  liberada  a  quantia  de  R$  4 
milhões,  em  duas  parcelas  em  espécie,  isto  na  sede 
nacional  do  PTB,  na  303  Norte,  Brasília/DF;  QUE  a 
primeira  parcela  compreendeu  a  quantia  de  R$  2,2 
milhões e a segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a primeira 
aconteceu  de  meados  ao  final  de  junho  de  2004  e  a 
segunda alguns dias após; QUE nas duas oportunidades 
relatadas  o  próprio  MARCOS  VALÉRIO  foi  quem 
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entregou  o  dinheiro  ao  declarante;  QUE  as  cédulas  de 
reais  entregues  ao  declarante  por  MARCOS  VALÉRIO 
estavam envoltas  com fitas  que  descreviam o  nome do 
Banco Rural e Banco do Brasil.’ (Depoimento de Roberto 
Jefferson, fls. 4.219/4.227).

‘QUE  ROBERTO  JEFFERSON  recebeu  pelo  PTB  o 
valor  total  de R$ 4  milhões,  em duas  parcelas,  sendo a 
primeira em fins de junho, no valor de R$ 2.200.000,00 e a 
segunda na primeira semana de julho de 2004, no valor de 
R$  1.800.000,00;  QUE  em  ambas  as  ocasiões  se 
encontravam na sala da presidência  do PTB,  ROBERTO 
JEFFERSON e MARCOS VALÉRIO, tendo sido convidado 
a participar da reunião por ROBERTO JEFFERSON, sendo 
que  quando  entrou  na  sala  do  presidente  do  PTB,  o 
numerário  já  se  encontrava  sobre  a  mesa,  envolto  em 
etiquetas  do  BANCO  DO  BRASIL  e  BANCO  RURAL.’ 
(Depoimento de Emerson Palmieri, fls. 3.572/3.577).

689.  Ainda  nesse  contexto  do  pagamento  de  R$ 
20.000.000,00  ajustado  com  José  Dirceu  é  que  aconteceu  o 
evento,  minuciosamente  descrito  na  denúncia  e  comprovado 
nos  autos,  da  viagem  de  Emerson  Palmieri  a  Portugal, 
juntamente  com  Marcos  Valério  e  Rogério  Tolentino  para 
reunir-se com Miguel  Horta,  Presidente da Portugal  Telecom 
(Capítulo 5, itens 68/74).

690. Apesar dos seus intensos esforços, Roberto Jefferson 
não conseguiu receber os R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de 
reais) faltantes.

691. O Deputado Federal Romeu Queiroz, além do auxílio 
que  prestou  a  José  Carlos  Martinez  e  a  Roberto  Jefferson, 
recebeu em proveito próprio,  no dia 31 de agosto de 2004, a 
quantia de R$ 102.812,76 (cento e dois mil, oitocentos e doze 
reais e setenta e seis centavos) para votar a favor de matérias do 
interesse  do  Governo  Federal.  O  valor  foi  recebido  por 
intermédio  de  Paulo  Leite  Nunes,  valendo-se  o  acusado  do 
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sistema de lavagem de dinheiro viabilizado pelo Banco Rural.
692.  A  autoria  do  crime  e  sua  materialidade  estão 

comprovados pelos documentos de fls. 197/198 do apenso 5, e 
pelos depoimentos do próprio acusado e de Paulo Leite Nunes:

‘QUE  em  agosto  de  2004  recebeu  um  contato 
telefônico  do  Sr.  CRISTIANO  PAZ,  sócio  de  Marcos 
Valério  na  SMP&B  PUBLICIDADE;  QUE  CRISTIANO 
PAZ  era  o  presidente  da  empresa;  QUE  neste  contato 
CRISTIANO  PAZ  disse  ao  declarante  que  a  empresa 
USIMINAS tinha disponibilizado  R$  150.000,00  (cento  e 
cinquenta mil reais) de doação para diversas campanhas 
eleitorais  municipais  de  interesse  do  PTB;  QUE  esses 
recursos  foram  destinados  para  diversos  coordenadores 
de campanhas políticas em vinte municípios do Estado de 
Minas  Gerais;  (…)  QUE dos  R$  150.000,00  doados  pela 
USIMINAS foram descontados pela SMP&B a importância 
de R$ 47.187,24 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete 
reais  e  vinte  e  quatro  centavos)  a  título  de  impostos  e 
taxas;  QUE,  portanto[,]  o  Sr.  PAULO  LEITE  NUNES 
recebeu no Banco Rural a quantia de R$ 102.812,76; QUE 
foi  o  declarante  quem  decidiu  a  destinação  dada  aos 
recursos sacados pelo Sr. PAULO LEITE NUNES, doados 
pela  USIMINAS;  (…)  QUE  PAULO  LEITE  NUNES  se 
dirigiu ao Banco Rural orientado pelo declarante, de posse 
de uma listagem parcial das pessoas que receberiam parte 
dos  valores  sacados,  entregue  pela  secretária  do 
declarante;  QUE  PAULO  LEITE  NUNES  recebeu  os 
valores  no  Banco  e  em  virtude  de  não  desejar  levar  o 
dinheiro  para  o  escritório  do  PTB  por  motivo  de 
segurança, decidiu naquela mesma oportunidade efetuar 
TEDs  para  os  beneficiários  constantes  da  listagem  que 
possuía.’  (Depoimento  de  Romeu  Queiroz,  fls. 
2.125/2.130).

‘QUE ao visitar o Deputado ROMEU DE QUEIROZ 
em seu escritório de representação em Belo Horizonte, foi 
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solicitado  pelo  referido  Deputado  que  o  declarante  se 
dirigisse a uma agência do Banco Rural localizada na Av. 
Olegário Maciel, com o objetivo de pegar um dinheiro que 
ajudaria  nas  campanhas  de  candidatos  a  prefeito;  (…) 
QUE se dirigiu ao  Banco Rural  imediatamente após  ter 
saído do escritório do Deputado ROMEU DE QUEIROZ; 
QUE não levou ao Banco Rural nenhum documento que o 
credenciasse  a  efetuar  o  saque  em  nome  do  Deputado 
ROMEU  QUEIROZ;  QUE  ao  chegar  na  agência 
identificou-se  para  um  funcionário  que  acredita  ser  o 
tesoureiro da agência, cujo nome não sabe declinar, o qual 
entregou ao declarante determinada quantia em dinheiro.’ 
(Depoimento  de  Paulo  Leite  Nunes,  fls.  631/633, 
confirmado às fls. 21.430/21.431).

‘diz  que  não  assinou  nem  lhe  foi  pedido  que 
assinasse  recibo  ou  qualquer  outro  documento.’ 
(Depoimento de Paulo Leite Nunes, fls. 21.430/21.431).

693.  Quanto  a  esse  último  fato,  de  autoria  do  então 
Deputado Federal Romeu Queiroz, muito embora a denúncia 
tenha atribuído a coautoria do delito a Emerson Palmieri, não se 
colheu provas de que o acusado contribuiu de qualquer modo 
para  a  prática  do  crime,  impondo-se,  quanto  a  esse  evento 
específico, a sua absolvição” (fls. 344 a 356).

Em alegações finais, a defesa de   Roberto Jefferson  , afirma que “as  
acusações contra o Defendente não se sustentam e são claramente improcedentes  
e destituídas de qualquer fundamento fático” (fl. 4). Traz, para corroborar a 
sua tese, os seguintes elementos:

“(...)
Como  Presidente  de  partido  político,  o  PTB,  formulou 

acordo  para  a  campanha  eleitoral  de  2004,  eleição  de 
vereadores,  vice-prefeitos  e  prefeitos,  com  o  Partido  dos 
Trabalhadores - PT. 
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Não se tratava aí de apoio ao Governo Federal. A eleição 
era municipal.

No âmbito  federal,  o  PTB  apoiou,  desde o  2º  turno da 
eleição  presidencial,  em  2002,  o  candidato  e  a  coligação  que 
elegeu o Presidente Lula, detendo um ministério do governo, o 
do  Turismo  e  compondo  a  base  parlamentar  de  apoio,  na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

(...)
O acordo político para as eleições Municipais de 2004 com 

o PT, envolveram, sim, doação financeira, deste para o PTB, da 
ordem de R$ 20 milhões.

Essa doação aprovada por ambos os partidos tem apoio 
em lei e,  naquele pleito,  estava regulada pelas Resoluções do 
egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

Era  a  Resolução  nº  21.609/04,  art.  3°,  parágrafo  único, 
inciso  I,  que  considerou  recurso,  dinheiro  em  espécie  e,  a 
Resolução nº 20.987/02, art. 10, inciso IV, que indica doação de 
partido político como fonte de arrecadação.

Assim, os R$ 4 milhões pagos pelo PT, como parte do dito 
acordo, nada têm de irregular, dirá criminoso.

A  origem desse  recurso,  que  não  se  poderia  presumir 
ilícita - como, de resto, a própria denúncia afirma que ‘ainda 
não foi identificada’ (fl. 10) - segundo o PT, é fruto de recursos 
próprios seus e de empréstimos bancários.

Não se trata, portanto, como dito na denúncia, de propina.
É  recurso  lícito,  fonte  de  arrecadação  prevista  em lei  e 

destinada à eleição municipal de 2004.
Com o governo federal iniciado com a eleição vitoriosa de 

2002, de que fazia e faz parte o PTB, suas bancadas, na Câmara 
e no Senado, desde então sempre votaram e conformaram sua 
base parlamentar de apoio.

(...)
Assim,  nada  de  incomum,  estranho  ou  ilícito,  do 

Defendente, então Líder do PTB na Câmara, defender e votar a 
favor  da  reforma da  previdência  -  como já  pregava  desde a 
Constituinte e da indispensável e urgente reforma tributária” 
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(fls. 5/6 – grifos do autor).

A defesa também argumenta que,

“(...) [e]m nenhum momento há indicação, documental ou 
oral, que desminta a versão do acusado.

Sem  elemento  material  de  prova,  tenta,  claro,  formular 
teorias  que,  de  ‘lege  ferenda’,  poderiam  vir  a  serem  (sic) 
discutidas no Congresso Nacional.

VI. Assim é, quando para formular pedido de condenação 
no  crime  de  corrupção  passiva,  louva-se  em  referência  a 
opinião isolada e, citando parte do v. acórdão na Ação Penal nº 
307-3-DF,  primeiro,  diz que na configuração dessa infração é 
prescindível  ato  de  ofício,  que,  aliás,  não  indicou  na  sua 
denúncia, praticado ou deixado de praticar.

Ora, mas tanto isso não é exato, nem verdadeiro que, já 
desde  a  ementa  do  v.  acórdão  respectivo,  ali  se  pode  ler, 
‘verbis’,

‘1.2.  Improcedência  da  acusação.  (  ...  )  em virtude 
(  ...  )  mas também por não haver sido apontado ato de 
ofício configurador de transação ou comércio com o cargo 
então por ele exercido’ (DJ de 13 Out 1995).

Depois,  diz  que  voto  de  parlamentar  abrigado  pela 
imunidade material que decorre do disposto pela CF, art.  53, 
sem qualquer especificação, pode ser escrutinado e submetido a 
controle  pelo  Ministério  Público  ou  mesmo  pelo  Poder 
Judiciário, em rematado absurdo” (fls. 7/8 – grifos do autor).

Mais adiante, sustenta que,

“(...)
VII.  Do  mesmo  modo,  na  imputação  de  lavagem  de 

dinheiro,  esmera-se em sustentar  que embora reconheça que 
não  haja  tipo  penal  de  organização  criminosa no  direito 
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positivo  brasileiro,  isso  merece  uma espécie  de  interpretação 
extensiva que, em tudo, agride a garantia pétrea da CF, art. 5º, 
inciso  XXXIX,  de  modo  a  instituir  modalidade  criminosa 
através de só argumentos.

Ora,  ainda  que  uma  tal  possibilidade  se  viabilizasse  - 
como não há - haveria de estar calcada em prova (que não se 
realizou),  da  ciência  prévia do  Defendente  da  origem 
criminosa do  recurso  que  lisamente  admitiu  lhe  ter  sido 
aportado,  como  fruto  de  acordo  partidário  lícito  e  não 
desmentido. Ao contrário.

Assim, se sequer se desincumbiu de provar a origem do 
recurso  -  que  desde  a  denúncia  dizia  não  saber -  todas  as 
afirmações que faça, a partir de prova judicializada, no ocaso 
desta ação penal, de ser dinheiro público, de ser fruto de prática 
delituosa,  de  se  ter  inspirado  em  contratos  e  empréstimos 
fictícios, não passam de sua mera criação mental.

Dirá, que o Defendente disso soubesse ou pudesse saber, 
previamente, de modo à integração do tipo penal de que trata 
que,  em  todas  as  suas  modalidades,  apresenta  tal  exigência 
como requisito de sua configuração.

VIII.  Efetivamente,  o  pedido condenatório não passa de 
esforço retórico que, por isso mesmo, não pode ser acolhido, 
como se pede” (fl. 8 – grifos do autor).

Em alegações finais, a defesa de Emerson Palmieri afirma que

“(...)  a  denúncia  é  inapta  para  demonstrar  nexo  de 
causalidade  entre  os  atos  de  Emerson  e  os  elementos 
constitutivos dos tipos penais, ora por ausência de ato de ofício 
e de desconhecimento de qualquer ação da bancada no sentido 
de vender seu apoio ao Governo, o que poderia configurar o 
crime de corrupção passiva; ora por confessar, expressamente, 
que desconhece a origem dos recursos, elemento indispensável 
para evidenciar o crime antecedente à lavagem de dinheiro, em 
que pese a lei prever sua configuração por indício. Mesmo nesta 
hipótese,  no  entanto,  a  Ação  Penal  deve,  ao  final,  conter  os 
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elementos  capazes  de  demonstrar  o  desejo  do  réu  em  agir 
contra a lei. 

Em  todo  o  transcorrer  do  processo  a  Procuradoria  não 
conseguiu alcançar este intento” (fl. 3).

Traz, para reforçar a tese, os seguintes fundamentos:

“(...) 
A  acusação  imputa  a  Emerson  sua  colaboração  aos 

deputados  acima  mencionados,  os  quais  teriam  recebido 
propina  em  troca  de  seus  apoios  na  votação  da  reforma da 
previdência  (PEC 40/2003,  na  sessão  do  dia  27.08.2003)  e  da 
reforma tributária (PEC 41/2003, na sessão do dia 24.09.2003). E 
Emerson  seria  pessoa  que  colaborou  com  os  mesmos  nesse 
teórico intento criminoso (...)

(...)
Tal afirmação ficou comprovada no decorrer da ação ser 

inverídica  conforme  se  verá  pelos  depoimentos  de  Roberto 
Jefferson, que exclui o defendente do recebimento.

Em relação aos outros valores denunciados por Roberto 
Jefferson  que  envolveram  José  Hertz,  Romeu  Queiroz  e 
Martinez,  a  denúncia  vincula  Emerson Palmieri  a  todos eles, 
apontando sua participação por 10 vezes. No entanto Emerson 
não tinha ciência dos saques feitos por Alexandre Chaves e por 
Jair dos Santos a mando de do então presidente do PTB José 
Carlos Martinez. Como também não tinha ciência dos valores 
sacados por José Hertz a mando de Romeu Queiroz, como ficou 
provado. Destaque-se que sobre este aspecto - saques de Romeu 
Queiroz – a Procuradoria Geral, em suas alegações finais, pede 
a absolvição de Emerson no crime de Corrupção passiva.

Jair  dos  Santos  vem  em  seu  depoimento  esclarecer  os 
saques por ele efetuados informando que fora Martinez e não 
Emerson  quem  lhe  deu  ordens  para  ir  ao  Banco.  Aliás,  Jair 
esclarece que não tinha qualquer relação com Emerson nesse 
período (...)

(...)
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O  testemunho  de  Jair  dos  Santos  exclui  Emerson  de 
qualquer relação com os saques por ele efetuados, no entanto a 
denúncia imputa ao réu o crime de lavagem de dinheiro por 
duas  vezes  decorrente desses  saques  de  Jair  e  uma vez pelo 
crime de corrupção passiva por conta desses mesmos saques.

Não há um único depoimento em que se vincule Emerson 
a Jair dos Santos, sendo evidente que o réu não participou dessa 
relação quando Martinez ainda presidia o PTB e mantinha seus 
contatos com Delúbio e José Dirceu no âmbito da presidência” 
(fls. 3 a 6).

Em seguida, a defesa argumenta que

“(...)
Também  equivocadamente  a  denúncia  vincula  Emerson 

com os  saques  realizados  por  Alexandre  Chaves,  sendo,  por 
conta  desses  saques  denunciado  por  3  vezes  no  crime  de 
lavagem de dinheiro e uma vez por corrupção passiva. Sobre o 
saque de R$: 145.000 e os dois saques de R$: 100.000, Alexandre 
esclarece  que  Emerson  em  nada  participou  desses  eventos, 
conforme se extrai de seu depoimento de fls. 42.112 a 42.119 (...)

(...)
O  depoimento  de  Roberto  Jefferson  às  fls.  4225,  4226, 

confirma que Emerson não tem relação com esses repasses (...)
(...)
Quanto  aos  valores  sacados  por  Alexandre  Chaves  e 

entregues  a  Patrícia,  ambos  lançados  à  conta  de  Emerson 
Palmieri  pela  Procuradoria,  Roberto  Jefferson  o  exclui, 
esclarecendo o evento” (fls. 6 a 9 – grifos do autor).

Acerca  dos  valores  sacados  por  José  Hertz a  mando  do  então 
Deputado Romeu Queiroz, esclarece a defesa, in verbis, que

“(...) Emerson não teve qualquer participação, exceto a de 
receber José Hertz na sede do partido, portan[d]o um envelope 
com recursos, com a informação de José Hertz tratar-se de valor 
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que o Romeu pediu pra ele trazer e entregar no PTB. Esses fatos 
são  elucidados  no  depoimento  de  Adriano  Stefanni,  de  fls. 
[42.212 a 42.219] vol. 197:

(...)
Importante este depoimento porque o senhor José Hertz 

declarou  que  esse  recurso  foi  entregue  a  Emerson  Palmieri 
dentro  de  um veículo  quando Emerson  foi  até  ao  aeroporto 
buscar José Hertz e que teria ligado para o Roberto Jefferson 
confirmando  a  entrega  desses  recursos.  A  estória de  Hertz 
encerra-se  com  esse  depoimento  que  prova  a  ausência  de 
interferência  de  Emerson  Palmieri,  o  que  confirma  os 
depoimentos  de  Roberto  Jefferson  que  o  excluem  desses 
eventos.

Emerson ficou todo aquele dia na sede do partido e foi lá 
que  Hertz  levou  os  recursos  enviados  por  Romeu  Queiroz, 
valores que o réu desconhecia origem e destinação.

Naquela data, Emerson não foi ao aeroporto, esteve todo o 
dia na sede do partido onde recebeu Hertz.

(...)
Se ele estava no PTB durante todo aquele dia, não poderia 

estar no aeroporto! Também não recebeu recursos de Hertz, foi 
Hertz quem foi ao PTB a mando de Romeu Queiroz. Emerson 
não teve influência ou colaboração nesses eventos, tinha função 
gerencial  no  partido  e  detinha  a  confiança  dos  lideres  do 
partido na Câmara e no Senado, no entanto essas relações não 
ultrapassavam o campo da gestão administrativa.

Além do mais os saques lançados às contas do réu são de 
seu total desconhecimento. E mesmo Jair dos Santos, Alexandre 
Chaves  e  o  próprio José Hertz,  ao que se sabe até  aqui,  não 
tinham elementos para supor haver indícios de que os recursos 
poderiam se  tratar  de  objeto  de  crime.  O próprio  Ministério 
Público desconhece a origem desses recursos como confessa na 
denúncia.

Emerson não é  funcionário  público  e  não é  assessor  de 
Deputados Federais,  é militante partidário e sua atuação está 
desvinculada  das  atividades  legislativas.  A denúncia  não  se 
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desincumbiu  dessa  tarefa  essencial,  provar  essa  ciência  ou 
mesmo a participação do réu nesse crime antecedente.  Aliás, 
segundo  se  apurou  no  decorrer  deste  processo,  os  recursos 
utilizados pelo PT não tem origem pública.

A denúncia  deixa  de  descrever  a  conduta  criminosa do 
réu,  tentando  responsabilizá-lo  por  crime  que  não  cometeu. 
Como  se  vê,  consta  dos  autos  contraprova  atestando  a 
veracidade de suas declarações. O defendente, na condição de 
primeiro  secretário,  era  um assessor  técnico,  um executor  de 
ordens superiores na estrutura hierárquica do partido. E nesta 
condição suas ações são atípicas para a configuração dos tipos 
penais dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O  crime  de  corrupção  passiva  é  crime  de  mão  própria 
cometido, no caso, exclusivamente pelo Deputado Federal ou 
Senador. Neste contexto, a denúncia deveria ser clara, explícita 
ao descrever a conduta do réu, apontando com nitidez o ânimo, 
a vontade livre e consciente do réu em praticar os atos típicos 
para o crime.

Não o fez. A denúncia é genérica, abstrata e na ação penal 
dela decorrente, a douta Procuradoria Geral da República não 
provou - e isto a ela incumbia - ter o réu agido dolosamente 
com a intenção de cometer esses crimes.

Não sendo parlamentar,  o  réu não pode ser  condenado 
como autor direto do crime. Para encaixar atos do réu em outra 
figura,  co-autor,  partícipe,  colaborador,  ou  seja  lá  o  que 
pretende a denúncia com a expressão ‘auxilio direto’ atribuída 
ao  denunciado  seria  necessário  que  a  Procuradoria  fizesse  a 
descrição do fato típico demonstrando o nexo psicológico com a 
evidente  pretensão  do  réu  em  conduzir-se  tipicamente  no 
cometimento dos crimes denunciados.

É  da lei  que ‘quem de qualquer modo concorre para o 
crime  incide  nas  penas  a  ele  cominadas,  na  medida  de  sua 
participação’. Concorrer para o crime é sinônimo de pretender 
o crime. A Procuradoria, no entanto não prova o concurso do 
réu  com  elementos  extraídos  de  sua  vontade  em  cometer  o 
crime.  Ou seja,  a  denúncia  divorcia-se do elemento subjetivo 
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doloso. A ação penal serviu, ao contrário, para demonstrar que 
o réu é inocente.

Reprisando, Emerson Palmieri era o primeiro secretário do 
diretório  nacional  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro  e,  nesta 
condição, era quem representava o secretario geral do partido. 
Quando  Luiz  Antonio  Fleury  Filho  foi  deputado  federal, 
Emerson o representava na gestão do partido na condição de 
primeiro  secretário  e  quando a  secretaria  geral  passou a  ser 
exercida  pelo  Deputado  Estadual  por  São  Paulo,  Campos 
Machado,  o  réu  continuou  na  sua  condição  de  primeiro 
secretário administrando o partido. Jamais foi tesoureiro como 
acusa a denúncia” (fls. 10 a 16).

E continua argumentando, in verbis, que

“(...)
PTB e PT já faziam parte da base de apoio do governo no 

congresso.  PTB apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da 
Silva desde o segundo turno do primeiro mandato, sempre fez 
parte  da  base  aliada.  Por  conta  de  suas  alianças  na  eleição 
presidencial  é  que  tiveram  condições  políticas  de  fazer  a 
reunião onde se compuseram para as eleições municipais  de 
2004. PT e PTB (leia-se José Genoíno e Roberto Jefferson com 
aval de suas executivas) celebraram acordo de coligações, cujas 
campanhas  majoritárias  do  PTB  receberiam  doação  do  PT 
nacional  no  valor  de  20.000.000,00  (vinte  milhões),  conforme 
permitido por lei, com recursos do caixa de contribuições que o 
PT  recebia  de  seus  filiados,  (à  época  alardeado  aos  quatro 
cantos (com saldo de aproximadamente 100 milhões de reais), 
inclusive objeto de matéria jornalística.

Parte  desse  financiamento  das  candidaturas  do  PTB foi 
cumprido pelo PT quando Marcos Valério, um desconhecido do 
réu, vai ao PTS (sic) e entrega diretamente a Roberto Jefferson a 
importância  de  R$:  4.000.000,00  (quatro  milhões).  Roberto 
Jefferson  recebe  os  recursos  sem  a  participação  de  Emerson 
Palmieri, o qual foi chamado e lhe dado a missão exclusiva de 
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colocar os recursos em um cofre,  conforme Roberto Jefferson 
esclarece.  Com esta ação, Emerson não oculta ou dissimula a 
origem  desses  recursos,  delas  não  tinha  conhecimento; 
tampouco  sabe  sobre  seu  destino.  Roberto  Jefferson  em  seu 
depoimento de fls. 4219 a 4227, confirma esses fatos: 

(...)
O  acordo  presenciado  por  Emerson  e  o  deputado  José 

Múcio foi este acima descrito. Apoio financeiro em campanhas. 
Tratava-se  de  coligações  políticas,  com financiamento  dentro 
das  regras  da  legislação  que  regulamentava  as  eleições, 
resolução TSE n. 21.609/04, art. 3º, onde se considerou a moeda 
em espécie, recursos financeiros para a campanha eleitoral, e a 
resolução TSE 20.987/02, art. 10, inciso IV, que previa a doação 
de  partido  político  como  uma das  fontes  de  arrecadação  de 
recursos.

(...)
Sobre  o  destino  dado  aos  recursos  recebidos  e  a 

legitimidade da doação, já que o acordado seria uma doação às 
claras, bancária entre partidos, esclarece Roberto Jefferson que 
Emerson não teve qualquer participação.

Esclarece  Roberto  que  os  recursos  foram  destinados 
diretamente aos  candidatos  a  prefeito  e  vereador  e  não para 
parlamentar com o fito  de votar a favor do governo,  ou por 
qualquer  outra  razão.  Nivelar  esses  acordos  na  esfera  do 
Mensalão  é  uma invenção  da  Procuradoria  para  transformar 
doação  de  campanha  no  mesmo  esquema  denunciado  por 
Roberto Jefferson.

(...)
Observem (...) que Emerson somente aparece na condição 

de  secretário,  sem  qualquer  participação  na  celebração  do 
acordo,  no  recebimento  do  recurso  e  na  sua  distribuição. 
Quanto  a  real  participação  do  réu  nesse  evento,  Roberto 
Jefferson destaca, fls. 4222:

‘Que  perguntado  se  Emerson  Palmieri  distribuiu 
recursos  para  deputados  na  liderança  do  partido,  nega 
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peremptoriamente;  Que  gostaria  de  acrescentar  que 
Emerson  Palmieri  não  operou  a  distribuição  dos  R$:  4 
milhões recebidos de Marcos Valério; Que o declarante foi 
o  encarregado  de  receber  e  distribuir  os  recursos 
repassados pelo PT’.

‘Que é mentira que Emerson Palmieri tenha recebido 
qualquer recurso das mãos de Marcos Valério ou de quem 
quer que seja, conforme mencionado na relação elaborada 
por Marcos Valério;’

Para o réu e todos os membros da executiva nacional do 
PTB,  o  PT  faria  doação  legítima.  No  entanto,  a  origem  é 
desconhecida.  Se  lícita  ou  ilícita,  quem  sabe  é  o  PT,  José 
Genoíno, Delúbio Soares, não Emerson Palmieri” (fls. 16 a 19).

Por fim, conclui a defesa que:

“(...)  a  denúncia  não  descreve  a  conduta  de  forma  que 
tipifique, nos termos da lei, a conduta do réu como criminosa. 
Ao contrário se lança em aventura afirmando que se trata de 
organização criminosa para lavar dinheiro. E que crime é esse? 
De que (sic) organização criminosa pertence Emerson Palmieri? 
A quem  ele  se  associou  com  fim  criminoso?  Qual  o  crime 
antecedente  de  que  ele  tinha  conhecimento,  de  sorte  que 
ocultou ou de qualquer forma agiu dentro dos limites restritos 
do tipo penal previsto como lavagem de dinheiro? Mesmo que 
a lei não exija a prova da existência do crime antecedente, na 
forma  do  art.  2º,  não  dispensa  a  demonstração  dos  ‘indícios 
suficientes’ da existência desse crime. E mais, que o réu tenha, 
de qualquer forma, conhecimento sobre a origem ilegal desses 
recursos. 

E  a  Procuradoria  não  descreveu essas  circunstâncias  na 
peça acusatória” (fl. 20).

Entende, ademais, a defesa,in verbis, que:
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“(...) [a] denúncia descreve a conduta do Réu como típica, 
nos  seguintes  termos,  referindo-se  a  parlamentares  federais: 
‘todos contaram com o auxilio direto na prática dos crimes de 
corrupção passiva do denunciado Emerson Palmieri’. O fato é 
que a Procuradoria não provou esses fatos. Mais que isto, não 
se desincumbiu de provar que o réu tinha ciência da existência 
de  um fato  típico  previsto  na  lei  e  cujos  fatos  tornara  esses 
valores objeto de crime. A lei não exige a comprovação de crime 
para  oferecimento  de  denúncia  para  lavagem  de  dinheiro, 
bastam indícios nos termos do artigo 2º daquele diploma, mas 
existência real, comprovada desse crime é fundamental, pois a 
condenação somente é possível se existindo dele tenha ciência o 
réu,  e  isto  a  Procuradoria  não  provou,  não  sendo  possível 
condenar  Emerson  Palmieri  pelo  crime  de  Lavagem  de 
dinheiro.

Já  na  Corrupção  passiva  a  conduta  é  tipificada  como 
‘Auxilio  direto’,  expressão  que  não  se  enquadra  em conduta 
típica.  Seria  participação?  Instigação?  Cumplicidade?  Co-
autoria?  Ou Autoria  Mediata?  Emerson não  tinha  ciência  de 
fatos relacionados à compra de votos no Congresso Nacional, 
tomou  ciência  sobre  a  existência  desses  fatos  com  a  notitia 
criminis levada a público por Jefferson. Além do mais, de tudo 
o que se apurou, não teve participação na entrega de valores a 
Alexandre  Chaves,  a  Jair  dos  Santos  a  Hertz  e  a  Roberto 
Jefferson” (fl. 21).

Em  alegações  finais,  a  defesa  de  Romeu  Queiroz afirma  que  “a  
pretensão  deduzida  pelo  Ministério  Público,  não  obstante  longa,  é  vazia  de  
conteúdo relativamente ao denunciado Romeu Ferreira de Queiroz, não sendo  
possível  concluir,  como feito,  de  que  ele  foi  cooptado  pelo  PT para  apoiar  as  
propostas  do  governo  em  troca  de  dinheiro,  precisamente  o  valor  de  R$  
102.812,76” (fl. 4).

Aduz, para tanto, in verbis, que,

“(...)  [n]os  autos[,]  o  que  restou  demonstrado  é  que  tal 
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valor foi de fato recebido por ele, enquanto dirigente regional 
do PTB, como doação da empresa USIMINAS às campanhas 
eleitorais  de  2004,  para  repasse  segundo  os  interesses 
partidários.

Ficou  claro  nos  autos  que  o  denunciado  acatando  a 
orientação  de  seu  partido  político,  no  sentido  de  angariar 
recursos  financeiros,  agiu  na  condição  de  2º  Secretário  da 
Executiva Nacional e Presidente Estadual em Minas Gerais da 
sigla  PTB,  e  não  no  exercício  da  atividade  parlamentar,  não 
percebendo  nenhuma  vantagem  indevida  pois,  o  recurso 
captado, além de ter sido entregue pelo assessor do PTB/MG ao 
PTB Nacional, teve origem e destino inquestionáveis.

Assim, não há tipicidade penal para o delito de corrupção 
passiva, tendo em vista que a origem dos valores recebidos que 
não é o Partido dos Trabalhadores e sim a empresa USIMINAS, 
importando assinalar, consoante o disposto no art. 39 da Lei n. 
9096/95, que dispõe sobre os partidos políticos que eles podem 
receber  doações  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas  para  a 
constituição de seus fundos.

Insta  consignar que à  época em que os fatos se  deram, 
nenhuma suspeita pairava sobre a atuação da SMP&B na área 
política,  sequer  comentários  sobre  eventuais  irregularidades 
por  ela  praticadas,  não  sendo  dado,  portanto  ao  acusado, 
levantar  suspeitas  de  que  houvesse  qualquer  problema  no 
recebimento  de  doação  para  campanhas  municipais, 
especialmente  com  relação  a  recursos  provenientes  de 
conceituado  grupo  econômico  da  iniciativa  privada,  que  é  o 
caso da USIMINAS.

Com  efeito,  foi  amplamente  divulgado  na  imprensa  a 
existência de diversas doações da referida empresa a partidos 
políticos e candidatos nas eleições de 2004, sempre nos mesmos 
moldes daquela recebida pelo imputado.

Também  foram  colhidos  vários  depoimentos  neste 
sentido:

‘Que através de um contato direto efetuado entre o 
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Presidente  da  USIMINAS,  Rinaldo  Soares  e  o  então 
candidato Roberto Brant, foi comunicada uma doação de 
campanha no valor de R$ 150.000,00. Que ao questionar 
com  o  Sr.  Cristiano  Paz  acerca  da  diferença  do  valor 
recebido,  Ou seja,  R$ 102.812,76 e  não os  R$ 150.000,00 
conforme  informado  pelo  Presidente  da  USIMINAS, 
aquele  respondeu  que  tinham  sido  deduzidos  os 
honorários da agência SMP&B, impostos (ICMS e ISS) e 
CPMF e IR, que o Sr. Cristiano informou que o valor em 
questão referia-se a verba de publicidade da USIMINAS, 
então  cliente  da  SMP&B.’  (depoimento  de  Nestor 
Francisco de Oliveira (Coordenador político da campanha 
do Deputado Roberto Brant - Policia Federal em 04.08.2005 
- fls. 236).

‘Que  em  agosto  de  2004  recebeu  um  contato 
telefônico do Sr. Cristiano Paz, sócio de Marcos Valério na 
SMP&B Publicidade; que neste contato Cristiano Paz disse 
ao  declarante  que  a  empresa  USIMINAS  tinha 
disponibilizado  R$  150.000,00  de  doação  para  diversas 
campanhas eleitorais municipais de interesse do PTB, que 
estes  recursos  foram  destinados  para  diversos 
coordenadores  de  campanhas  políticas  em  vinte 
municípios do Estado de Minas Gerais, que estes recursos 
não  foram  contabilizados  pelo  PTB,  já  que  foram 
transferidos  diretamente  da  SMP&B para  os  candidatos 
dos  diversos  municípios  de  Minas  Gerais.  Que  dos  R$ 
150.000,00  doados  pela  USIMINAS  foram  descontados 
pela  SMP&B a  importância  de  R$  47.187,24  à  título  de 
impostos e taxas,  que portanto, o Sr.  Paulo Leite Nunes 
recebeu  do  Banco  Rural  a  quantia  de  R$  102.812,76’. 
(Depoimento do defendente dado na Policia Federal em 
27/09/2005 - fls. 249 e ratificado em juízo).

‘Que ao visitar o Deputado Romeu Queiroz em seu 
escritório  de  representação  em  Belo  Horizonte,  foi 
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solicitado  pelo  referido  deputado  que  o  declarante  se 
dirigisse a uma agência do Banco Rural localizada na Av. 
Olegário Maciel, com o objetivo de pegar um dinheiro que 
ajudaria nas campanhas de candidatos a prefeito,  que o 
deputado teria comentado também que o dinheiro seria 
uma  doação  da  empresa  USIMINAS,  que  recebeu  da 
secretária  do  deputado  uma  relação  com  nomes  de 
pessoas,  números  de  contas  correntes  e  agências,  cujos 
dados  seriam  usados  para  a  emissão  de  TED  - 
Transferência  Eletrônica  e  valores  que  seriam 
encaminhados  para  cada  um  dos  nomes  constantes  da 
relação, que recebeu o dinheiro em espécie e, de posse da 
relação  dos  destinatários  dos  valores,  solicitou  ao 
funcionário  que  o  atendeu  a  realização  de  algumas 
transferências  de  valores’.  Depoimento  de  Paulo  Leite 
Nunes na Policia Federal em 03/08/2005 - fls. 1.701.

Assim, restou demonstrado que o valor de R$ 102.812,76, 
apontado pelo ilustre subscritor da longa peça acusatória, como 
proveniente do Partido dos Trabalhadores, com a finalidade de 
obter o apoio do acusado na votação de propostas de interesse 
do governo, na realidade teve origem diversa da que constou 
no libelo ministerial.

Sequer  o  destino  de  tal  quantia  era  o  imputado,  pois 
restou provado pelos  recibos  de  transferências  bancárias  que 
foram para os candidatos ao pleito de 2004 que tinham o apoio 
do partido no interior do Estado de Minas Gerais” (fls. 4 a 6 – 
grifos do autor).

Análise das condutas dos acusados
Pois bem, em relação ao delito de  corrupção passiva (CP, art. 317) 

imputado  aos  réus,  segundo  a  acusação,  no  ano  de  2003,  o  então 
Deputado Federal José Carlos Martinez (falecido) auxiliado por Emerson 
Palmieri e  Romeu  Queiroz  teriam  recebido  a  importância  de  R$ 
1.050.000,00  para  votar  a  favor  de  matérias  do  interesse  do  Governo 
Federal.
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A primeira  parte  do  valor,  R$  700.000,00  teria  sido  recebida  em 
espécie  por  Jair  dos  Santos,  motorista  de  José  Carlos  Martinez, 
diretamente de  Simone Vasconcelos, na sede da SMP&B Comunicação, 
em três oportunidades: a primeira, em 3 de abril de 2003, no valor de R$ 
150.000,00; a segunda, em 6 de maio de 2003, no valor de R$ 250.000,00; e 
a  terceira,  em 29 de setembro de 2003,  no valor de R$ 300.000,00 (fls. 
94101 do apenso 45).

Uma segunda parte, R$ 300.000,00, foi recebida também por Jair dos 
Santos,  valendo-se  José  Carlos  Martinez do  esquema  de  lavagem  de 
dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, tendo o motorista recebido R$ 
200.000,00 no dia 18 de setembro de 2003 e R$ 100.000,00  no dia 24 de 
setembro de 2003 (fls. 230 e 244 do apenso 5).

Segundo a acusação, Romeu Queiroz - secretário do PTB eleito por 
Minas Gerais  -  incumbiu ao assessor  José Hertz que providenciasse o 
recebimento dos R$ 50.000,00 restantes das mãos de Simone Vasconcelos 
na SMP&B Comunicação-BH e os  levasse,  em seguida,  a  Brasília  para 
serem entregues a Emerson Palmieri, em julho de 2003. O recibo de fls. 
117/118 do apenso nº 45 comprova o recebimento do dinheiro.

Em razão da morte de  José Carlos Martinez, em outubro de 2003, 
Roberto  Jefferson assumiu  a  presidência  do  PTB,  tendo  reiniciado  o 
sistema de financiamento vigente à época de José Carlos Martinez.

Auxiliado  por  Emerson  Palmieri e  Romeu  Queiroz,  no  período 
compreendido entre dezembro de 2003 e maio de 2004, Roberto Jefferson 
recebeu R$ 4.545.000,00, de três formas distintas.

Em um primeiro momento,  Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa 
recebeu R$ 345.000,00 de  Simone Vasconcelos - que fez as retiradas na 
agência do Banco Rural - em três oportunidades: no dia 18 de dezembro 
de 2003 - R$ 145.000,00; no dia 7 de janeiro de 2004 - R$ 100.000,00; e no 
dia 14 de janeiro de 2004 - R$ 100.000,00 (fls. 43/43v e 67/67v do apenso 5).

Em  um  segundo  momento,  Roberto  Jefferson indicou  como 
intermediário  José Hertz, pessoa da confiança de  Romeu Queiroz, que 
recebeu  a  quantia  de  R$  200.000,00  em  Belo  Horizonte  (agências  dos 
Bancos do Brasil e Rural em Belo Horizonte/MG) e a transportou para 
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Brasília para a entregar a Emerson Palmieri.
Por fim, Roberto Jefferson e Emerson Palmieri, em junho e julho de 

2004, receberam duas parcelas, totalizando R$ 4.000.000,00, sendo que os 
pagamentos  teriam  sido  feitos  em  dinheiro,  na  sede  do  PTB  em 
Brasília/DF,  por  Marcos Valério:  o  primeiro,  em meados  de  junho,  no 
valor de R$ 2.200.000,00; e o segundo, alguns dias depois, no valor de R$ 
1.800.000,00.

Em sua defesa Roberto Jefferson (29º acusado), em síntese, sustenta:

a) – que o acordo político para as eleições Municipais de 
2004  com  o  PT,  envolveu  doação  financeira  para  o  PTB,  na 
ordem de R$ 20 milhões, doação essa aprovada por ambos os 
partidos  com  apoio  em  Resoluções  do  Tribunal  Superior 
Eleitoral,  de sorte  que os R$ 4 milhões  pagos pelo PT,  como 
parte de dito acordo, nada teria de irregular, não se podendo 
falar em propina como imputado na denúncia;

b)  –  que  a  origem desses  recursos  não  se  poderia 
presumir ilícita, pois seria fruto de recursos próprios e de 
empréstimos bancários contraídos pelo PT;

c) que não ficou demonstrado que o acusado tivesse 
ciência  prévia da  origem  criminosa dos  recursos 
recebidos.

Por outro lado, a defesa de Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB e 
braço direito de Roberto Jefferson, assevera que não ficou demonstrado 
o nexo de causalidade entre os seus atos e os elementos constitutivos dos 
tipos  penais,  ora  por  ausência  de  ato  de  ofício,  ora  em  razão  de 
desconhecimento  de  qualquer  ação  da  bancada  no  sentido  de  vender 
apoio  ao  Governo  -  o  que  poderia  configurar  o  crime  de  corrupção 
passiva. Afirma, ainda, que ele tampouco teria ciência da origem espúria 
dos recursos repassados - elemento indispensável para evidenciar o crime 
antecedente à lavagem de dinheiro.

Quanto  a  Romeu Queiroz,  em apertada  síntese,  a  defesa  afirma, 
basicamente,  inexistir  o  delito  de  corrupção,  pois  não  teria  restado 
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demonstrado que o valor de R$ 102.812,76 por ele recebido, supostamente 
proveniente  do  PT,  tivesse  a  finalidade  de  apoiar  as  propostas  do 
Governo à época. De igual modo, não haveria prova nos autos de que 
aquele valor teria sido, de fato, recebido pelo acusado, enquanto dirigente 
regional  do  PTB,  como  doação  da  empresa  USIMINAS  para  as 
campanhas eleitorais de 2004 e para o financiamento de outros projetos 
partidários.

Afirma, ainda, ser atípica, segundo a lei que dispõe sobre os crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a conduta praticada 
pelo acusado, tendo em vista que não reteve para si nenhum valor do 
numerário doado ao PTB.

A materialidade está embasada nas declarações do próprio Roberto 
Jefferson e  dos  corréus  Marcos  Valério,  Emerson  Palmieri  e  Romeu 
Queiroz, bem como nos depoimentos contundentes das testemunhas José 
Hertz (Assessor do Deputado Romeu Queiroz) e Paulo Leite Nunes, os 
quais  carregam  em  si  elementos  que  já  fazem  parte  do  próprio 
exaurimento do delito. Vejamos.

O acusado Roberto Jefferson (então presidente do PTB) afirmou em 
juízo que:

“(...)
o PT alardeava, e a imprensa publicava, um caixa de cento 

e  vinte  milhões  de  reais.  Alardeava  que  possuía  na  conta 
contribuição vinte milhões de reais. Quando eu conversei com o 
Presidente  do  PT,  José  Genoíno,  e  o  fiz  em  companhia  do 
Ministro José Mucio e do Emerson Palmieri, que é Secretário do 
Partido,  em uma reunião onde estavam Delúbio  Soares,  José 
Genoíno, Marcelo Sereno e o Secretário-Geral do PT paulista, 
Silvinho Pereira, eu disse: ‘Nós ajustamos o apoio ao PT nessas 
capitais,  em  Salvador,  na  Bahia,  e,  em  contrapartida,  o 
financiamento  do  PTB  em  outros  Estados  da  União’.  Vinte 
milhões  de reais.  'A primeira  parcela  foi  cumprida.  Mas deu 
problema, porque não havia recibo. Eu já disse, naquela época 
ao Genoíno: ‘Genoíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde 
de provisão de caixa por dentro. Isso está vindo por fora. Vai 
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complicar. No final, nós vamos ter que explicar isso’.
E a partir daí, começou a ruir a relação. Os quatro milhões 

iniciais foram cumpridos. Os demais dezesseis, não. A quem o 
PTB entregou? A candidatos a Prefeitos e a Vereador em vários 
Estados do Brasil” (fls. 15915/15916 do v. 74 – grifei).

Essas  afirmações  encontram  lastro  nas  declarações  de  Emerson 
Palmieri (então secretário do PTB) que afirmou “[ter sido] combinado que o  
PT passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro milhões. Aí  
nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De que forma vai ser feito esse  
repasse? O Genoíno respondeu:  ‘Vamos fazer  através de partido a partido ou  
ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  empresas’.  Foi  assim  que  foi  
combinado” (fl. 13637 do v. 63 – grifei).

Ressalte-se  que  essas  declarações  foram,  na  sua  essência, 
confirmadas em juízo, conforme se verifica a seguir:

“(...)
J: O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a 

acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. 
Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo 
entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?

R: Tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, 
nas eleições municipais. É bom deixar claro, excelência, que o 
trabalho  que  foi  feito,  foi  feito  político  da  ordem da  eleição 
municipal (sic).  Quando foi feita essa reunião, como eu fazia 
esse  trabalho  de  estatística  no  partido,  eu  fui  chamado  pra 
reunião  pra  levar  essa  estatística.  Onde  tinha  candidato  a 
prefeito,  vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que  iniciou-se  a 
negociação  entre  a  cúpula  do  PT  e  o  PTB  pra  um  acordo 
político. O PTB abriu mão de algumas candidaturas em alguns 
Estados  em  favor  do  PT,  e  o  PT  abriu  mão  em  alguns 
Municípios,  também,  em  favor  do  PTB.  Então,  foi  feito  um 
acordo político.
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J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J: Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB 
um recurso de R$ 20 milhões, em 5 parcelas de R$ 4 milhões, do 
PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, 
consultou a assessoria jurídica do partido se isso era possível, e 
aí  combinaram que seria feito através de doações,  pra conta-
contribuição, através de recibo.

J:  Essas  doações  seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
eventualmente...

R: Do PT ou de alguns empresários que o PT, porventura, 
a cúpula indicaria, que faria doações pro PTB, tudo através de 
recibo” (fls. 16075 do v. 69).

Note-se que as condutas descritas se adéquam ao tipo imputado ao 
acusado, na medida em que o recebimento da vantagem, na espécie, seria 
motivado pela função pública, o que configura a relação de causalidade 
entre ela e o fato imputado.

Essas  circunstâncias  enfraquecem,  a  meu  sentir,  a  tese  de  que  o 
recebimento das importâncias enviadas por  Marcos Valério não teriam 
qualquer relação com a função pública dos acusados.

Como  destacado  por  pelo  eminente  Relator,  com  base  em 
declarações  de  Walfrido  Mares  Guia (fls.  21272/21279  do  v.  198),  na 
eleição de 2002, o PTB apoiou o candidato do PPS (Ciro Gomes) para as 
eleições  presidenciais,  o  que  explicaria  as  solicitações  de  recursos 
capitaneadas por José Carlos Martinez e, posteriormente, reiteradas pelo 
próprio  Roberto  Jefferson,  então  dirigentes  maiores  do  partido  -  esse 
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último, líder da bancada na Câmara dos Deputados.
Embora  Jefferson negue  essa  prática,  as  provas  trazidas  pela 

acusação  demonstram  o  contrário,  não  havendo  nenhuma  explicação 
quanto à destinação dada aos R$ 4.000.000,00 confessadamente por ele 
recebidos.

Em depoimento na fase inquisitiva (confirmado em juízo), o acusado 
Roberto Jefferson foi enfático nesse ponto, quando se recusou a indicar 
os beneficiários finais dos 4 milhões que distribuiu (fls. 4219/4227).

Com  efeito,  os  elementos  constantes  dos  autos  refletem  o 
entendimento  doutrinário  já  externado  anteriormente  sobre  a  questão, 
pois,  embora  não  se  possa  provar  a  existência  da  prática  de  um  ato 
específico de ofício de competência dos réus Roberto Jefferson e Romeu 
Queiroz, ou  o  recebimento  da  eventual  vantagem  indevida,  deduz-se 
com clareza que a dádiva aceita tinha relação com os cargos ocupados.

Irrelevante, ademais, a alegação da defesa de que as Resoluções nºs 
21.609/04 e  20.987/02 do TSE autorizassem a doação de recursos  entre 
partidos políticos, visto que, em conformidade com o que foi apurado, os 
repasses feitos por Delúbio Soares aos réus e a outros membros do PTB 
nunca  foram  regularmente  escriturados  em qualquer  das  agremiações 
(art. 12º, § 2º, da Resolução TSE nº 20.987/02: toda doação a candidato ou 
a  comitê  financeiro,  inclusive  os  recursos  próprios  aplicados  na 
campanha,  deverá  fazer-se  mediante  recibo  eleitoral,  em  formulário 
impresso, segundo modelo constante do Anexo X - Lei nº 9.504/97, art. 23, 
§ 2º),  assim como, comprovadamente, tiveram, ainda que parcialmente, 
destinação diversa daquela estabelecida em norma (art. 18 da Resolução 
do TSE nº 20.987/02), para fins pessoais de terceiros ligados aos líderes 
partidários,  sem  qualquer  vinculação  com  gastos  ou  despesas  de 
campanha.

A  corroborar  o  emprego  irregular  dos  recursos,  não  passam 
despercebidas as declarações dos próprios acusados, Emerson Palmieri e 
Roberto Jefferson, que confirmam o recebimento por Alexandre Chaves 
-  detentor  de  estreitas  relações  como  o  PTB  -  da  importância  de  R$ 
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), da qual R$ 200.000,00 
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(duzentos  mil  reais)  foram  repassados  a  Patrícia,  filha  de  Alexandre 
Chaves, em razão de envolvimento amoroso com José Carlos Martinez, 
já falecido.

Vale aqui destacar trechos desses depoimentos:

“(...)
J: São referidos, na denúncia, três recebimentos de valores, 

por parte do senhor Alexandre Chaves. Um no valor de 145 mil, 
de 18 de dezembro de 2003, e dois recebimentos no valor total 
de  200  mil  reais,  que  teriam  sido  entregues  pelo  grupo  de 
Marcos  Valério  a  Alexandre  Chaves.  O  senhor  tem 
conhecimento desses repasses?

R:  O  Roberto  Jefferson  me  comunicou  que  tinha... 
Alexandre tava com um problema com a filha, e o Roberto me 
comunicou que o Delúbio ajudaria o Alexandre. Pediu que eu 
fizesse um contato com o Delúbio pra colocar o Alexandre em 
contato com ele. Eu liguei pro seu Delúbio e dei o endereço lá 
do  PT e  o  seu Alexandre  foi  até  o  PT  conversar  com o  seu 
Delúbio. E aí, foi lá que ele parece que recebeu, me disse que 
recebeu ajuda prometida” (declarações de Emerson Palmieri - 
fls. 15078 do v. 69).

“(...)  QUE realmente solicitou de DELÚBIO SOARES R$ 
200  mil  para  repassar  a  PATRÍCIA,  filha  de  ALEXANDRE 
CHAVES; QUE tinha conhecimento do envolvimento amoroso 
entre  PATRÍCIA  e  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ,  e  após  o 
falecimento  deste,  procurou  tal  recurso  para  ampará-la” 
(declarações de Roberto Jefferson - fl. 4226 do v. 19).

Comprovantes  de  saques  constantes  dos  autos  demonstram  que 
Alexandre  Chaves teria  sacado  aquela  quantia,  recebida  em  dois 
episódios distintos (fls. 43v e 67v do apenso 5).

Já  quanto  ao exaurimento  do  delito  em questão,  Romeu Queiroz 
afirmou, em seu interrogatório prestado na fase inquisitiva, o seguinte, in 
verbis:
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“(...) QUE em dezembro de 2003, foi contactado pelo então 
Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na condição de 
segundo  secretário  do  Partido,  para  que  angariasse  recursos 
para  a  agremiação  política;  QUE  a  reunião  com  ROBERTO 
JEFFERSON  ocorreu  na  residência  deste  Parlamentar;  QUE 
diante do pedido do Deputado Roberto Jefferson, procurou o 
então Ministro dos transportes ANDERSON ADAUTO em seu 
gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos; QUE 
cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  reunião,  o  ex-Ministro 
entrou  em  contato  com  o  declarante  esclarecendo  que  tinha 
mantido  entendimentos  com  o  então  Tesoureiro  do  PT,  Sr. 
DELÚBIO  SOARES,  e  que  este  por  sua  vez  se  colocou  a 
disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da 
empresa  SMP&  PUBLICIDADE;  QUE  estes  recursos  seriam 
liberados em janeiro do ano seguinte,  ou seja,  em janeiro de 
2004;  QUE  o  ex-Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na 
oportunidade que os valores liberados seriam na ordem de R$ 
300.000,00 (...); QUE tomou conhecimento algum tempo depois, 
ao  retornar  de sua  viagem, que tais  valores  foram entregues 
pelo Sr. JOSE HERTZ ao Sr. EMERSON PALMIERI; QUE não 
tem  conhecimento  se  esses  recursos,  recebidos  a  título  de 
doação  do  PT,  foram  contabilizados  pelo  PTB;  QUE  ficou 
sabendo através do então a Deputado ROBERTO JEFFERSON, 
que  esses  recursos  seriam  utilizados  para  fazer  frente  a 
despesas gerais do PTB, mencionando nesta ocasião que parte 
desse  dinheiro  seria  utilizado  para  pagar  despesas  de 
programas eleitorais na televisão (...); (fls. 2125 a 2130 do v. 10).

Registro que esse depoimento foi integralmente confirmado em juízo 
quando  do  seu  interrogatório,  cf.  fls.  16514  a  16516  do  v.  76,  quando 
igualmente ratificou, in verbis, que, “solicitado pelo então deputado Roberto  
Jefferson, presidente do PTB, procurou o ministro Anderson Adauto, motivado  
pela relação de amizade que possuía com o mesmo, para que o mesmo o ajudasse a  
buscar  doações  para  o  partido  junto  aos  relacionamentos  que  o  ministro  
possuísse; diz que não foi requerida especificamente nem a ajuda de Delúbio nem  
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do PT, tendo essa saída sido decidida pelo ministro [, e que,] em 05 de janeiro de  
2004, com passagens compradas pelo PTB Nacional, José Hertz, após retirar os  
recursos no Banco do Brasil e no e Banco Rural em Belo Horizonte/MG, levou os  
mesmos ao PTB Nacional e, posteriormente, retornou a Minas Gerais”.

Convergente, no ponto, é o depoimento de José Hertz, que, em sede 
policial, esclareceu o seguinte:

“(...)
QUE  SIMONE  VASCONCELOS  orientou  ao 

DECLARANTE  para  que  este  se  dirigisse  a  duas  agências 
bancárias, a saber,  uma do Banco do Brasil e outra do Banco 
Rural, ambas na cidade de Belo Horizonte/MG; (...) QUE assim, 
(sic) o DECLARANTE se dirigiu primeiramente ao Banco do 
Brasil, Agência Av. Amazonas, na Avenida Amazonas, 311, Belo 
Horizonte/MG;  (...)  QUE  o  DECLARANTE  deveria  procurar 
por  uma  pessoa  que  acredita  ter  sido  o  gerente,  que  lhe 
entregaria uma encomenda; (...) QUE não se recorda do nome 
do  funcionário  do  banco;  (...)  QUE  ao  chegar  ao  banco, 
procurou pelo funcionário que SIMONE VASCONCELOS teria 
indicado para a entrega da encomenda (...)  QUE chegando à 
Agência  Assembleia  do  Banco  Rural,  o  DECLARANTE  se 
dirigiu  a  um  funcionário  indicado  por  SIMONE 
VASCONCELOS,  tendo  recebido  deste  um  envelope 
semelhante ao primeiro, em impresso do Banco Rural, também 
lacrado, em tamanho menor que o envelope retirado no Banco 
do Brasil (...); QUE de posse dos dois pacotes, tomou o voo 1804 
de  Pampulha  Belo  Horizonte/MG  (...);  QUE  chegando  em 
Brasília/DF  foi  recebido  no  aeroporto  pelo  Dr.  EMERSON 
PALMIERE (...); QUE ainda no veículo o DECLARANTE fez a 
entrega  dos  dois  pacotes,  lacrados,  ao  Sr.  EMERSON 
PALMIERI,  pelo espaço que separa os dois bancos dianteiros 
(...); QUE o Sr. EMERSON PALMIERI não abriu os pacotes e de 
imediato  ligou  para  o  Deputado  Federal  ROBERTO 
JEFFERSON  e  fez  o  seguinte  comentário:  ‘assunto  resolvido’ 
(...)” (fls 1333/1336 do v. 6)
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dirigiu  a  um  funcionário  indicado  por  SIMONE 
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entrega  dos  dois  pacotes,  lacrados,  ao  Sr.  EMERSON 
PALMIERI,  pelo espaço que separa os dois bancos dianteiros 
(...); QUE o Sr. EMERSON PALMIERI não abriu os pacotes e de 
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JEFFERSON  e  fez  o  seguinte  comentário:  ‘assunto  resolvido’ 
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Importante  ressaltar  que  essas  declarações  prestadas  em  sede 
policial foram ratificadas, na sua inteireza, quando do seu depoimento 
em  juízo  (fls.  19264/19265  do  v.  88).  Constam  dos  autos  cópias  das 
passagens áreas utilizadas pelo depoente no circuito feito por ocasião de 
uma das viagens empreendidas a Brasília para a entrega do numerário a 
Emerson Palmieri (fls. 1337 a 1339 do v. 6).

De  outro  lado,  Emerson  Palmieri,  ao  ser  interrogado  em  juízo, 
afirmou ter ocorrido um único encontro com José Hertz, e confirmou o 
envio de ao menos R$ 200.000,00 por determinação de  Romeu Queiroz. 
Nesse sentido:

“J: O Ministério Público Federal descreve outros repasses 
na denúncia.  Entendo oportuno a gente conversar sobre cada 
um deles.  Alguns teriam sido feitos para a pessoa do senhor 
José Hertz. O senhor conhece o senhor José Hertz? Quando o 
conheceu? E por indicação de quem?

R: Não, eu não conheci o José Hertz. Numa certa situação, 
uma  época,  o  Roberto  entrou  em  contato  com  o  deputado 
Romeu Queiroz e pediu uma ajuda, e aí o Roberto me disse: 
‘olha, o Romeu vai trazer uma ajuda pro partido’, e me pediu 
que o PTB enviasse uma passagem pro PTB de Minas. Passado 
um período, chega esse senhor José Hertz, se colocando como 
José Hertz, eu o vi uma vez, e levou um recurso no partido, 200 
mil reais. Eu fui tomado de surpresa porque não sabia da onde 
era o recurso, quando recebi falei ‘olha. Não é assim que se traz 
dinheiro  pro  partido.  Tem  que  ter  recibo.  Tem  que  ser 
legalizado’. Ele falou: ‘o Romeu disse que é assim’. Eu peguei 
esse dinheiro, inclusive tava junto comigo um elemento que era 
da juventude petebista, tava na sala quando viu essa (...)” (fl. 
15077 do v. 69).

Paulo  Leite  Nunes,  em  seu  depoimento,  confirmado  em  juízo, 
afirmou (fls. 21430 do v. 99)

“(...)  QUE ao visitar o Deputado ROMEU QUEIROZ em 
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seu  escritório  de  representação  em  Belo  Horizonte,  foi 
solicitado pelo referido Deputado que o declarante se dirigisse 
a  uma  agência  do  Banco  Rural  localizada  na  Av.  Olegário 
Maciel, com o objetivo de pegar um dinheiro que ajudaria nas 
campanhas  de  candidatos  a  prefeito;  QUE o  Deputado  teria 
comentado  também  que  o  dinheiro  seria  uma  doação  da 
empresa  USIMINAS;  QUE  o  deputado  teria  orientado  o 
declarante a procurar  um determinado funcionário  do Banco 
Rural que não sabe declinar o nome; QUE recebeu da secretária 
do Deputado uma relação com nomes de pessoas, números de 
contas correntes e agências, cujos dados seriam utilizados para 
emissão de TED - Transferência Eletrônica e valores que seriam 
encaminhados para cada um dos nomes constantes da relação 
(...); QUE foi informado pelo funcionário que somente poderia 
fazer  as  transferências  de  recursos  em  nome  de  cliente  do 
Banco; QUE diante da explicação do funcionário, perguntou de 
que  cliente  seria  a  origem  daquele  dinheiro;  QUE,  neste 
momento, foi informado que o dinheiro seria da SMP&B; QUE 
o  funcionário  ‘questionou  se  o  declarante  ou  o  Deputado 
ROMEU QUEIROZ eram clientes  do  Banco  Rural;  QUE,  em 
virtude de não ser cliente do Banco Rural, não sendo também o 
Deputado Federal  ROMEU QUEIROZ, solicitou que as TEDs 
fossem emitidas em nome da empresa SMP&B, pois que esta 
era cliente do Banco Rural; QUE foi atendido prontamente pelo 
funcionário  que  apresentou  alguns  formulários  que  foram 
preenchidos  pelo  próprio  punho do  declarante;  QUE após  o 
preenchimento  das  TEDs  dirigiu-se  ao  caixa  e  efetuou  as 
transferências (...)” (fls. 631/632 do v. 3).

Temos aqui depoimentos contundentes que convergem entre si, com 
o  testemunho  de  terceiros  equidistantes  das  partes,  sem  interesse  na 
solução da demanda e que não figuram no polo passivo desta ação, com 
destaque  para  as  palavras  de  José  Hertz  e  Paulo  Leite  Nunes,  que 
descrevem os episódios em que receberam importâncias a mando do réu 
em  Belo  Horizonte/MG  e  as  entregaram  pessoalmente  a  Emerson 
Palmieri em Brasília/DF (José), ou efetivaram TED em favor de terceiros 
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contas correntes e agências, cujos dados seriam utilizados para 
emissão de TED - Transferência Eletrônica e valores que seriam 
encaminhados para cada um dos nomes constantes da relação 
(...); QUE foi informado pelo funcionário que somente poderia 
fazer  as  transferências  de  recursos  em  nome  de  cliente  do 
Banco; QUE diante da explicação do funcionário, perguntou de 
que  cliente  seria  a  origem  daquele  dinheiro;  QUE,  neste 
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(Paulo).
Igualmente há de se ressaltar as declarações dos próprios acusados, 

Roberto Jefferson  e  Emerson Palmieri, confirmando o recebimento por 
Alexandre  Chaves  - detentor  de  estreitas  relações  como  o  PTB  -  da 
importância de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), com 
a  premissa  de  que  o  dinheiro  seria  destinado  ao  pagamento  do 
publicitário  Cacá Moreno (R$ 145.000,00 – cento e quarenta e cinco mil 
reais)  e  o saldo restante (R$ 200.000,00 – duzentos mil reais),  para ser 
repassado à filha de Alexandre Chaves.

Nesse  contexto,  restou  claramente  demonstrada  a  solicitação  (em 
razão  de  seus  cargos)  pelos  acusados  Roberto  Jefferson e  Romeu 
Queiroz  de  vantagens  indevidas  por  intermédio  da  agência  de 
publicidade  de  Marcos  Valério,  configurando-se,  assim,  o  crime  de 
corrupção passiva a eles imputados, pouco importando que, na fase de 
exaurimento do delito, os recursos tenham sido empregados, de forma 
igualmente irregular, no pagamento de dívidas partidárias.

Portanto,    julgo  procedente   a  ação  penal  para  condenar  os  réus   
Roberto Jefferson Monteiro Francisco   e    Romeu Ferreira  Queiroz   por   
incursão nas sanções do art. 317,   caput  , do Código Penal  .

Quanto a  Emerson Palmieri, narra a acusação que o réu, na forma 
do art. 29 do CP, teria supostamente praticado três delitos de corrupção 
passiva.

O primeiro deles refere-se ao episódio em que  “o Deputado Federal  
Romeu Queiroz, além do auxílio que prestou a José Carlos Martinez e a Roberto  
Jefferson, recebeu em proveito próprio, no dia 31 de agosto de 2004, a quantia de  
R$ 102.812,76 (cento e dois mil, oitocentos e doze reais e setenta e seis centavos)  
para  votar  a  favor  de  matérias  do  interesse  do  Governo  Federal.  O valor  foi  
recebido por intermédio de Paulo Leite Nunes, valendo-se o acusado do sistema  
de lavagem de dinheiro viabilizado pelo Banco Rural”.

A esse respeito, a acusação, em suas alegações finais, sustenta que, 
“muito  embora  a  denúncia  tenha  atribuído  a  coautoria  do  delito  a  Emerson  
Palmieri, não se colheu provas de que o acusado contribuiu de qualquer modo  
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para  a  prática  do  crime,  impondo-se,  quanto  a  esse  evento  específico,  a  sua  
absolvição” (fl. 357).

Em  relação  aos  demais  episódios  vinculados  aos  ex-Deputados 
Federais José Carlos Martinez e Roberto Jefferson, da análise de toda a 
prova  documental  e  oral  produzida,  não  é  possível  inferir  elementos 
concretos  que  indiquem  que  tenha  o  acusado  Emerson  Palmieri 
concorrido para a prática do ato.

O nexo de causalidade entre os atos imputados a Emerson Palmieri 
e os elementos constitutivos do tipo penal não restaram evidenciados na 
espécie.

Reproduzo  aqui  o  depoimento  em  juízo  de  Jair  dos  Santos 
(motorista de José Carlos Martinez):

“D: O que o senhor pode falar sobre os fatos que foram 
descritos na denúncia e que envolvem o nome do senhor?

T: eu já tive lá na época, a pedido do deputado...
J: Lá onde?
T: Lá no banco fiz uma retirada do dinheiro, entreguei na 

mão dele, mas... é o que eu sei.
D:  O senhor  não  tem mais  detalhes?  Ele  não  chegou a 

comentar para quem entregou esses valores?
T:  Não,  comigo  não.  Eu  era  o  motorista,  cumpri  uma 

ordem de fazer um serviço e nada mais que isso.
D:  Então  o  senhor  conhece  o  senhor  Emerson  porque 

trabalhava para ele?
T: Não, não com o Emerson.
D: Ah, não por Emerson?
T:  Não,  eu  trabalhava  com  o  deputado  José  Carlos 

Martinez.
D: Ah, com o Martinez, é que o senhor foi arrolado pela 

defesa do seu Emerson...
T: É, mas eu conheço ele, mas [não] tenho envolvimento 

assim não.
(...)
J: Seu Jair, eu pergunto ao senhor: a denúncia descreve 
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que teriam sido dois pagamentos, no dia 18 de setembro de 
2003  e  24  de  setembro  de  2003,  no  valor  respectivo  de 
duzentos  mil  e  cem mil  reais.  Corresponde,  exatamente?  O 
senhor esteve duas vezes?

T:  a  data  exatamente  eu  não  sei  dizer,  eu  estive  lá. 
Realmente retirei o dinheiro...

J: a pedido de quem o senhor retirou o dinheiro?
T: do Deputado José Carlos Martinez.
(...)
J:  naquela  época  o  senhor  mantinha  contato  com  o 

senhor Emerson Palmieri?
T:  Ah,  conhecia  ele.  Ele  era  presidente[,]  trabalhava  no 

PTB, trabalhando com o deputado eu sempre via ele.
J:  Em  relação  a  esses  valores,  o  senhor  Emerson  teve 

algum contato com o senhor?
T: Não. Não.
J: Pra quem o senhor entregou esses valores?
T: Pro deputado José Carlos Martinez” (fls. 32231/32232 do 

v. 149 – grifos do autor).

Não  obstante  a  tentativa  da  acusação  em  demonstrar  o  auxílio 
emprestado por  Emerson Palmieri a  José Carlos Martinez, citando, em 
suas alegações finais, o depoimento policial de Simone Vasconcelos (fls. 
591  do  volume 3),  no qual  ela  afirma  “QUE realmente  pode  afirmar  ter  
entregue dinheiro para JACINTO LAMAS, JAIR DOS SANTOS, EMERSON  
PALMIERI,  PEDRO  FONSECA,  JOÃO  CARLOS  DE  CAVALHO  GENU,  
JOSÉ  LUIZ  ALVES,  ROBERTO  COSTA  PINHO”,  o  fato  é  que  essas 
declarações não foram confirmadas em juízo pela depoente (fls. 16461 a 
16469 do v. 76).

Do  mesmo  modo,  os  recebimentos  por  parte  do  acusado,  por 
intermédio  de  José  Hertz (homem de  confiança  do  Deputado Federal 
Romeu Queiroz), em um primeiro momento, à época em que José Carlos 
Martinez presidia o PTB, de R$ 50.000,00 e, em um segundo momento, já 
na gestão de Roberto Jefferson, de R$ 200.000,00, a meu sentir, não têm o 
condão  de  configurar  que  houvesse  ele  concorrido  para  o  delito  de 
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corrupção passiva.
Faço valia dessa mesma linha argumentativa para repelir a acusação 

feita pelo Parquet a respeito da ciência, por parte de Emerson Palmieri, 
da finalidade espúria a ser dada aos R$ 4.000.000,00 recebidos de Marcos 
Valério, na companhia de  Roberto Jefferson em duas parcelas (junho e 
julho de 2004), como parte de pagamento do anunciado apoio financeiro 
de R$ 20.000.000,00 solicitados pelo PTB ao PT.

Ao responder a indagação relacionada ao acusado, o corréu Roberto 
Jefferson afirmou, em juízo, que Emerson Palmieri

“não operou nenhum esquema de ‘mensalão’, não recebeu 
recursos indevidos de ninguém, não tomou nenhuma atitude 
que o pudesse enriquecer pessoalmente, pelo contrário. Ajudou 
a construir o Partido Trabalhista Brasileiro em todo o Brasil. 

E a participação que sei dele foi quando Marcos Valério 
esteve conosco no PTB e entregou duas vezes recursos tratados 
para a eleição de 2004, as eleições municipais - isso em meados 
de junho de 2004. Quando Marcos Valério entregou o dinheiro, 
pediu ao Emerson que guardasse o dinheiro no cofre. Mas ele 
sequer dividiu o dinheiro, sequer entregou o dinheiro a alguém. 
Ele  apenas o guardou.  Isso eu gostaria de falar em favor de 
Emerson Palmieri” (fl. 15914 do v. 74).

Note-se  que  essa  declaração  reforça  a  inexistência  de  relação  de 
causalidade entre os atos do acusado e os fatos a ele imputados, mesmo 
porque a acusação, incumbida do ônus da prova (art. 156 do CPP), não 
trouxe elementos suficientes para repelir o depoimento em questão.

No caso específico, todos os depoimentos convergem no sentido de 
que Emerson Palmieri, ao receber recursos financeiros de intermediários 
vinculados aos Deputados do PTB, em consonância com ordens dadas 
por José Carlos Martinez (falecido) e Roberto Jefferson, sempre os teve 
como repasses partidários feitos pelo PT ou por outros doadores, ainda 
que  irregulares  (caixa  dois),  mas  jamais,  repito,  como  produto  de 
vantagem  indevida  solicitada  por  agentes  políticos  da  indigitada 
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agremiação partidária,  razão pela qual não demonstrada,  na espécie,  a 
presença  do  elemento  subjetivo  do  tipo  –  o  dolo  -  a  comprovar  sua 
intenção  de  contribuir  de  qualquer  modo para  a  prática  do  crime  de 
corrupção passiva.

Registro também que em nada favorece a acusação a existência de 
pontos controvertidos entre os depoimentos de José Hertz - que afirmou, 
em  juízo,  haver  entregado,  a  mando  do  Deputado  Federal  Romeu 
Queiroz, a  importância  de  R$  200.000,00  a  Emerson  Palmieri no 
aeroporto  de  Brasília/DF,  no  interior  de  um  veículo  -  e  de  Adriano 
Stefanni (fls. 42212 a 42219 do v. 197), juntamente com as declarações do 
próprio acusado, no sentido de que jamais encontrou José Hertz fora da 
sede do partido em Brasília. Isso porque, não havendo outras provas, o 
estado de incerteza favorece o acusado, em vista do princípio do in dubio 
pro reo.

Aliás, esta Suprema Corte já absolveu réu em ação penal originária 
em circunstâncias semelhantes.  Refiro-me ao julgamento da AP 427/SP, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, do qual ressalto um trecho do voto do 
Ministro Joaquim Barbosa:

“também vislumbro insuficiência de provas no caso. Há 
duas testemunhas que presenciaram os fatos e que sustentam a 
versão do réu, mas há, por outro lado, outras duas testemunhas 
que testemunharam em sentido contrário. Diante desta falta de 
certeza quanto aos fatos, não há outra saída senão a absolvição” 
(Tribunal Pleno, DJe de 28/6/11).

Cabe registrar, ainda, que a presunção de participação de  Emerson 
Palmieri na empreitada delituosa com base em indícios, impulsionados 
pelo contexto dos fatos narrados pela denúncia, não são suficientes para 
justificar  uma  condenação.  Aliás,  é  certo  que  elementos  colhidos  no 
inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do 
juiz  para  a  sua  decisão  a  respeito  da  causa,  mas  isso  quando 
corroborados ou complementados por outros indícios e provas obtidos 
na instrução judicial, o que não verifiquei em relação ao acusado nos 
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imputados crimes de corrupção passiva.
Sobre  essa  questão,  anoto  já  haver  me  manifestado  no  HC  n° 

96.356/RS (Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Marco Aurélio,  DJe de 
24/09/10),  cuja  ementa  transcrevo:  “INQUÉRITO  -  ELEMENTOS  -  
CONDENAÇÃO. Surge insubsistente  pronunciamento  condenatório  baseado,  
unicamente, em elementos coligidos na fase de inquérito”.

Quanto ao sistema de avaliação de provas,  NUCCI leciona que “o  
conjunto  probatório  destina-se  ao  convencimento  do  órgão  judiciário,  sendo  
composto por inúmeros fatores e elementos, que, individualmente considerados,  
são as provas. Torna-se natural estimar-se um valor a cada uma delas, de modo a  
sopesar  as  mais  importantes  em detrimento  das  menos  relevantes” (NUCCI, 
Guilheme de Souza;  Provas no Processo Penal, São Paulo: RT, 2009. p. 
17).

Na esteira desse entendimento, ressalto que, do acervo probatório 
constante dos autos, elementos relevantes impõe-me a decidir por uma 
solução  em  favor  do  acusado,  pois  têm  eles  um  contrapeso  maior 
relativamente aos elementos de prova invocados pela acusação,  a meu 
ver, frágeis para justificar a prolação de um édito condenatório.

Por  tudo  quanto  exposto,  outro  caminho  não  há  senão  o  da 
absolvição  ,  razão  pela  qual,  em relação  aos  três  delitos  de  corrupção   
passiva (art. 317, na forma do art. 29, ambos do CP) imputados ao réu 
Emerson Eloy Palmieri  , com fundamento no disposto no art. 386, inciso   
VII, do Código de Processo Penal,   julgo improcedente   a ação penal  .

A respeito do delito de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, 
incisos V, VI e VII), imputado aos réus, omitindo aqui a já mencionada 
parte teórica que embasa minhas convicções, analiso, primeiramente as 
condutas de Roberto Jefferson e  Romeu Queiroz,  e digo que o Parquet 
individualizou de forma suficiente e clara a prática do crime de lavagem 
de  dinheiro  praticado,  narrando  que  a  entrega  do  dinheiro  teria  sido 
ocultada e dissimulada da seguinte forma:

“(...)
677.  Seguindo  a  mesma  sistemática  de  seu  antecessor, 
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Roberto Jefferson recebeu o dinheiro de três formas distintas.
678.  Na primeira,  Alexandre  Chaves  Rodrigues  Barbosa 

recebeu  R$  345.000,00  de  Simone  Vasconcelos  -  que  fez  as 
retiradas na agência do Banco Rural - em três oportunidades: 
no  dia  18  de  dezembro  de  2003,  R$  145.000,00;  no  dia  7  de 
janeiro de 2004, R$ 100.000,00; e no dia 14 de janeiro de 2004, R$ 
100.000,00. Os documentos de fls.  43/43verso e 67/67verso do 
Apenso 5 comprovam os saques descritos.

(...)
680. Na segunda forma de recebimento, Roberto Jefferson 

indicou como intermediário José Hertz, pessoa da confiança de 
Romeu Queiroz. Para a operação, ocorrida em janeiro de 2004, 
Emerson Palmieri,  a  mando de  Roberto  Jefferson,  entrou em 
contato  com  José  Hertz  para  que  comparecesse  na  empresa 
SMP&B Comunicação e recebesse o montante.

681.  Na  sede  da  empresa,  José  Hertz  foi  recebido  por 
Simone Vasconcelos, que o orientou a dirigir-se às agências dos 
Bancos do Brasil e Rural em Belo Horizonte/MG para receber os 
valores combinados. Após a retirada das quantias em espécie, 
José  Hertz  deslocou-se  até  Brasília/DF  para  entregá-las  a 
Emerson Palmieri.

(...)
683.  Constam  às  fls.  1.337/1.339,  cópias  das  passagens 

aéreas de José Hertz, conforme relatado em seu depoimento.
(...)
685.  Por  fim,  a  terceira  forma  de  entrega  de  dinheiro 

representou  valor  bem  mais  significativo  que  as  anteriores. 
Desta feita Roberto Jefferson e Emerson Palmieri receberam de 
Marcos Valério, entre os meses de abril e maio de 2004, o valor 
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

686. O acordo fechado à época por Roberto Jefferson com 
José Dirceu impunha o pagamento do valor de R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) para que o PTB aderisse à base de apoio 
do  Governo.  Em  razão  desse  acerto,  Roberto  Jefferson  e 
Emerson Palmieri, em junho e julho de 2004, receberam duas 
parcelas, totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
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687. Os pagamentos foram feitos em dinheiro, na sede do 
PTB em Brasília/DF, por Marcos Valério: o primeiro, em meados 
de junho, no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos 
mil  reais);  e  o  segundo,  alguns  dias  depois,  no  valor  de  R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). A entrega dos 
valores  em  espécie  teve  por  objetivo  ocultar  a  origem,  a 
natureza e o real destinatário dos valores pagos como vantagem 
indevida” (fls. 341 a 345 das alegações finais).

Quanto a  Roberto Jefferson, no caso, como já reconhecido quando 
da análise do crime de corrupção passiva, utilizou-se de astúcia, visando 
ocultar e dissimular o recebimento irregular de R$ 4.545.000,00, conforme 
depoimentos citados anteriormente.

Desse montante, ocultou a importância de R$ 4.000.000,00  - recebida 
em  espécie,  em  duas  parcelas,  de  Marcos  Valério,  na  sede  do  PTB 
Nacional,  em Brasília/DF,  na  companhia  de  Emerson  Palmieri -,  bem 
como  dissimulou  o  recebimento  de  outros  R$  545.000,00,  sendo  R$ 
200.000,00 oriundos da SMP&B, sacados em agências do Banco do Brasil e 
do Banco Rural em Belo Horizonte/MG, por intermédio de José Hertz, e 
R$  345.000,00  retirados  em  três  vezes,  junto  ao  Banco  Rural,  por 
Alexandre Chaves, perfazendo sete operações de lavagem.

Assim  agindo,  intentou  o  acusado  impedir  o  rastreamento  dos 
recursos que lhe foram repassados, visando utilizá-los sem que fossem 
fiscalizados pelos órgãos de controle das atividades financeiras, o que só 
foi possível mediante exame contábil realizado pelo Instituto Nacional de 
Criminalística na empresa SMP&B (fls. 46/76 do apenso 142).

Quanto  a  Romeu  Queiroz,  como  já  foi  reconhecido  quando  da 
análise do crime de corrupção passiva, utilizou-se ele de astúcia, visando 
a  ocultar  e  a  dissimular  o  recebimento  irregular  de  R$  352.812,76, 
conforme os depoimentos anteriormente citados.

Desse montante,  dissimulou o recebimento,  em duas parcelas,  da 
importância de R$ 250.000,00,  recebidas  por  José Hertz em espécie de 
Simone  Vasconcelos e  entregues  ao  PTB Nacional  em Brasília/DF,  na 
pessoa  de  Emerson  Palmieri.  O  acusado  dissimulou  também  o 
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recebimento de outros R$ 102.812,76, que foram recebidos por intermédio 
de  Paulo  Leite  Nunes e  transferidos  a  terceiros  por  meio  de  TED, 
perfazendo quatro operações de lavagem.

Assim  agindo,  intentava  o  acusado,  igualmente,  impedir  o 
rastreamento dos recursos que lhe foram repassados, de modo a deles se 
utilizar  sem  que  fossem  fiscalizados  pelos  órgãos  de  controle  das 
atividades financeiras, o que só foi possível, como dito, mediante o exame 
contábil realizado pelo Instituto Nacional de Criminalística na empresa 
SMP&B (fls. 46/76 do apenso 142).

Nessa conformidade, bem amoldadas as condutas dos acusados ao 
tipo penal  descrito  no art.  1º,  inciso  V,  da lei  de regência,  de modo a 
configurar o delito de lavagem.

Assim,    julgo  procedente   a  ação  penal  para  condenar  os  réus   
Roberto Jefferson Monteiro Francisco  , por sete vezes, e   Romeu Ferreira   
Queiroz  , por quatro vezes, por incursão nas sanções do art. 1º, inciso V,   
da Lei nº 9.613/98 do Código Penal.

Quanto a  Emerson Palmieri, teria ele auxiliado  Roberto Jefferson, 
no recebimento irregular de R$ 4.595.000,00.

Anoto, contudo, que, a meu ver, não restou claramente demonstrada 
a  participação  do  acusado no  branqueamento  das  importâncias  de  R$ 
700.000,00  e  R$  300.000,00  entregues  a  José  Carlos  Martinez,  por 
intermédio  de  seu  motorista  Jair  dos  Santos,  nem  a  sua  efetiva 
participação  na  ocultação  de  R$  4.000.000,00,  recebidos  em espécie  de 
Marcos Valério, em duas ocasiões, por Roberto Jefferson, na sede do PTB 
Nacional em Brasília/DF.

Já  em relação  ao  recebimento  de  outros  R$  545.000,00,  sendo  R$ 
200.000,00 oriundos da SMP&B, sacados em agências do Banco do Brasil e 
do Banco Rural em Belo Horizonte/MG, por intermédio de José Hertz, e 
R$  345.000,00,  retirados  junto  ao  Banco  Rural  em  três  ocasiões,  por 
intermédio de  Alexandre Chaves, bem como a importância importância 
de R$ 50.000,00, entregue por José Hertz, que perfizeram seis operações 
de lavagem, não há, a meu ver,  como aferir pelas provas constantes dos 
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recebimento de outros R$ 102.812,76, que foram recebidos por intermédio 
de  Paulo  Leite  Nunes e  transferidos  a  terceiros  por  meio  de  TED, 
perfazendo quatro operações de lavagem.

Assim  agindo,  intentava  o  acusado,  igualmente,  impedir  o 
rastreamento dos recursos que lhe foram repassados, de modo a deles se 
utilizar  sem  que  fossem  fiscalizados  pelos  órgãos  de  controle  das 
atividades financeiras, o que só foi possível, como dito, mediante o exame 
contábil realizado pelo Instituto Nacional de Criminalística na empresa 
SMP&B (fls. 46/76 do apenso 142).

Nessa conformidade, bem amoldadas as condutas dos acusados ao 
tipo penal  descrito  no art.  1º,  inciso  V,  da lei  de regência,  de modo a 
configurar o delito de lavagem.

Assim,    julgo  procedente   a  ação  penal  para  condenar  os  réus   
Roberto Jefferson Monteiro Francisco  , por sete vezes, e   Romeu Ferreira   
Queiroz  , por quatro vezes, por incursão nas sanções do art. 1º, inciso V,   
da Lei nº 9.613/98 do Código Penal.

Quanto a  Emerson Palmieri, teria ele auxiliado  Roberto Jefferson, 
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a  participação  do  acusado no  branqueamento  das  importâncias  de  R$ 
700.000,00  e  R$  300.000,00  entregues  a  José  Carlos  Martinez,  por 
intermédio  de  seu  motorista  Jair  dos  Santos,  nem  a  sua  efetiva 
participação  na  ocultação  de  R$  4.000.000,00,  recebidos  em espécie  de 
Marcos Valério, em duas ocasiões, por Roberto Jefferson, na sede do PTB 
Nacional em Brasília/DF.

Já  em relação  ao  recebimento  de  outros  R$  545.000,00,  sendo  R$ 
200.000,00 oriundos da SMP&B, sacados em agências do Banco do Brasil e 
do Banco Rural em Belo Horizonte/MG, por intermédio de José Hertz, e 
R$  345.000,00,  retirados  junto  ao  Banco  Rural  em  três  ocasiões,  por 
intermédio de  Alexandre Chaves, bem como a importância importância 
de R$ 50.000,00, entregue por José Hertz, que perfizeram seis operações 
de lavagem, não há, a meu ver,  como aferir pelas provas constantes dos 
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autos que o acusado tivesse a ciência de que aqueles recursos proviessem 
de fonte ilícita, de modo a corresponsabilizá-lo pelo crime em questão.

Note-se  que  as  circunstâncias  presentes  à  espécie  não  revelam  a 
presença do elemento subjetivo do tipo: o dolo direto.

A esse respeito, sustenta a defesa que o réu não atuava para ocultar 
ou  dissimular  os  valores  pagos,  na  medida  em  que  não  tinha  o 
conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com 
algum crime antecedente previsto na Lei nº 9.613/98.

Nesse contexto, entende, ainda,  que, por estar ausente, na espécie, o 
elemento  subjetivo  (dolo  direto),  não  há como ser  imputado ao réu o 
crime de lavagem, na medida em que o ordenamento jurídico não admite 
a modalidade culposa.

De fato, em razão dos elementos de prova, como dito anteriormente, 
não há como atestar que ele tivesse conhecimento de que os recursos que 
lhe foram repassados tivessem origem duvidosa. No caso, o acusado teria 
agido por orientação do corréu Roberto Jefferson, que determinou a ele, 
tão somente, que recebesse os valores, fato que não demonstra sua ciência 
inequívoca da origem criminosa daqueles recursos, pois, como dito pelo 
Revisor em seu voto,  “uma série de depoimentos de integrantes do Partido,  
como o de José Múcio, Vanderlei Vallim, Alex Canziani e outros (...) atestam que  
a função do réu nada tinha a ver com finanças, mas com articulação política,  
exercendo, no mais das vezes, meras funções burocráticas, de secretaria”.

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar-lhe o cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro.

Pelo exposto, voto, com a devida vênia dos que pensam de modo 
contrário, pela   absolvição de Emerson Eloy Palmieri   das imputações de   
lavagem de dinheiro   que lhes foram feitas nestes autos, com fundamento   
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

VI.4  -  PARTIDO  DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO  
BRASILEIRO (PMDB)
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autos que o acusado tivesse a ciência de que aqueles recursos proviessem 
de fonte ilícita, de modo a corresponsabilizá-lo pelo crime em questão.

Note-se  que  as  circunstâncias  presentes  à  espécie  não  revelam  a 
presença do elemento subjetivo do tipo: o dolo direto.

A esse respeito, sustenta a defesa que o réu não atuava para ocultar 
ou  dissimular  os  valores  pagos,  na  medida  em  que  não  tinha  o 
conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com 
algum crime antecedente previsto na Lei nº 9.613/98.

Nesse contexto, entende, ainda,  que, por estar ausente, na espécie, o 
elemento  subjetivo  (dolo  direto),  não  há como ser  imputado ao réu o 
crime de lavagem, na medida em que o ordenamento jurídico não admite 
a modalidade culposa.

De fato, em razão dos elementos de prova, como dito anteriormente, 
não há como atestar que ele tivesse conhecimento de que os recursos que 
lhe foram repassados tivessem origem duvidosa. No caso, o acusado teria 
agido por orientação do corréu Roberto Jefferson, que determinou a ele, 
tão somente, que recebesse os valores, fato que não demonstra sua ciência 
inequívoca da origem criminosa daqueles recursos, pois, como dito pelo 
Revisor em seu voto,  “uma série de depoimentos de integrantes do Partido,  
como o de José Múcio, Vanderlei Vallim, Alex Canziani e outros (...) atestam que  
a função do réu nada tinha a ver com finanças, mas com articulação política,  
exercendo, no mais das vezes, meras funções burocráticas, de secretaria”.

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar-lhe o cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro.

Pelo exposto, voto, com a devida vênia dos que pensam de modo 
contrário, pela   absolvição de Emerson Eloy Palmieri   das imputações de   
lavagem de dinheiro   que lhes foram feitas nestes autos, com fundamento   
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

VI.4  -  PARTIDO  DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO  
BRASILEIRO (PMDB)
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O denunciado  José Borba (32º acusado), em relação a este capítulo 
da  denúncia,  responde  pelo  delito  de  corrupção  passiva (art.  317,  do 
Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI 
e VII).

A Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, faz a 
narrativa seguinte:

“(...)
696.  Ficou  comprovado  que,  no  ano  de  2003,  o  então 

Deputado Federal José Borba recebeu R$ 200.000,00 (duzentos 
mil  reais)  para  votar  a  favor  de  matérias  do  interesse  do 
Governo Federal.

697. O recebimento do dinheiro aconteceu na agência do 
Banco Rural no Brasília Shopping, por intermédio de Simone 
Vasconcelos que procedeu ao saque do dinheiro, entregando-o 
em seguida a José Borba.

698. O dinheiro, em verdade, era para ser recebido pelo 
próprio José Borba na agência do Banco Rural. No entanto, ao 
ser  informado por  um funcionário  do  Banco  de  que deveria 
assinar  um  recibo,  João  Borba  recusou-se  a  fazê-lo,  o  que 
obrigou Simone Vasconcelos a dirigir-se a agência bancária para 
proceder ao saque e entregar o dinheiro a José Borba.

699.  A recusa do  acusado em assinar  o  recibo teve  por 
objetivo  dissimular  a  origem,  o  destino  e  a  natureza  da 
vantagem indevida.

700. Os depoimentos de José Francisco de Almeida Rego, 
responsável  pelos  pagamentos  na  Agência  Brasília  do  Banco 
Rural, narraram com minúcias o episódio:

‘QUE  perguntado  se  recordava  de  algum  caso 
específico de saque, tem a dizer que em data que não sabe 
precisar,  por  volta  das  11:00  horas,  uma  pessoa  se 
apresentou para sacar os valores indicados pela SMP&B; 
QUE em virtude de problemas técnicos do Banco Central, 
o numerário não estava disponível no horário aprazado; 
QUE o reinquirido saiu para almoçar e somente retornou 
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O denunciado  José Borba (32º acusado), em relação a este capítulo 
da  denúncia,  responde  pelo  delito  de  corrupção  passiva (art.  317,  do 
Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI 
e VII).

A Procuradoria-Geral da República, em suas alegações finais, faz a 
narrativa seguinte:

“(...)
696.  Ficou  comprovado  que,  no  ano  de  2003,  o  então 

Deputado Federal José Borba recebeu R$ 200.000,00 (duzentos 
mil  reais)  para  votar  a  favor  de  matérias  do  interesse  do 
Governo Federal.

697. O recebimento do dinheiro aconteceu na agência do 
Banco Rural no Brasília Shopping, por intermédio de Simone 
Vasconcelos que procedeu ao saque do dinheiro, entregando-o 
em seguida a José Borba.

698. O dinheiro, em verdade, era para ser recebido pelo 
próprio José Borba na agência do Banco Rural. No entanto, ao 
ser  informado por  um funcionário  do  Banco  de  que deveria 
assinar  um  recibo,  João  Borba  recusou-se  a  fazê-lo,  o  que 
obrigou Simone Vasconcelos a dirigir-se a agência bancária para 
proceder ao saque e entregar o dinheiro a José Borba.

699.  A recusa do  acusado em assinar  o  recibo teve  por 
objetivo  dissimular  a  origem,  o  destino  e  a  natureza  da 
vantagem indevida.

700. Os depoimentos de José Francisco de Almeida Rego, 
responsável  pelos  pagamentos  na  Agência  Brasília  do  Banco 
Rural, narraram com minúcias o episódio:

‘QUE  perguntado  se  recordava  de  algum  caso 
específico de saque, tem a dizer que em data que não sabe 
precisar,  por  volta  das  11:00  horas,  uma  pessoa  se 
apresentou para sacar os valores indicados pela SMP&B; 
QUE em virtude de problemas técnicos do Banco Central, 
o numerário não estava disponível no horário aprazado; 
QUE o reinquirido saiu para almoçar e somente retornou 
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por volta das 13:30 horas; QUE neste momento solicitou a 
identificação  da  pessoa  que  iria  sacar  os  valores  para 
confrontar  com  os  dados  contidos  no  fax  recebido  da 
Agência  Assembléia  do  Banco  Rural,  oportunidade  em 
que o mesmo apresentou a carteira funcional de Deputado 
Federal, sendo solicitado então o documento para extração 
de  cópia,  porém  o  Deputado  Federal,  de  nome  JOSÉ 
BORBA, não permitiu a extração de cópia e se recusou a 
assinar o recibo do valor a ele destinado; QUE diante da 
negativa do Deputado José Borba em permitir a extração 
da cópia do documento de identificação, fez contato com a 
Agência  Assembléia  do  Banco  Rural  em  Belo 
Horizonte/MG, e falou com o Gerente daquela Agência e 
lhe expôs o fato; QUE o Gerente disse que o reinquirido 
teria tomado a decisão correta de não efetuar o pagamento 
e que iria entrar em contato com a empresa SMP&B para 
tratar do assunto;  QUE logo após,  o gerente retornou a 
ligação dizendo que uma pessoa estaria indo à Agência do 
Banco  Rural/Brasília  resolver  o  problema,  orientando  o 
reinquirido  a  rasgar  o  fax  anteriormente  recebido  em 
nome do Sr. JOSÉ BORBA, pois seria mandado um outro 
fax  em  nome  da  pessoa  que  seria  a  responsável  pelo 
saque;  QUE tal  pessoa chegou após  o  encerramento do 
expediente bancário para o público, permanecendo o Sr. 
José Borba na Agência aguardando o desenrolar dos fatos; 
QUE compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. 
SIMONE  VASCONCELOS,  que  assinou  o  recibo  e 
autorizou a entrega do numerário ao Sr. José Borba; QUE o 
valor  indicado  no  fax  da  SMP&B era  de  R$  200.000,00, 
porém  não  se  recorda  se  o  valor  foi  entregue 
integralmente ao Deputado Federal José Borba; QUE não 
ficou nada registrado da operação em nome do deputado 
José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando como 
responsável  pelo  saque  a  Sra.  Simone  Vasconcelos’ (fls. 
559/560, confirmado às fls. 19.068/19.074).
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por volta das 13:30 horas; QUE neste momento solicitou a 
identificação  da  pessoa  que  iria  sacar  os  valores  para 
confrontar  com  os  dados  contidos  no  fax  recebido  da 
Agência  Assembléia  do  Banco  Rural,  oportunidade  em 
que o mesmo apresentou a carteira funcional de Deputado 
Federal, sendo solicitado então o documento para extração 
de  cópia,  porém  o  Deputado  Federal,  de  nome  JOSÉ 
BORBA, não permitiu a extração de cópia e se recusou a 
assinar o recibo do valor a ele destinado; QUE diante da 
negativa do Deputado José Borba em permitir a extração 
da cópia do documento de identificação, fez contato com a 
Agência  Assembléia  do  Banco  Rural  em  Belo 
Horizonte/MG, e falou com o Gerente daquela Agência e 
lhe expôs o fato; QUE o Gerente disse que o reinquirido 
teria tomado a decisão correta de não efetuar o pagamento 
e que iria entrar em contato com a empresa SMP&B para 
tratar do assunto;  QUE logo após,  o gerente retornou a 
ligação dizendo que uma pessoa estaria indo à Agência do 
Banco  Rural/Brasília  resolver  o  problema,  orientando  o 
reinquirido  a  rasgar  o  fax  anteriormente  recebido  em 
nome do Sr. JOSÉ BORBA, pois seria mandado um outro 
fax  em  nome  da  pessoa  que  seria  a  responsável  pelo 
saque;  QUE tal  pessoa chegou após  o  encerramento do 
expediente bancário para o público, permanecendo o Sr. 
José Borba na Agência aguardando o desenrolar dos fatos; 
QUE compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. 
SIMONE  VASCONCELOS,  que  assinou  o  recibo  e 
autorizou a entrega do numerário ao Sr. José Borba; QUE o 
valor  indicado  no  fax  da  SMP&B era  de  R$  200.000,00, 
porém  não  se  recorda  se  o  valor  foi  entregue 
integralmente ao Deputado Federal José Borba; QUE não 
ficou nada registrado da operação em nome do deputado 
José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando como 
responsável  pelo  saque  a  Sra.  Simone  Vasconcelos’ (fls. 
559/560, confirmado às fls. 19.068/19.074).
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‘o Sr. José Francisco Rêgo – Eu não lembro se tinha 
algum  funcionário.  Eu  só  sei  que  essa  pessoa  que  eu 
conheço, aqui,  D.  Simone Reis  Lobo de Vasconcelos,  ela 
veio de Belo Horizonte para fazer o pagamento ao senhor 
José Borba. E ela já confirmou isso na Polícia Federal.’ (fls. 
19.068/19.074).

701.  Marcos  Valério  e  Simone  Vasconcelos  também 
confirmaram os fatos:

‘Que, o Deputado José Borba recebeu em Brasília, no 
Banco  Rural,  tendo  se  recusado  a  assinar  os  recibos.’ 
(Depoimento de Marcos Valério, fls. 734).

‘diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
foi  apresentado  pelo  Sr.  Delúbio  Soares;  (…)  diz  que, 
também nestes casos, as pessoas indicadas por José Borba 
foram identificadas no Rural e, quando pessoalmente José 
Borba foi ao Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de 
retirada, este foi identificado pelo funcionário do Rural e 
pela Sra. Simone Vasconcelos.’ (Interrogatório de Marcos 
Valério, fls. 16.352).

‘QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado 
a  assinar  um  comprovante  de  recebimento  no  Banco 
Rural,  motivo pelo  qual  a  declarante veio  pessoalmente 
assinar  tal  documento  para  poder  efetuar  o  repasse  ao 
mesmo.’  (Depoimento  de  Simone  Vasconcelos,  fls. 
588/595).

‘que esclarece que quanto à recusa de José Borba em 
assinar  o  recibo  exigido  pelo  Banco  Rural,  reitera  os 
termos do depoimento de fls. 591 acrescentando, apenas, 
que foi pessoalmente à agência do banco Rural de Brasília, 
por ordem de Marcos Valério,  assinar o recibo que José 
Borba havia se negado a fazer.’ (Interrogatório de Simone 
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‘o Sr. José Francisco Rêgo – Eu não lembro se tinha 
algum  funcionário.  Eu  só  sei  que  essa  pessoa  que  eu 
conheço, aqui,  D.  Simone Reis  Lobo de Vasconcelos,  ela 
veio de Belo Horizonte para fazer o pagamento ao senhor 
José Borba. E ela já confirmou isso na Polícia Federal.’ (fls. 
19.068/19.074).

701.  Marcos  Valério  e  Simone  Vasconcelos  também 
confirmaram os fatos:

‘Que, o Deputado José Borba recebeu em Brasília, no 
Banco  Rural,  tendo  se  recusado  a  assinar  os  recibos.’ 
(Depoimento de Marcos Valério, fls. 734).

‘diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
foi  apresentado  pelo  Sr.  Delúbio  Soares;  (…)  diz  que, 
também nestes casos, as pessoas indicadas por José Borba 
foram identificadas no Rural e, quando pessoalmente José 
Borba foi ao Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de 
retirada, este foi identificado pelo funcionário do Rural e 
pela Sra. Simone Vasconcelos.’ (Interrogatório de Marcos 
Valério, fls. 16.352).

‘QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado 
a  assinar  um  comprovante  de  recebimento  no  Banco 
Rural,  motivo pelo  qual  a  declarante veio  pessoalmente 
assinar  tal  documento  para  poder  efetuar  o  repasse  ao 
mesmo.’  (Depoimento  de  Simone  Vasconcelos,  fls. 
588/595).

‘que esclarece que quanto à recusa de José Borba em 
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termos do depoimento de fls. 591 acrescentando, apenas, 
que foi pessoalmente à agência do banco Rural de Brasília, 
por ordem de Marcos Valério,  assinar o recibo que José 
Borba havia se negado a fazer.’ (Interrogatório de Simone 
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Vasconcelos, fls. 16.464/16.465).

702. Embora José Borba tenha negado o recebimento do 
dinheiro,  em  seu  interrogatório  admitiu  que  já  esteve  na 
Agência  Brasília  do  Banco  Rural  para  reunir-se  com Marcos 
Valério.  Afirmou,  inclusive,  que  em  uma  oportunidade  viu 
Simone Vasconcelos na Agência:

‘J: O Sr. Já esteve na agência Brasília do Banco Rural 
alguma vez?

A: Já.
J: O que é que o Sr. foi fazer lá?
A: Foi quando eu marquei com Marcos Valério um 

possível encontro, cujo encontro não ocorreu. Mais tarde 
ele…;

J: Quantas vezes?
A: Duas vezes. 
(…)
J:  A Simone Reis  de Vasconcelos também não sabe 

quem é?
A: Eu só vi uma vez de relance.
J: Onde?
A: Lá no Banco.
J:  Ah,  quando o Sr.  esteve lá em busca de Marcos 

Valério ela estava lá?
A: #, ela estava, estava lá.’ (fls. 15.754/15.755)

703.  A  justificativa,  entretanto,  é  inusitada,  não  sendo 
razoável  acreditar  que  Marcos  Valério  marcasse  reuniões  na 
Agência do Banco Rural em Brasília.

704.  Marcos  Valério,  diretamente  ou  por  intermédio  de 
Simone  Vasconcelos,  somente  orientava  os  Parlamentares  a 
comparecer  à  Agência  do  Banco  Rural  para  proceder  ao 
recebimento de dinheiro em espécie, exatamente como ocorreu 
com José Borba.

705. Ressalte-se que as declarações de José Borba em seu 
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interrogatório,  apesar  de  negar  o  recebimento  do  dinheiro, 
harmoniza-se com o contundente depoimento da testemunha 
José Francisco de Almeida Rego e  com os relatos de Marcos 
Valério e Simone Vasconcelos, gerando a certeza processual de 
que houve de fato o recebimento pelo acusado de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) em espécie a título de vantagem indevida.

706. José Borba, na época, integrava a ala do PMDB que 
apoiava o Governo Federal. Em seu interrogatório afirmou (fls. 
15.756):

‘A:  Eu  sou  da  base  de  governo  desde  o  governo 
anterior, e eu tenho uma seqüência de apoiamento.’

707. Foi também o que declarou José Dirceu (fls. 16.657):

‘MPF: O senhor mencionou que é público e notório 
que o PMDB é um partido dividido. Especificamente em 
relação ao então Deputado Federal José Borba, ele era da 
ala  que  apoiava  o  Governo  ou que  era  da  oposição  ao 
Governo?

INTERROGANDO: Da ala que apoiava o Governo. 
Mas  o  PMDB  não  apoiava  o  Governo  nesse  momento, 
oficialmente como partido.’ 

708. Como prova de que o valor recebido por José Borba 
não  destinava-se  ao  Partido  tem-se  o  depoimento  do  então 
Presidente  do  PMDB,  o  atual  Vice-Presidente  da  República 
Michel  Temer,  de  que  seu  partido  jamais  recebeu  qualquer 
recurso financeiro do PT (fls. 38.504/38.505):

‘Desde  quando  Vossa  Excelência  é  Presidente  do 
PMDB?

Desde 2001.
(…)
Durante  seu  período  como  Presidente  do  PMDB, 

houve repasse de recursos do Partido dos Trabalhadores – 
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PT para o PMDB?
Não’.” (fls. 359 a 364 das alegações finais do MP).

Em contrapartida, em suas alegações finais, o acusado sustenta, em 
síntese,  que  a  peça  acusatória  não  descreve  fatos  que  se  amoldem  a 
qualquer dos tipos penais a ele imputados. Aduz, para tanto, que,

“(...)  para  haver  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  é 
necessário que o agente tenha ciência de que a coisa que lhe foi 
entregue é produto de um dos crimes especificados nos incisos 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. ‘O agente precisa saber da natureza 
espúria dos bens (elemento cognitivo) e, mesmo assim, querer 
praticar a ação típica (elemento volitivo)’ (Moraes Pitombo, ob. 
cit., p. 141).

Dadas essas características, não haverá conduta típica de 
lavagem de dinheiro no seu simples recebimento por alguém. É 
preciso  que  esse  recebimento  se  ordene  ao  propósito  de 
introduzi-lo  na  economia  legal,  escoimado  de  sua  origem 
degradada.  Não importa,  decerto,  que o meio escolhido para 
esse fim seja tosco ou requintado, mas é imprescindível que o 
ato se articule para a ocultação da origem criminosa do bem a 
fim de possibilitar que este seja abertamente desfrutado pelo 
agente mais adiante” (fls. 3/4).

Nesse contexto, aduz que “a denúncia, portanto, por crime de lavagem  
de dinheiro, para deixar transparecer a justa causa da ação penal, deve descrever  
conduta que revele que o acusado sabia da origem dos recursos ligada a um dos  
incisos do art. 1º da Lei nº 9.639/98. Deve indicar, em acréscimo, elementos que  
conduzam à convicção preliminar  de  que o  agente  teve  ciência  de  que o  fato  
antecedente era crime” (fl. 5).

Assevera que  “não é suficiente,  portanto, para que se justifique a ação  
penal, que o Ministério Público afirme, na denúncia, que o dinheiro recebido pelo  
acusado era fruto de algum dos crimes mencionados nos incisos do art. 1º da Lei  
nº 9.639/98. Cumpre que, além disso, aponte fatos que conduzam o julgador a  
crer que o acusado estava cônscio de que o que recebia provinha do cometimento  
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pretérito de algum daqueles delitos” (fl. 5).
À luz desses argumentos, entende a defesa que a denúncia contra 

José Rodrigues Borba não atende às exigências mínimas para que o ora 
réu seja condenado, na medida em que “reconhece não haver prova material  
- provas que, entretanto, abundaram com relação a outros denunciados - sobre o  
recebimento  desse  considerável  valor.  Apenas  haveria  a  construção  de  uma  
inverossímil estória contada por outra acusada - apontada como integrante do  
núcleo do não-confiável e despistador Marcos Valério -, de que teria efetuado ao  
Sr. Borba a entrega de R$ 200.000,00, sem recibo e sem nenhuma anotação, num  
procedimento  totalmente  diverso  daquele  que  a  própria  denúncia  afirma  
peculiarizar os atos do grupo com que Marcos Valério operava” (fls. 12/13).

Afirma que “o Ministério Público em suas manifestações contra o Sr. José  
Rodrigues Borba apenas diz - e de modo incompleto, insuficiente - que ele recebeu  
certa quantia. Nada mais é dito de modo consequente. Nada se diz sobre eventual  
conhecimento pelo defendente da origem da imaginada quantia. Nada se diz sobre  
o  que  o  defendente  teria  feito  para  ocultar  ou dissimular  a  natureza origem,  
localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  do  dinheiro  que  teria  
recebido. Nada se diz sobre como o mero recebimento do dinheiro poderia inserir-
se num processo de redirecionamento de recursos ilegais na economia legal” (fls. 
14/15).

Mais adiante, no que tange ao crime de corrupção passiva, sustenta a 
defesa que não ficou demonstrada a existência de uma vinculação entre a 
prática de um ato de ofício de competência do réu e o recebimento da 
eventual vantagem indevida. Argumenta estar consolidado “na doutrina e  
na jurisprudência que o delito de corrupção passiva tem como elemento do tipo a  
ligação  causal  do  recebimento  de  vantagem à  prática  de  um ato  de  ofício  da  
competência do agente” (fls. 15/16).

Em  abono  a  esses  argumentos,  destaca  julgado  da  Corte  (AP nº 
307/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 13/10/95 – caso Collor), no qual se 
assentou  o  entendimento  de  que  seria  essencial  no  crime  do  art.  317, 
caput,  do  CP,  que  a  vantagem  indevida,  solicitada,  recebida  ou 
prometida, estivesse relacionada a um ato de ofício de competência do 
servidor público.
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Conclui  afirmando que  “a  acusação  por  corrupção  passiva  formulada  
contra o Sr. José Borba é, portanto, incontornavelmente inadmissível, pela sua  
generalidade, pela falta de descrição de comportamento típico e até por se apoiar  
em fatos que não comportam sequer qualificação penal” (fl. 21).

Análise dos delitos imputados ao acusado   
Pois bem, em relação ao delito de  corrupção passiva (CP, art. 317) 

imputado  ao  réu,  consta,  segundo  a  acusação,  que,  no  período 
compreendido entre os anos de 2003 e 2004, o parlamentar federal  José 
Borba recebeu R$ 2.100.000,00 para votar a favor de matérias do interesse 
do Governo Federal.

Para tanto, segundo o Parquet, valeu-se, igualmente, do esquema de 
lavagem  de  dinheiro  disponibilizado  pelo  Banco  Rural,  tendo  como 
intermediária  Simone Vasconcelos,  uma vez que,  instado a subscrever 
recibo da importância de R$ 200.000,00, negou-se a fazê-lo.

A  defesa  do  então  Deputado  Federal  José  Borba sustenta,  em 
resumo, a atipicidade da infração, por ausência de qualquer ato de ofício 
praticado pelo réu em contrapartida dos valores recebidos, bem como a 
inexistência de qualquer prova a demonstrar o recebimento pelo acusado 
de vantagem indevida.

Destaco  aqui,  mais  uma  vez,  que,  como  já  decidido  por  este 
Plenário  em  capítulo  anterior,  no  que  inclusive  fiquei  vencido,  a 
corrente  majoritária  se  formou  no  sentido  de  ser  despicienda  a 
existência  do  ato  de  ofício  para  a  tipificação  do crime de  corrupção 
passiva, bastando para tanto, que a vantagem seja oferecida em razão 
do exercício de cargo público. A partir desta premissa, curvo-me a essa 
orientação,  e doravante passo a orientar o teor deste meu voto nesse 
sentido.

Vejamos:
A materialidade está embasada nas declarações dos corréus Marcos 

Valério  e  Simone  Vasconcelos,  assim  como  pelo  depoimento 
contundente prestado pela testemunha José Francisco de Almeida Rego.

Nesse  sentido,  elucidativas  as  palavras  da  citada  testemunha,  na 
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compreendido entre os anos de 2003 e 2004, o parlamentar federal  José 
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do Governo Federal.
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intermediária  Simone Vasconcelos,  uma vez que,  instado a subscrever 
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A  defesa  do  então  Deputado  Federal  José  Borba sustenta,  em 
resumo, a atipicidade da infração, por ausência de qualquer ato de ofício 
praticado pelo réu em contrapartida dos valores recebidos, bem como a 
inexistência de qualquer prova a demonstrar o recebimento pelo acusado 
de vantagem indevida.

Destaco  aqui,  mais  uma  vez,  que,  como  já  decidido  por  este 
Plenário  em  capítulo  anterior,  no  que  inclusive  fiquei  vencido,  a 
corrente  majoritária  se  formou  no  sentido  de  ser  despicienda  a 
existência  do  ato  de  ofício  para  a  tipificação  do crime de  corrupção 
passiva, bastando para tanto, que a vantagem seja oferecida em razão 
do exercício de cargo público. A partir desta premissa, curvo-me a essa 
orientação,  e doravante passo a orientar o teor deste meu voto nesse 
sentido.

Vejamos:
A materialidade está embasada nas declarações dos corréus Marcos 

Valério  e  Simone  Vasconcelos,  assim  como  pelo  depoimento 
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parte que interessa:

“(...)  QUE  tal  pessoa  chegou  após  o  encerramento  do 
expediente bancário para o público,  permanecendo o Sr.  José 
Borba  na  Agência  aguardando  o  desenrolar  dos  fatos;  QUE 
compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a entrega do 
numerário ao Sr. José Borba; QUE o valor indicado no fax da 
SMP&B era de R$ 200.000,00, porém não se recorda se o valor 
foi  entregue  integralmente  ao  Deputado  Federal  José  Borba; 
QUE  não  ficou  nada  registrado  da  operação  em  nome  do 
deputado José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando 
como responsável pelo saque a Sra. Simone Vasconcelos” (fls. 
559/560, confirmado à fl. 19069 do v. 87).

“(...)  o Sr.  José Francisco Rêgo - Eu não lembro se tinha 
algum funcionário. Eu só sei que essa pessoa que eu conheço, 
aqui,  D.  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  ela  veio  de  Belo 
Horizonte para fazer o pagamento ao senhor José Borba. E ela já 
confirmou isso na Polícia Federal” (fl. 19074 do v. 87).

O  corréu  Marcos  Valério confirmou  em  juízo  haver  ordenado  o 
pagamento  dessa  importância  ao  citado  parlamentar,  a  mando  de 
Delúbio Soares:

“(...) diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
foi apresentado pelo Sr. Delúbio Soares; (...) diz que as dívidas 
do  PMDB  relativas  a  2002  foram  quitadas  pelos  recursos 
repassados  pelo  interrogando,  segundo  indicação  do  Sr. 
Delúbio, no montante total de R$ 2.100.000,00; diz que, também 
nestes  casos,  as  pessoas  indicadas  por  José  Borba  foram 
identificadas no Rural e, quando pessoalmente José Borba foi ao 
Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi 
identificado  pelo  funcionário  do  Rural  e  pela  Sra.  Simone 
Vasconcelos” (fl. 16352 do v. 76).
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Por último, vide as declarações de Simone Vasconcelos, exatamente 
no mesmo sentido:

“(...) que esclarece que quanto à recusa de José Borba em 
assinar o recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do 
depoimento  de  fls.  591,  acrescentando  apenas,  que  foi 
pessoalmente a agência do banco Rural de Brasília, por ordem 
de  Marcos  Valério,  assinar  o  recibo  que  José  Borba  havia  se 
negado a fazer” (fls. 16464/16465 do v. 76).

“(...) QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a 
assinar  um  comprovante  de  recebimento  no  Banco  Rural, 
motivo  pelo  qual  a  declarante  veio  pessoalmente  assinar  tal 
documento para poder efetuar o repasse ao mesmo” (fl. 591 do 
v. 3).

Há, no caso, depoimentos contundentes emanados de mais de um 
corréu, os quais convergem entre si, bem como o testemunho de terceiro 
equidistante das partes, sem interesse na solução da demanda e que não 
figura  no  polo  passivo  desta  ação.  Refiro-me  ao  depoimento  do 
responsável pelos pagamentos na Agência Brasília do Banco Rural, o Sr. 
José Francisco de Almeida Rego, que descreve com riqueza de detalhes o 
episódio.

Nesse  contexto,  reitero,  mais  uma  vez,  as  palavras  de  Camargo 
Aranha, reproduzindo Deuteronômio, 19,15:

“Uma só testemunha não é o bastante contra uma pessoa, 
por qualquer pecado ou falta ou delito que tiver cometido. Pelo 
depoimento de duas ou três é que constará o fato” (Da prova 
no processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 157).

No caso, ainda que não demonstrado o recebimento total pelo réu da 
importância  de  R$  2.100.000,00,  está,  ao  menos,  suficientemente 
demonstrado o recebimento da quantia R$ 200.000,00, fato esse bastante 
para a tipificação da infração prevista no art. 317, caput, do CP.
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Veja-se que a conduta se adéqua ao tipo imputado ao acusado, na 
medida  em  que  o  recebimento  da  vantagem,  na  espécie,  teria  sido 
motivado pela função pública que ele exercia à época (deputado federal), 
o que configura a relação de causalidade entre ela e o fato imputado.

Portanto,    julgo procedente   a ação penal para condenar o réu    José   
Rodrigues Borba   por incursão nas sanções do art. 317,   caput  , do Código   
Penal.

A respeito do delito em lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, 
incisos  V,  VI  e  VII)  imputado  ao  réu,  entendo  que  a  acusação 
individualizou a prática do crime de lavagem de dinheiro praticado pelo 
réu de forma suficiente e clara, in verbis:

“(...)
Ciente  da  origem  ilícita  dos  recursos  (organização 

criminosa  voltada  para  a  prática  de  crimes  contra  a 
administração pública e contra o sistema financeiro nacional), 
bem  como  dos  mecanismos  de  lavagem  empregados  para  a 
transferência  dos  valores,  José  Borba  atuou para  não receber 
diretamente o dinheiro, de forma a não deixar qualquer rastro 
de sua participação no esquema.

No entanto, ficou comprovado o pagamento de uma das 
parcelas  disponibilizadas  pelo  grupo  de  Marcos  Valério,  no 
valor de R$ 200.000,00 ao ex Deputado Federal José Borba, que 
recebeu esse dinheiro das mãos de Simone Vasconcelos.

Nessa  ocasião,  o  próprio  José  Borba  compareceu  na 
agência  do  Banco  Rural  em  Brasília  e  procurou  o  então 
Tesoureiro  do  Banco  Rural  em  Brasília  José  Francisco  de 
Almeida para a entrega do dinheiro, o que foi confirmado por 
Simone Vasconcelos.

Todavia,  José  Borba  recusou-se  a  assinar  qualquer 
documento  que  comprovasse  o  recebimento  da  importância 
acima, fazendo com que Simone Vasconcelos se deslocasse até 
essa  agência,  retirasse,  mediante  a  sua  própria  assinatura,  a 
quantia acima informada, e efetuasse a entrega desse numerário 
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ao então parlamentar” (fls. 5.731/5.732 da denúncia).

No  caso,  como  já  reconhecido  quando  da  análise  do  crime  de 
corrupção passiva, é fato que o réu, utilizando-se de astúcia e visando 
dissimular  o  recebimento  irregular  de  ao  menos  R$  200.000,00, 
determinou  que  o  saque  se  materializasse  em  nome  de  Simone 
Vasconcelos, a qual confirmou essa versão em seu depoimento em juízo.

Assim  agindo,  pretendia  o  acusado  impedir  o  rastreamento  dos 
recursos  que  lhe  foram  repassados  e  deles  se  utilizar  sem  que  fosse 
possível a fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras.

Note-se  que,  se  não  existem  provas  outras  da  materialização  do 
saque desses recursos pelo réu, além das orais, isso se deveu exatamente 
ao expediente por ele  adotado,  tendo,  inclusive,  sido inutilizado pelos 
funcionários do Banco Rural o fac-símile anteriormente enviado àquela 
agência autorizando o pagamento ao acusado.

Nessa conformidade, bem amoldada a conduta do acusado ao tipo 
penal descrito no art. 1º, inciso V, da lei de regência, de modo a configurar 
o delito de lavagem.

Registro finalmente que, embora a acusação tenha imputado ao réu 
violação por seis vezes dos incisos V, VI, e VII do art. 1º da lei de lavagem, 
não  ficou  cabalmente  demonstrado  que  teria  havido  a  efetivação,  à 
exceção dos R$ 200.000,00, dos demais pagamentos descritos na denúncia 
(fl. 5731).

Nesse contexto, não há como aferir se existem importâncias outras, 
(vantagens indevidas) a serem ocultadas ou dissimuladas, provenientes, 
direta ou indiretamente, de um dos crimes enumerados no tipo penal, o 
que impede o reconhecimento de outros crimes de igual natureza.

Do mesmo modo, não restou demonstrado que o réu tivesse ciência 
de  que  a  quantia  a  ele  entregue  fosse  proveniente,  direta  ou 
indiretamente, de crime contra o sistema financeiro nacional (inciso VI) 
ou de crime praticado por organização criminosa (inciso IV).

Pelo  exposto,    julgo  parcialmente  procedente   a  ação  penal  para   
condenar o réu   José Rodrigues Borba   por incursão nas sanções do art. 1º,   
inciso V, da Lei nº 9.613/98, tão somente, em relação aos R$ 200.000,00 
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comprovadamente recebidos.
É como voto em relação a este capítulo.
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Debate

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Com efeito, a doutrina 
e a jurisprudência, após reconhecerem as três fases clássicas que compõem 
as operações pertinentes ao crime de lavagem de valores, assinalam que  
não se  revela  necessário,  para efeito de configuração típica do crime em 
questão, que sejam praticados atos inerentes a cada um desses estágios.
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  apesar  de  ter  Antônio  em meu nome,  eu  não 

tenho o dom da ubiquidade de Santo Antônio.
Vossa Excelência foi Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e sabe 

que, em matéria de registro de candidatura, a maior parte dos processos 
carece do quórum completo do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral. É 
exatamente o horário de se iniciar, neste momento, 19 horas, a sessão do 
TSE. Há Colegas aqui também, penso eu, aptos a votar. Se eu continuar o 
meu voto, nós deixaremos o Tribunal Superior Eleitoral sem deliberações. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência  prossegue na  segunda-feira,  conjuntamente  com o  Ministro 
Marco Aurélio, que já manifestou a vontade de também proferir voto.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O que não prejudica o  meu voto,  porque,  como Vossa excelência 

percebeu, ele está com fechos separados, ao longo dos capítulos.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 

consulto Suas Excelências os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Presidente, nós vamos ficar com um quórum mínimo. Não sei se seria.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 

consulta  aos  eminentes  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes  é 
quanto à prossecução; se Vossas Excelências querem votar ainda hoje ou 
deixar, porque temos quórum. O Ministro Joaquim Barbosa se encontra.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu peço  então  licença,  Senhor  Presidente,  para  ir  até  o   Tribunal 

Superior Eleitoral.
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O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Desejo  registrar, 
Senhor Presidente,  que estou em condições de proferir o meu voto na 
sessão plenária de hoje.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Gilmar, também? 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 

vamos  prosseguir.  O  Ministro  Toffoli  continua  o  voto  na  próxima 
segunda-feira.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Pois não. Agradeço, Senhor Presidente.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então a 

parte  parcialmente  dispositiva  do  voto  de  Vossa  excelência  já  está 
devidamente anotada?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Já foi enunciada. Exatamente.
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES:  Sr.  Presidente,  após  a 
análise  dos  capítulos  anteriores,  articulados  pelo  Procurador-Geral  da 
República  sob  a  denominação  de  desvios  de  recursos  públicos,  gestão  
fraudulenta e lavagem de dinheiro, nos ocupamos, agora, da parte em que se 
imputa o oferecimento e, posterior, pagamento de “vultuosas quantias a 
diversos  parlamentares  federais,  principalmente  dirigentes  partidários, 
do  Partido  Progressista  (PP),  do  Partido  Liberal  (PL),  do  Partido 
Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  parte  do  Partido  do  Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB)”, em troca de apoio político ao Governo 
Federal.

Segundo o Procurador-Geral da República, “toda a estrutura montada  
por José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Silvio Pereira tinha entre seus  
objetivos angariar ilicitamente o apoio de outros partidos políticos para formar a  
base  de  sustentação  do  Governo  Federal.  Nesse  sentido,  eles  ofereceram  e,  
posteriormente, pagaram vultuosas quantias a diversos parlamentares federais,  
principalmente os dirigentes partidários, para receber apoio político do Partido  
Progressista (PP), Partido Liberal –PL, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e  
parte do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)”.

Os pagamentos, conforme descreve, eram realizados por meio dos 
“serviços criminosos prestados por Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano  
Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza Dias”,  aos quais imputa, 
“em concurso material”, todos os crimes de corrupção ativa.

Afirma que,  “quando eram realizadas  retiradas em espécie,  objetivando  
não  deixar  sinal  de  sua  participação,  os  beneficiários  reais  apresentavam um  
terceiro,  indicando  seu  nome  e  qualificação  para  o  recebimento  de  valores”,  
pagamentos que foram comprovados pelos documentos obtidos em razão 
do cumprimento de medida de busca e apreensão. Outros repasses foram 
efetuados  diretamente  por  Marcos  Valério  e  Simone  Vasconcelos  sem 
qualquer registro formal.
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Sustenta  que  “o  recebimento  da  vantagem  indevida,  motivada  pela  
condição de parlamentar federal dos denunciados, tinha como contraprestação o  
apoio político ao Governo Federal”. 

Em suma, a denúncia imputa aos réus PEDRO DA SILVA CORRÊA 
DE  OLIVEIRA  ANDRADE  NETO,  PEDRO  HENRY  NETO,  JOÃO 
CLÁUDIO  DE  CARVALHO  GENÚ,  VALDEMAR  DA COSTA NETO, 
JACINTO  DE  SOUZA LAMAS,  ANTÔNIO  DE  PÁDUA DE  SOUZA 
LAMAS,  CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  PINTO  (BISPO 
RODRIGUES),  ROBERTO  JEFFERSON  MONTEIRO  FRANCISCO, 
EMERSON  PALMIERI,  ROMEU  FERREIRA  QUEIROZ  e  JOSÉ 
RODRIGUES BORBA  a prática do delito previsto no art. 317 do Código 
Penal e do delito previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98. 

A conduta típica  imputada é  a  da corrupção passiva,  prevista  no 
artigo 317, caput, do Código Penal , in verbis: 

“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”.

Uma vez mais reafirmo que a ação que a lei incrimina consiste em 
solicitar  (pedir)  ou  receber  (aceitar)  vantagem  indevida  em  razão  da 
função, ou aceitar promessa de tal vantagem. E, conforme entendimento 
assentado pela Corte, no julgamento da AP 307 e ora reiterado, “sem que o  
agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do  
art.  317,  caput, do  Código  Penal,  venha  a  adotar  comportamento  funcional  
necessariamente vinculado à prática ou à abstenção de qualquer ato de ofício –  
ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato enquadrável no conjunto  
de suas atribuições legais –, não se poderá, ausente a indispensável referência  
a determinado ato de ofício, atribuir-lhe a prática do delito de corrupção passiva”  
(AP 307, excerto do voto do Min. Celso de Mello).

Há que se ter presente que “a expressão ato funcional não é empregada  
no  sentido  técnico  administrativo.  Ato  funcional  significa  qualquer  conduta  
posta  em  prática  pelo  funcionário  público  no  exercício  de  suas  funções,  
compreendendo todas as providências, os atos devidos, propostas, requerimentos,  
pareceres e demais operações, de natureza material ou omissiva. Também os atos  
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de governo e os atos de direito privado acham-se compreendidos na noção ampla  
de ato de ofício”. (Paulo José da Costa Junior, Direito Penal Objetivo, Forense, 
p. 573).

Portanto,  “o  ato  ou  abstenção  a  que  a  corrupção  se  refere  deve  ser  de  
competência do  intraneus, isto é, deve estar compreendido nas suas específicas  
atribuições funcionais, pois só neste caso pode deparar-se com um dano efetivo ou  
potencial  ao  regular  funcionamento  da  administração”.  (Nelson  Hungria, 
Comentários ao Código Penal, p. 369).

Debate-se, é certo, quanto à exigência de um determinado ato. Penso 
que a defesa labora em equívoco conceitual. A exigência de determinação 
do ato funcional está relacionada à imprescindível conexão entre o ato e a 
função  pública  e  não,  propriamente,  ao  ato  materializado,  pois  é 
indiferente para a consumação do delito que o ato funcional venha a ser 
praticado ou não.

Não  estou  a  defender,  por  óbvio,  que  a  imputação  possa  ser 
genérica,  abstrata,  despida  de conteúdo descritivo  mínimo,  mas que a 
relevância  penal  é  a  mercancia  da  função  púbica  e  não  o  ato  em  si 
(inclusive porque pode ser lícito).

Insisto  nesta  reafirmação,  Sr.  Presidente,  mormente  em  face  da 
observação  do  eminente  Ministro  Revisor  de  que  a  Corte  reviu  seu 
posicionamento  e  abandonou a  exigência  do  ato  de  ofício.  Não é  esta 
minha  compreensão.  Penso  que  é  muito  importante  assentar  as  bases 
teóricas deste julgamento, inclusive pela repercussão dos precedentes da 
Corte nas demais esferas do Poder Judiciário.

A  Jurisprudência  firmada  na  AP  307  permanece,  portanto, 
inalterada: é indispensável ato de ofício em potencial para configuração 
do crime de corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua efetiva 
prática pelo corrupto.

Vencida essa premissa,  tenho que a realidade nos mostra que “os  
crimes  econômico-financeiros  organizados,  neles  incluindo  a  corrupção  e  a  
fraude, não fazem, aparentemente, vítimas. No entanto (...) são provavelmente  
aqueles  que  maiores  danos  causam  aos  Estados  e  aos  seus  cidadãos.  Geram  
pobreza, impedem o desenvolvimento econômico, provocam injustiça social e são  
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responsáveis  pela  degradação  do  sistema político  e  das  instituições  públicas”. 
(Maria José Morgado, in Fraude e Corrupção em Portugal)

Em sua memorável  obra,  o arguto Nelson Hungria,  ao tratar  dos 
crimes contra a Administração Pública, observou: 

“O  afarismo,  o  crescente  arrojo  das  especulações,  a 
voracidade  dos  apetites,  o  aliciamento  do  fausto,  a  febre  do 
ganho, a  steeplechase dos interesses financeiros sistematizaram, 
por assim dizer, o tráfico da função pública. A corrução campeia 
como um poder dentro do Estado. Em todos os setores: desde o 
“contínuo”,  que  não  move  um  papel  sem  a  percepção  de 
propina,  até  a  alta  esfera  administrativa,  onde  tantos 
misteriosamente enriquecem da noite para o dia. De quando em 
vez, rebenta um escândalo, em que se ceva o sensacionalismo 
jornalístico. A opinião publica vozeia indignada e Têmis ensaia 
o seu gládio; mas os processos penais, iniciados com estrépito, 
resultam, as mais  das vezes,  num completo fracasso, quando 
não  na  iniqüidade  da  condenação  de  uma  meia  dúzia  de 
intermediários  deixados  à  sua  própria  sorte.  São  raras  as 
moscas  que  caem  na  teia  de  Aracne.  O  “estado-maior”  da 
corrução  quase  sempre  fica  resguardado,  menos  pela 
dificuldade  de  provas  do  que  pela  razão  de  Estado,  pois  a 
revelação  de  certas  cumplicidades  poderia  afetar  as  próprias 
instituições”. (Comentários ao Código Penal, p. 362-363).

As palavras do saudoso mestre parecem consubstanciar o próprio 
roteiro  do caso ora em apreço,  porquanto o  estrepitoso  caso revela um 
projeto de poder paralelo dentro da máquina do Estado. 

O  quadro  delineado  na  denúncia  é  extremamente  grave.  Revela, 
como afirmado pelo Procurador-Geral da República, verdadeiro atentado 
à democracia, na medida em que deslegitima a sua base, o livre exercício 
da representação popular.

Insta  lembrar  que  “a  representação  democrática,  constitucionalmente  
conformada,  não  se  reduz,  porém,  a  uma  simples  <delegação  da  vontade  do  
povo>.  A força  (legitimidade  e  legitimação)  do  órgão  representativo  assenta  
também no conteúdo dos seus actos, pois só quando os cidadãos (povo), para além  
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das suas diferenças e concepções políticas, se podem reencontrar nos actos dos  
representantes em virtude do conteúdo justo destes actos, é possível afirmar a  
existência  e  a  realização de  uma  representação democrática material”.  (JJ 
Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 
p. 283).

Com efeito, a cooptação de apoio político, não em torno de ideias, mas 
em troca de vantagens financeiras, inexoravelmente, corrompe o sistema 
democrático.

Inolvidável  que  são  legítimas  as  coligações  partidárias,  que  são 
possíveis transferências de recursos e doações, contudo, o que se espera e 
se exige é que sejam efetivadas nos termos da lei. 

A defesa dos réus, em regra (exceção a JOSÉ BORBA), não nega a 
existência  dos  repasses  financeiros  denunciados,  justificando-os  como 
despesas de campanha não contabilizadas. Argumenta que o acordo político 
celebrado entre as agremiações partidárias previu o compartilhamento de 
despesas  de  campanha,  única  e  exclusiva  razão  das  aludidas 
transferências. 

A inventiva tese  de  caixa 2,  propalada como natural  e  normal  no 
ambiente  partidário,  não  se  sustenta,  quer  pela  origem  ilícita  dos 
recursos, quer pelos elementos de prova colhidos nos autos. Aliás, como 
bem  observado  no  relatório  da  CPMI,  “sem  argumento  para  explicar  o  
inexplicável”  (Vol.  63,  p.  13.629/v),  a  defesa dos réus viu-se  obrigada a 
admitir a prática de um crime menor. 

Na verdade, não se trata de crime menor, pois inegável sua gravidade. 
A opção foi pelo crime prescrito.

Ora, o financiamento eleitoral tem regramento próprio (Lei 9.504/97, 
art. 17 e ss). Os recursos destinados ao partido devem transitar em suas 
contas ou conta, devem ser escriturados contabilmente — entrada e saída. 
E,  no caso,  o que se observa? Informalidade? Não. Menosprezo total  e 
absoluto  não  só  à  legislação  eleitoral,  mas  ao  sistema  financeiro,  à 
moralidade e à probidade administrativa.

Não se trata aqui de meras irregularidades formais na contabilidade 
de campanhas, mas de desvio de vultosos recursos públicos – tal como 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

das suas diferenças e concepções políticas, se podem reencontrar nos actos dos  
representantes em virtude do conteúdo justo destes actos, é possível afirmar a  
existência  e  a  realização de  uma  representação democrática material”.  (JJ 
Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 
p. 283).

Com efeito, a cooptação de apoio político, não em torno de ideias, mas 
em troca de vantagens financeiras, inexoravelmente, corrompe o sistema 
democrático.

Inolvidável  que  são  legítimas  as  coligações  partidárias,  que  são 
possíveis transferências de recursos e doações, contudo, o que se espera e 
se exige é que sejam efetivadas nos termos da lei. 

A defesa dos réus, em regra (exceção a JOSÉ BORBA), não nega a 
existência  dos  repasses  financeiros  denunciados,  justificando-os  como 
despesas de campanha não contabilizadas. Argumenta que o acordo político 
celebrado entre as agremiações partidárias previu o compartilhamento de 
despesas  de  campanha,  única  e  exclusiva  razão  das  aludidas 
transferências. 

A inventiva tese  de  caixa 2,  propalada como natural  e  normal  no 
ambiente  partidário,  não  se  sustenta,  quer  pela  origem  ilícita  dos 
recursos, quer pelos elementos de prova colhidos nos autos. Aliás, como 
bem  observado  no  relatório  da  CPMI,  “sem  argumento  para  explicar  o  
inexplicável”  (Vol.  63,  p.  13.629/v),  a  defesa dos réus viu-se  obrigada a 
admitir a prática de um crime menor. 

Na verdade, não se trata de crime menor, pois inegável sua gravidade. 
A opção foi pelo crime prescrito.

Ora, o financiamento eleitoral tem regramento próprio (Lei 9.504/97, 
art. 17 e ss). Os recursos destinados ao partido devem transitar em suas 
contas ou conta, devem ser escriturados contabilmente — entrada e saída. 
E,  no caso,  o que se observa? Informalidade? Não. Menosprezo total  e 
absoluto  não  só  à  legislação  eleitoral,  mas  ao  sistema  financeiro,  à 
moralidade e à probidade administrativa.

Não se trata aqui de meras irregularidades formais na contabilidade 
de campanhas, mas de desvio de vultosos recursos públicos – tal como 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4363 de 8405 STF-fl. 55978



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

assentado  nos  itens  anteriores  –  para  corromper  a  representação 
outorgada pelo voto popular e a própria instituição do Parlamento.

Além de inaceitável, sob qualquer perspectiva, suposta transferência 
de  recursos  à  margem  da  legislação  eleitoral,  principalmente  em  se 
tratando de políticos  diplomados  e  no exercício  de seus  mandatos,  as 
fraudes e mecanismos utilizados evidenciam, com absoluta clareza, que 
os denunciados tinham plena ciência das  origens escusas e criminosas 
dos recursos.

E exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, 
tratou-se  de  engendrar  um  sistema  à  margem  da  lei  para  o  proveito 
econômico.

Consigno, para argumentar,  em face das razões de defesa,  que as 
Resoluções do TSE (em especial as Resoluções 20.987/02 e 21.609/04) não 
têm o alcance pretendido, mormente quando se verifica, por meio dos 
Laudos do INC, que os recursos financeiros utilizados para os repasses 
não são oriundos de partido político,  mas intermediados por empresa 
privada contratada pela Administração Pública e de origem criminosa. 

De outra  parte,  o aproveitamento financeiro  e  político — registro 
que  a  destinação  do  dinheiro  é  irrelevante  para  o  tipo  penal  —  é 
iniludível.  E  inequivocamente  foi  um  dos  fatores  a  motivar  a  espúria 
aliança política. 

Consigne-se,  uma  vez  mais,  que  “é  irrelevante  que  o  ato  funcional  
(comissivo ou omissivo) sobre que versa a venalidade seja ilícito ou lícito, isto é,  
contrário ou não, aos deveres do cargo ou da função”. Pois, ”o motivo da reação  
penal, na espécie, é, antes de tudo, a pravidade do tráfico, do comércio da função  
pública, a acarretar o desprestígio e o descrédito da administração, ou a suspeita  
em torno desta” (Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, p. 367).

Logo,  argumentos  no sentido de que o partido,  em regra,  votava 
alinhado com o Governo ou mesmo que, em algumas oportunidades, o 
parlamentar sequer participou da votação x ou y não constituem álibi ou 
são suficientes para, por si sós, tornar atípica a conduta.

Evidentemente,  a  irregularidade  formal  eleitoral  não  absorve  a 
acusação  de  delito  mais  grave:  a  mercancia  da  função  pública, 
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principalmente da função representativa. 
A  censura  penal  recai  na  mercancia  da  função  pública.  No 

recebimento da vantagem indevida enquanto no exercício dessa mesma 
função. E o reclamado nexo de causalidade  se faz presente na medida em 
que  a  denúncia  conexiona  os  pagamentos  à  atuação  e  à  condição  de 
parlamentar.

A prova dos autos demonstra que a interlocução do  apoio político,  
realmente, foi efetivada entre os lideres partidários, mas apenas por uma 
questão de aproximação e logicidade orgânica e sistêmica. Não obstante, 
os  repasses  financeiros  eram  dirigidos  ao  parlamentar  que  gozava  de 
liberdade  e  discricionariedade  para  seu  uso  (basta  observar  que,  em 
regra,  as  alegadas  despesas de  campanha  eram  relacionadas  à  sua  base 
eleitoral).

Aliás,  para  compatibilizar  o  discurso  defensivo  com  a  prova 
documental, a tese do caixa 2 serviu para abarcar despesas de campanhas 
passadas  e  futuras,  ora  para  liquidar  pendências  (dívidas)  não 
contabilizadas (não declaradas), ora para subsidiar despesas de pesquisas 
e apoio a vereadores e prefeitos do pleito seguinte.

Ora, a tese serve a tudo e a todos, pois, grosso modo, a cada dois 
anos  estamos  em  processo  eleitoral.  Convenientemente  articulada, 
portanto,  amolda-se temporalmente aos  repasses  denunciados,  embora 
nem sempre encontre suporte fático idôneo.

A evidenciar o divórcio da tese (caixa 2 de campanha) com os fatos 
comprovados  nos  autos,  como  se  verá  mais  adiante,  destaco  dois 
ilustrativos exemplos: o primeiro, entre as várias transferências efetivadas 
com  os  recursos  destinados  ao  Partido  Progressista,  via  Bônus 
Banval/Natimar,  o  valor  de  R$  15.000,00,  em  28.4.2005,  em  favor  de 
Daniele  Kemmer  Janene,  filha  do  acusado  JOSÉ  JANENE  (falecido) 
(Apenso 85,  vol.  3,  fl.  698).  Consigno,  também,  que há nos autos  (vg.  
relatório  da  CPMI)  notícia  de  transferência  em  favor  da  mulher  do 
deputado, objeto de persecução penal distinta. O segundo, dos valores 
destinados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), dois saques realizados 
por Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa, no valor total de R$ 200.000,00 
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(Apenso 5,  fls.  43  e  67),  destinados a  sua  filha Patrícia,  que mantinha 
relacionamento amoroso com JOSÉ CARLOS MARTINEZ.

Esses  são  os  casos  mais  flagrantes  e  evidentes  da  absoluta 
desvinculação  dos  recursos  repassados  aos  supostos  compromissos  de 
campanha. Denotam a plena e livre disponibilidade dos recursos. Não se 
olvide, ainda, que ROBERTO JEFFERSON e VALDEMAR COSTA NETO 
negaram-se a esclarecer qual o destino de milhões de reais que lhes foram 
repassados.

Por outro lado, os repasses, como observado pelo Ministro Relator, 
coincidiram  com  o  exercício  das  atividades  legislativas,  em  2003,  e 
prosseguiram  por  vários  meses,  com  pagamentos  concentrados  às 
vésperas de votações importantes (vg. listas nominais de votação, apenso 
81, vol. 1, fls. 105/140; vols. 105 a 107).

É  inaceitável  que  um  parlamentar,  seja  ele  de  governo  ou  de 
oposição,  receba para  votar  no  sentido  “a”  ou  “b”  ou,  ainda,  que  se 
abstenha de votar; que receba para apresentar uma emenda parlamentar 
ou proposta legislativa; que receba para atuar nas comissões regimentais.

A manifestação do parlamentar em sentido favorável ou contrário à 
determinada  proposição  —  exemplificada pela  acusação  em  questões 
polêmicas  como  as  grandes  reformas  e  projetos  de  governo  —  não 
constitui o cerne da questão (nem poderia ser, sob pena de intervenção na 
liberdade  de  atuação  parlamentar).  A reprovabilidade  está  em receber 
vantagem indevida para exercitar seu mandato.

Não  se  pode  descurar  que  “a  função  política  é  uma  actividade  
comandada pelo interesse geral e que se desenvolve para assegurar a unidade e a  
coesão nacionais, definir os ideais colectivos, escolher os objectivos concretos a  
prosseguir em cada época e os meios mais idôneos para os alcançar, manter o  
equilibrio  constitucional  das  tensões  políticas  e  das  forças  sociais,  garantir  a  
segurança  do  Estado  e  defender  os  interesses  nacionais  na  ordem  externa” 
(Marcello Caetano,  Manual de Direito Administrativo,  Almedina, vol. 1, p. 
8).

Com  efeito,  quando  o  parlamentar  move-se  por  interesses 
financeiros  egoísticos  compromete  a  legitimidade  de  seu  agir  e,  por 
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conseguinte, a própria função política. 
Sobreleva  destacar,  ainda,  em  face  do  teor  das  defesas,  que  a 

atividade  parlamentar  não  se  sobrepõe  à  estrutura  do  Estado.  Que  o 
conjunto de atribuições que lhe são inerentes não está fora do campo de 
incidência da norma penal. E, por conseguinte, o parlamentar pode, sim, 
ser sujeito ativo do crime de corrupção. Insta observar que a imunidade 
constitucional abrange apenas suas opiniões, palavras e votos (art. 53 da CF), 
não suas condutas que malferem o ordenamento jurídico (vg. art. 53, §§2º 
e 3º, da CF). 

Nessa  linha,  ainda,  destaco  que  não  se  nega,  evidentemente,  a 
possibilidade de coligações partidárias – na forma da lei –,  de acordos 
ideológicos  ou  circunstanciais,  porquanto  inerentes  à  dinâmica  da 
atividade política do Estado. Distinta, porém, é a mercancia da atividade 
política. 

Nesse sentido, é indubitável que a vantagem foi aceita em razão de 
típicas  atividades  parlamentares,  consubstanciando  o  essencial  ato  de 
ofício exigido para configuração do tipo penal.  Pouco importa se o os 
parlamentares entregaram sua parte da barganha: o que o Código Penal 
incrimina é a barganha em si. 

E é essa barganha que corrompe as altas funções dos parlamentares 
e corrói o próprio Parlamento e as instituições democráticas. 

Ao analisar mais esse capítulo, não posso deixar de externar, agora 
abandonando minha inicial incredulidade naquilo que se anunciava, certa 
perplexidade com a repugnante forma como se desenhou o exercício da 
atividade  política.  Esse  mosaico  criminoso,  opaco  e  nebuloso,  ganha 
contornos a partir de fragmentos ambiciosamente selecionados (desvio de 
recursos  públicos,  uso  de  estruturas  públicas  e  privadas,  interesses 
velados e entrelaçados) e amalgamados pela marca do desvio ético.

Sr.  Presidente,  da  mesma  forma  que  me  parece  importante  a 
reafirmação da jurisprudência da Corte em relação ao crime de corrupção 
passiva, inquietam-me as questões suscitadas sobre o crime de lavagem 
de dinheiro. Esse caso é paradigmático e, salvo engano, o primeiro em 
que se debate com mais profundidade e extensão vários aspectos desse 
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crime da modernidade.
O  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº 

9.613/98,  perfectibiliza-se com as condutas de  ocultar ou  dissimular a  
natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou  
valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes enumerados nos  
seus incisos, sendo, no caso, crime contra a Administração Pública.

Em  síntese,  se  incriminam  as  condutas  de  ocultar  (encobrir, 
esconder,  sonegar)  ou  dissimular  (disfarçar,  fingir)  a  natureza 
(compreendida a própria especificidade dos bens, direitos ou valores),  a  
origem  (a  procedência  desses  bens,  direitos  ou valores),  a  localização 
(onde  possam  esses  bens,  direitos  ou  valores  ser  encontrados),  a  
disposição (o local em que em que estariam metodicamente colocados, ou 
a  situação  em  que  se  encontram),  a  movimentação  (corresponde  à 
deslocação ou à mudança de posição de tais bens, direitos ou valores),  a  
propriedade  (de bens, direitos ou valores que integrem o patrimônio da 
pessoa  e  que sejam provenientes  de  crimes  antecedentes,  produtos  de 
ilícitos  específicos).  (Marco  Antonio  Barros,  Lavagem  de  Dinheiro  –  
implicações penais, processuais e administrativas, Ed. Oliveira Mendes, p. 6-
7).

No  caso,  conforme  anteriormente  examinado,  observou-se 
basicamente  um  procedimento  simples,  mas  eficaz  no  seu  objetivo, 
inclusive  tratado  em capítulo  anterior.  Em regra:  cheque  emitido  pela 
empresa SMP&B da conta mantida no Banco Rural,  nominal à própria 
empresa  e  endossado;  por  meio  de  correio  eletrônico  (e-mail), 
encaminhado pela  funcionária  da  SMP&B ao gerente  do  Banco  Rural, 
indicava-se o nome da pessoa autorizada a sacar em espécie o respectivo 
valor; o gerente da agência de Belo Horizonte, por sua vez, encaminhava 
via  fac-símile  à  agência  do  Banco  Rural  de  Brasília  autorização  para 
pagamento da pessoa indicada pela funcionária da SMP&B; e pagamento 
em  espécie  mediante  simples  recibo  e  cópia  de  documento  de 
identificação. Nos controles oficiais, porém, as informações são de que os 
valores destinavam-se a pagamento de fornecedores.

Além  de  pessoas  físicas,  o  esquema  denunciado  utilizou-se  das 
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empresas Guaranhus, Bônus Banval e Natimar, evidenciando outra faceta 
da  engenharia  financeira  concebida  para  ocultar  a  origem  e  os  reais 
beneficiários  dos  recursos.  Com  o  requinte,  ainda,  da  comprovada 
simulação de negócios jurídicos.

Insta ressaltar, uma vez mais, que, a toda evidência, não é crime o 
saque em espécie, como também não é crime a realização de operações 
entre  empresas.  A ilicitude  se  revela  quando  se  observa  um conjunto 
orquestrado  de  operações  sem  amparo  obrigacional,  intencionalmente 
dissimulado, visando ocultar a origem e a destinação dos valores.

Sobreleva destacar, também, que a imputação do crime de lavagem 
de dinheiro ao autor do crime antecedente não dispensa a verificação, no 
caso concreto, da existência da conduta de ocultar e dissimular, divisando, 
assim, daqueles fatos que realmente possam ser havidos como post factum 
impunível. 

Com efeito, o mero proveito econômico do produto do crime não 
configura  lavagem  de  dinheiro.  Portanto,  “a  simples  movimentação  de  
valores ou bens, com o intuito de utilizá-los, desfrutar-lhes ou mesmo acomodá-
los,  mas  sem  intenção  de  escondê-los,  não  configura  o  delito”  (Marcelo  B. 
Mendroni,  Crime  de  Lavagem  de  Dinheiro,  Atlas,  p.  107).  No  mesmo 
sentido:  Raúl  Cervini,  William  Terra  de  Oliveira,  Luiz  Flávio  Gomes, 
Comentários à Lei 9.613/98,  RT, p. 335-336; José Laurindo de Souza Neto, 
Lavagem de Dinheiro, Juruá, p. 100).

Não se pode ignorar, ainda, que “o intuito de evitar o confisco de bens  
ilicitamente adquiridos é conatural a qualquer crime de cunho aquisitivo” (Jorge 
Alexandre Fernandes Godinho, Do crime de branqueamento de capitais, 
Almedina, p. 239). 

Portanto, não obstante representar o dinheiro em espécie um ativo 
anônimo, por corolário lógico jurídico, o simples recebimento da propina 
em espécie não caracteriza lavagem, que pressupõe uma nova conduta.

Ainda, no caso do crime de corrupção passiva, em que a figura penal 
típica admite a interposição de terceira pessoa, este dado não pode, por si 
só, ser havido como dirigido à ocultação ou à dissimulação.

Destarte,  é  imprescindível  distinguir  as  condutas  naturais  de 
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exaurimento  do  crime  antecedente  e  aquelas  condutas  autônomas 
dirigidas  à  efetiva  ocultação  ou  dissimulação  da  natureza,  origem,  
localização, disposição, movimentação ou propriedade.

Os  fatos  revelados  nos  autos,  no  entanto,  evidenciam  situação 
diversa,  por  exemplo,  de  uma  simples  utilização  de  outrem  para  o 
recebimento da vantagem ilícita.  Não houve simples entrega  direta  de 
dinheiro para um terceiro (vg. na mala, no envelope etc.). O mecanismo 
utilizado (cheque, endosso, fax etc.), frise-se, não pode ser havido como 
natural  desdobramento  da  conduta  anterior  ou  imprescindível  ao 
percebimento da vantagem. 

Em  verdade,  estruturou-se  uma  verdadeira  engrenagem  para  o 
pagamento da propina.

Sem  olvidar,  igualmente,  como  adiante  se  verá,  a  simulação  de 
negócio jurídico para transferir recursos via Guaranhus e a utilização de 
operações de transferência entre empresas, em especial, Bônus Banval e 
Natimar. 

Portanto, não se tem apenas um  recebimento  da propina  em espécie. 
Sobrevém outra conduta, a utilização do sistema financeiro nacional (com 
manipulação de informação) e de interpostas pessoas para  ocultar  o real 
beneficiário  do  valor,  distanciando  o  proveito  econômico  do  crime  
antecedente de seu agente.

O  dinheiro  recebido  pela  prática  criminosa,  inequivocamente,  foi 
reinserido  na economia formal. E o meio empregado, parte da engenharia  
financeira  ora  denunciada,  igualmente,  consubstancia  a  própria 
dissimulação  exigida no tipo, construída sob a base teórica defensiva do 
caixa 2 de campanha – repasse de recursos para pagamento de despesas eleitorais.  

Passo a analisar a existência de materialidade e de autoria dos crimes 
imputados aos acusados. 

VI.1. Partido Progressista

Conforme  a  denúncia,  ao  longo  dos  anos  de  2003  e  2004,  os 
denunciados JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY e JOÃO 
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CLÁUDIO GENÚ receberam, aproximadamente, R$ 4.100.000,00, a título 
de  propina  como  contraprestação  ao  apoio  político  do  Partido 
Progressista (PP) ao Governo Federal.

Afirma o  Parquet que, “após formalizado o acordo criminoso com o PT  
(JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ  GENOÍNO  e  SÍLVIO  
PEREIRA), os pagamentos começaram a ser efetuados pelo núcleo publicitário-
financeiro”. Ocorre que, “cientes de que os valores procediam de organização  
criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública e contra o  
sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  engendraram  mecanismo  para  
dissimular a origem, natureza e destino dos montantes auferidos”.

Assim,  descreve  a  denúncia,  que  duas  foram  as  formas  de 
recebimento: uma, por intermédio de JOÃO CLÁUDIO GENÚ, que agia 
conscientemente  por  ordem  de  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  CORRÊA  e 
PEDRO HENRY;  e  a  segunda,  por  meio  das  empresas  Bônus  Banval, 
cujos  sócios  eram ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG,  e 
Natimar, cujo sócio era CARLOS ALBERTO QUAGLIA.

Segundo  a  acusação,  os  valores,  oriundos  do  núcleo  publicitário, 
eram depositados na conta da empresa Bônus Banval, que os direcionava 
internamente  para  a  conta  da  Natimar  junto  à  própria  Bônus  Banval, 
sendo  transferidos,  em  seguida,  por  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA, 
ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG aos destinatários reais 
do esquema.

Em  síntese,  o  Procurador-Geral  da  República  imputa:  a) a  JOSÉ 
JANENE, PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY e JOÃO CLÁUDIO GENÚ 
os  crimes  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  CP),  de  corrupção 
passiva (art. 317 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI e 
VII,  da  Lei  9.613/98);  e  b)  a  ENIVALDO  QUADRADO,  BRENO 
FISCHBERG e CARLOS ALBERTO QUAGLIA os crimes de formação de 
quadrilha (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI e 
VII, da Lei 9.613/98).

Primeiramente,  cabe  observar  que  foi  extinta  a  punibilidade  do 
acusado JOSÉ JANENE, com fundamento no art.  107,  I,  do CP, e com 
relação a CARLOS ALBERTO QUAGLIA a Corte  anulou o processo a 

13 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

CLÁUDIO GENÚ receberam, aproximadamente, R$ 4.100.000,00, a título 
de  propina  como  contraprestação  ao  apoio  político  do  Partido 
Progressista (PP) ao Governo Federal.

Afirma o  Parquet que, “após formalizado o acordo criminoso com o PT  
(JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ  GENOÍNO  e  SÍLVIO  
PEREIRA), os pagamentos começaram a ser efetuados pelo núcleo publicitário-
financeiro”. Ocorre que, “cientes de que os valores procediam de organização  
criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública e contra o  
sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  engendraram  mecanismo  para  
dissimular a origem, natureza e destino dos montantes auferidos”.

Assim,  descreve  a  denúncia,  que  duas  foram  as  formas  de 
recebimento: uma, por intermédio de JOÃO CLÁUDIO GENÚ, que agia 
conscientemente  por  ordem  de  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  CORRÊA  e 
PEDRO HENRY;  e  a  segunda,  por  meio  das  empresas  Bônus  Banval, 
cujos  sócios  eram ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG,  e 
Natimar, cujo sócio era CARLOS ALBERTO QUAGLIA.

Segundo  a  acusação,  os  valores,  oriundos  do  núcleo  publicitário, 
eram depositados na conta da empresa Bônus Banval, que os direcionava 
internamente  para  a  conta  da  Natimar  junto  à  própria  Bônus  Banval, 
sendo  transferidos,  em  seguida,  por  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA, 
ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG aos destinatários reais 
do esquema.

Em  síntese,  o  Procurador-Geral  da  República  imputa:  a) a  JOSÉ 
JANENE, PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY e JOÃO CLÁUDIO GENÚ 
os  crimes  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  CP),  de  corrupção 
passiva (art. 317 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI e 
VII,  da  Lei  9.613/98);  e  b)  a  ENIVALDO  QUADRADO,  BRENO 
FISCHBERG e CARLOS ALBERTO QUAGLIA os crimes de formação de 
quadrilha (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI e 
VII, da Lei 9.613/98).

Primeiramente,  cabe  observar  que  foi  extinta  a  punibilidade  do 
acusado JOSÉ JANENE, com fundamento no art.  107,  I,  do CP, e com 
relação a CARLOS ALBERTO QUAGLIA a Corte  anulou o processo a 

13 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4371 de 8405 STF-fl. 55986



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

partir da denúncia, determinando seu desmembramento.
Pois bem. À guisa de estabelecer um norte valorativo ao conjunto 

probatório,  destaco  documento  fornecido  pelo  acusado  MARCOS 
VALÉRIO à Polícia Federal. Colho desse documento lista com relação de 
pessoas  supostamente  indicadas  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  que 
teriam sido beneficiadas pelo sistema criminoso narrado na denúncia — 
recebimento de recursos indevidos a fim de garantir  apoio político ao 
Governo Federal. Constam nesta lista, em seu item 18, os acusados JOÃO 
CLÁUDIO DE CARVALHO GENÚ e JOSÉ JANENE como beneficiários 
do  valor  de  R$  4.100.000,00,  dos  quais  R$  1.200.000,00 teriam  sido 
repassados por meio da corretora Bônus Banval Participação Ltda., por 
orientação de DELÚBIO SOARES (Vol. 3, fl. 605).

Em seu interrogatório,  MARCOS VALÉRIO confirma o teor desse 
documento,  afirmando  que  “o  total  de  valores  transferidos  ao  Partido  
Progressista atinge a cifra de R$ 4.100.000,00, sendo que destes R$ 1.200.000,00 
foram repassados através da referida corretora” (Volume 76, fl. 16.350). “Diz  
que  tal  transferência  foi  determinada  ao  interrogando  pelo  corréu DELÚBIO  
SOARES, originada de um empréstimo bancário contraído pela SMP&B junto  
ao Banco Rural” (Volume 76, fl. 16.350).

Obviamente,  de  forma  isolada,  esses  dados  não  fazem  qualquer 
prova  em  relação  aos  acusados,  muito  menos  permitem  concluir  que 
montaram  uma  estrutura  criminosa  voltada  à  prática  de  crimes  de 
corrupção e branqueamento de capitais.

Ocorre que há outros elementos de prova (documental e oral) que 
confirmam os fatos.

Destaco, primeiramente, o depoimento prestado por JOSÉ JANENE 
à Polícia Federal, ocasião em que admitiu que, “no início do atual Governo  
Federal,  o  Partido  Progressista  realizou com o Partido  dos  Trabalhadores  um  
acordo  de  cooperação  financeira”.  Que  por  esse  acordo  de  cooperação 
financeira, que não tinha um valor específico, “o Partido dos Trabalhadores  
ficaria  encarregado  de  repassar  ao  Partido  Progressista  recursos  para  a  sua  
estruturação visando à  formação de  alianças  para  eleições  futuras”.  Afirmou 
JOSÉ JANENE que, ao ser informado da disponibilização dos recursos, 
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juntamente com o Presidente do PP, PEDRO CORRÊA, decidiu que JOÃO 
CLÁUDIO GENÚ ficaria encarregado de tais valores. Disse que tomou 
conhecimento  de  que  “o  Partido  dos  Trabalhadores  não  iria  realizar  uma  
transferência  bancária,  mas  efetuar  pagamentos  em espécie”,  ficando,  então 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ encarregado  de  “se  dirigir  à  agência  do  Banco  
Rural,  localizada  no  Edifício  Brasília  Shopping,  para  receber  o  valor  
disponibilizado” (Vol. 8, fls. 1.703-1.705).

É  fato  que  JOSÉ  JANENE  admitiu  o  recebimento  de  apenas  R$ 
700.000,00, afirmando que “não é verdade que o Partido Progressista recebeu  
do Partido dos Trabalhadores o total de R$ 4.100.000,00”.

Em juízo, JOSÉ JANENE, embora tenha  retificado a sua declaração 
inicial de que houve um acordo financeiro, contraditoriamente afirmou que 
o Partido dos Trabalhadores “ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o  
advogado  dos  deputados”.  Confirmou  que  o  dinheiro  foi  colocado  à 
disposição no Banco Rural e que o montante recebido foi de R$ 700.000,00 
(Vol.75, fl. 16.091).

O  acusado  PEDRO  CORRÊA confirmou,  também,  que  o  Partido 
Progressista  recebeu,  por  intermédio  de  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  a 
importância  de  R$  700.000,00,  valor  este  repassado  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores e destinado ao pagamento dos honorários do advogado 
Paulo Goyaz. Negou o recebimento de qualquer outro valor ou mesmo 
repasses por meio da corretora Bônus Banval ou Natimar (Vol.  10,  fls. 
1.992-1995).  Suas  declarações  foram  ratificadas  em  juízo  (Vol.  67,  fls. 
14.516-14.518).

PEDRO  CORRÊA,  inclusive,  subscreveu  ofício,  datado  de  18  de 
agosto  de  2005,  na  condição  de  presidente  do  Partido  Progressista,  a 
pedido  de  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  confirmando  o  recebimento,  na 
agência do Banco Rural em Brasília, nos dias 17.9.03, 24.9.03 e em 14.1.04, 
respectivamente,  dos  valores  de  R$  300.000,00,  R$  300.000,00  e  R$ 
100.000,00, a título de implementação dos auxílios financeiros negociados com o  
Partido dos Trabalhadores (Vol. 9, fl. 1.919).

O acusado PEDRO HENRY negou o recebimento de qualquer valor, 
bem  como  afirmou  desconhecer  eventuais  repasses  ao  Partido 
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juntamente com o Presidente do PP, PEDRO CORRÊA, decidiu que JOÃO 
CLÁUDIO GENÚ ficaria encarregado de tais valores. Disse que tomou 
conhecimento  de  que  “o  Partido  dos  Trabalhadores  não  iria  realizar  uma  
transferência  bancária,  mas  efetuar  pagamentos  em espécie”,  ficando,  então 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ encarregado  de  “se  dirigir  à  agência  do  Banco  
Rural,  localizada  no  Edifício  Brasília  Shopping,  para  receber  o  valor  
disponibilizado” (Vol. 8, fls. 1.703-1.705).

É  fato  que  JOSÉ  JANENE  admitiu  o  recebimento  de  apenas  R$ 
700.000,00, afirmando que “não é verdade que o Partido Progressista recebeu  
do Partido dos Trabalhadores o total de R$ 4.100.000,00”.

Em juízo, JOSÉ JANENE, embora tenha  retificado a sua declaração 
inicial de que houve um acordo financeiro, contraditoriamente afirmou que 
o Partido dos Trabalhadores “ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o  
advogado  dos  deputados”.  Confirmou  que  o  dinheiro  foi  colocado  à 
disposição no Banco Rural e que o montante recebido foi de R$ 700.000,00 
(Vol.75, fl. 16.091).

O  acusado  PEDRO  CORRÊA confirmou,  também,  que  o  Partido 
Progressista  recebeu,  por  intermédio  de  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  a 
importância  de  R$  700.000,00,  valor  este  repassado  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores e destinado ao pagamento dos honorários do advogado 
Paulo Goyaz. Negou o recebimento de qualquer outro valor ou mesmo 
repasses por meio da corretora Bônus Banval ou Natimar (Vol.  10,  fls. 
1.992-1995).  Suas  declarações  foram  ratificadas  em  juízo  (Vol.  67,  fls. 
14.516-14.518).

PEDRO  CORRÊA,  inclusive,  subscreveu  ofício,  datado  de  18  de 
agosto  de  2005,  na  condição  de  presidente  do  Partido  Progressista,  a 
pedido  de  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  confirmando  o  recebimento,  na 
agência do Banco Rural em Brasília, nos dias 17.9.03, 24.9.03 e em 14.1.04, 
respectivamente,  dos  valores  de  R$  300.000,00,  R$  300.000,00  e  R$ 
100.000,00, a título de implementação dos auxílios financeiros negociados com o  
Partido dos Trabalhadores (Vol. 9, fl. 1.919).

O acusado PEDRO HENRY negou o recebimento de qualquer valor, 
bem  como  afirmou  desconhecer  eventuais  repasses  ao  Partido 
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Progressista por meio da corretora Bônus Banval ou Natimar. Afirmou 
que “tomou conhecimento que estava havendo um acerto entre o PT e o PP,  
através do Deputado JOSÉ JANENE, visando obter recursos para fazer face aos  
honorários de um advogado para defender o Ronivon Santiago; que foi a única  
ocasião  que tomou conhecimento  de  recursos  do  PT para o  PP”  (Vol.  72,  fl. 
15.454).

Não obstante as declarações dos parlamentares, constam, nos autos, 
recibos informais, apreendidos no Banco Rural, referentes ao recebimento 
do valor de R$ 1.100.000,00 por JOÃO CLÁUDIO GENÚ, apontado pelo 
Parquet como o homem de confiança da cúpula do PP, à época, assessor 
parlamentar do Deputado Federal JOSÉ JANENE.

Esses  valores  foram  recebidos,  basicamente,  de  duas  formas:  a) 
diretamente,  pelo  próprio  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ:  saque  de  R$ 
300.000,00,  em  17.9.2003  (Apenso  5,  fls.  223  e  225-226);  saque  de  R$ 
300.000,00,  em  24.9.2003  (Apenso  6,  fl.  108);  b)  indiretamente,  por 
intermédio  de  SIMONE  VASCONCELOS,  que  efetuava  o  saque  do 
numerário e o repassava a JOÃO CLÁUDIO GENÚ, na própria agência 
bancária:  R$  200.000,00,  em  13.1.2004  (Apenso  5,  fls.  59/59  verso);  R$ 
200.000,00, em 20.1.2004 (Apenso 5, fls.  76/76 verso);  R$ 100.000,00, em 
8.10.2003 (Apenso 45, fls. 79/82).

Observo que esses repasses seguiram os mesmos moldes daqueles 
analisados pela Corte no Capítulo V – lavagem de dinheiro: cheque nominal 
a SMP&B e com endosso;  e-mail da SMP&B ao gerente do Banco Rural; 
fax  do  Banco  Rural,  agência  Belo  Horizonte,  para  a  agência  Brasília 
autorizando os saques em espécie; recibo informal.

No  ponto,  importante  observar  que  o  próprio  acusado  JOÃO 
CLÁUDIO GENÚ não negou, por ocasião de seu depoimento prestado à 
Polícia  Federal,  o  recebimento dos  valores  mencionados.  Ao contrário, 
ratificou que “realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da Direção do  
Partido Progressista”; que “ao se encontrar com SIMONE entregava para ela  
uma pasta, tipo 007, quando a mesma colocava em seu interior a quantia a ser  
entregue”; e que “acredita ter assinado um ou dois recibos na agência Brasília do  
Banco Rural, referente à entrega de valores em dinheiro, cujo valor exato não se  
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recorda” (Vol. 3, fls. 577-579).
Em seu interrogatório judicial, JOÃO CLÁUDIO GENÚ confirmou, 

uma vez mais, parte das operações, in verbis: 
“QUE anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha 

comunicado ao réu que  houve uma reunião da Executiva do 
Partido Progressista e comunicaram da necessidade de buscar 
no  Banco  Rural  uma  encomenda;  QUE  quando  esteve  na 
primeira vez no Banco Rural,  só trabalhava com o Deputado 
JOSÉ JANENE há  cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE quando 
chegou ao Banco Rural, nessa primeira ocasião, procurou a Sra. 
SIMONE, que nunca a tinha visto e a mesma lhe entregou um 
numerário acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu 
para assinar um recibo; QUE achou estranho a solicitação para 
assinar  o  recibo  e  telefonou  ao  Deputado  JOSÉ  JANENE 
dizendo  que  não  tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria 
assinar;  QUE  o  Deputado  informou  que  a  assinatura  seria 
somente para controle da Sra. SIMONE, pois os valores já tinha 
sido sacados por ela; QUE entregou a identidade para SIMONE 
e rubricou o recibo;  QUE saiu do Banco Rural,  foi  até  o  17º 
andar do Senado Federal, aonde funciona a Direção Nacional 
do Partido Progressista e entregou os valores ao Sr. BARBOSA; 
QUE  na  ocasião,  não  sabia  qual  a  função  exercida  por 
BARBOSA; QUE foi a primeira vez que viu BARBOSA; QUE na 
ocasião, não tinha a menor ideia de quem estava enviando o 
dinheiro  e  qual  o  destino  do  mesmo;  QUE  na  ocasião  que 
recebeu  R$  300.000,00,  não  tinha  conhecimento  dos  fatos 
mencionados nas fls. 84, que consta que os saques se referiam a 
um cheque da SMP&B que estava na agência do Banco Rural 
em  Belo  Horizonte;  QUE  a  carteira  de  identidade  que 
mencionou  era  do  Conselho  Regional  de  Economia;  QUE 
também não tinha conhecimento que o lançamento dos saques 
foi feito da maneira que consta nas fls. 84/85;  QUE esteve no 
Banco Rural quatro vezes para buscar encomenda e da mesma 
maneira  como  mencionou  anteriormente;  QUE  em  duas 
ocasiões que foi ao Banco Rural, recebeu R$ 300.000,00 e da Sra. 
SIMONE VASCONCELOS e assinou os recibos, com identidade 
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própria;  QUE  as  duas  vezes  mencionadas  ocorreram  em 
setembro de 2003; QUE da segunda vez que recebeu ligação do 
Sr. BARBOSA,  como o Deputado JOSÉ JANENE não tinha lhe 
dado  nenhuma orientação  anteriormente  e  como procurou  o 
Deputado JOSÉ JANENE e não o encontrou, telefonou para o 
Deputado  PEDRO  CORREA;  QUE  o  Deputado  PEDRO 
CORREA disse que “não existia nenhum problema em ir"; QUE 
na  segunda  ocasião,  também  entregou  os  valores  para  o  Sr. 
BARBOSA,  no  mesmo  lugar;  QUE  não  sabia  a  origem  dos 
valores, pois não havia nenhum diálogo com a Sra. SIMONE; 
QUE em janeiro de 2004, o próprio Deputado JOSÉ JANENE 
pediu ao réu aqui presente para ir ao Banco Rural e procurar a 
dona SIMONE da mesma maneira que ocorreu anteriormente; 
QUE em janeiro de 2004, foi outra vez ao Banco Rural, também 
a pedido  do  Deputado JOSÉ JANENE;  QUE lembra  que em 
uma das duas vezes que esteve no Banco Rural em janeiro de 
2004,  recebeu  uma informação  de  um funcionário  do  banco, 
dizendo que a Sra. SIMONE ainda não chegou; QUE ficou cerca 
de duas horas sentado, esperando e perguntou ao funcionário: 
"Ela vem? Ou não vem?"; QUE o funcionário informou que ela 
não viria e o réu foi embora; QUE voltou para o Congresso e 
informou  ao  Deputado  JOSÉ  JANENE;  QUE  na  semana 
seguinte,  recebeu  novamente  orientação  do  Deputado  para 
voltar ao Banco Rural; QUE não sabe ao certo, mas acredita que 
esteve no Banco Rural no dia 07 e no dia 14 de janeiro de 2004; 
QUE  quando  chegou,  foi  novamente  atendido  por  um 
funcionário que ficava em uma mesa bem no meio do banco, ao 
fundo e meio careca; QUE o funcionário mencionado disse que 
a Sra. SIMONE não pôde esperar e deu o endereço de um hotel 
para o réu se dirigir; QUE não lembra ao certo, mas acha que o 
hotel era o "Gran Bittar ou Confort da Asa Norte”. (Vol. 72, fls. 
15.564-15.565, grifei).

SIMONE  VASCONCELOS,  na  fase  de  inquérito  e  em  juízo, 
confirmou a entrega de valores a JOÃO CLÁUDIO GENÚ, destacando, 
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hotel era o "Gran Bittar ou Confort da Asa Norte”. (Vol. 72, fls. 
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inclusive, que o fez, em uma determinada ocasião, no Hotel Gran Bittar 
em Brasília (Vol. 3, fl. 591; Vol. 76, fl. 16.465).

De acordo com a denúncia, o segundo mecanismo utilizado para a 
transferência dos recursos ocorria por meio das empresas Bônus Banval e 
Natimar,  isto com o objetivo precípuo de ocultar a origem, a natureza 
delituosa  e  os  destinatários  finais  dos  valores  percebidos,  em  típica 
atividade de lavagem de capitais. Narra o Parquet que “a Bônus Banval, em  
uma primeira fase, realizou altos saques em espécie, repassando posteriormente  
os montantes aos destinatários indicados pelo núcleo do PT” (fl. 5.711).

Compulsando os autos, depreende-se que o então Deputado Federal 
JOSÉ  JANENE  foi  o  responsável  pela  aproximação  de  MARCOS 
VALÉRIO a ENIVALDO QUADRADO, administrador da empresa Bônus 
Banval  (Vol.75,  fl.  16.093).  Nesse  sentido,  também,  os  depoimentos 
prestados  por  MARCOS  VALÉRIO  (Vol.  76,  fl.  16.350)  e  ENIVALDO 
QUADRADO (Vol. 77, fl. 16.675).

Uma  vez  mais,  recibos  informais,  apreendidos  no  Banco  Rural, 
comprovam que empregados da corretora Bônus Banval receberam um 
total  de  R$ 605.000,00,  a  saber:  1. ÁUREO  MARCATO,  R$  150.000,00 
(cheque nº 414053 da SMP&B Comunicação Ltda.), em 23.3.2004 (Apenso 
5,  fl.  156)  e R$ 150.000,00 (cheque nº 414062 da SMP&B Comunicação 
Ltda.), em 24.3.2004 (Apenso 5, fl. 161);  2. LUIZ CARLOS MASANO, R$ 
50.000,00 (cheque nº 414270 da SMP&B Comunicação Ltda.), em 16.6.2004 
(Apenso 5, fl. 173); 3. BENONI NASCIMENTO, R$ 255.000,00 (cheque nº 
413187 da DNA Propaganda Ltda.), em 10.9.2004 (Apenso 5, fl. 200).

Esses  documentos  vão  ao  encontro  do  depoimento  prestado  por 
MARCOS VALÉRIO à Polícia Federal (Vol. 7, fl. 1.461): 

“que  desconhece  em  nome  de  quais  pessoas  a  Bônus 
Banval encaminhava os recursos recebidos do declarante; que 
repassou recursos à Bônus Banval através de cheques sacados 
pelos empregados da corretora; que os nomes de  Luiz Carlos 
Masano,  Benoni  Nascimento  de  Moura e  Áureo  Marcato 
foram  repassados  pelo  próprio  ENIVALDO  QUADRADO, 
sendo  que  os  mesmos  foram  autorizados  a  receber  cheques 
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inclusive, que o fez, em uma determinada ocasião, no Hotel Gran Bittar 
em Brasília (Vol. 3, fl. 591; Vol. 76, fl. 16.465).

De acordo com a denúncia, o segundo mecanismo utilizado para a 
transferência dos recursos ocorria por meio das empresas Bônus Banval e 
Natimar,  isto com o objetivo precípuo de ocultar a origem, a natureza 
delituosa  e  os  destinatários  finais  dos  valores  percebidos,  em  típica 
atividade de lavagem de capitais. Narra o Parquet que “a Bônus Banval, em  
uma primeira fase, realizou altos saques em espécie, repassando posteriormente  
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prestados  por  MARCOS  VALÉRIO  (Vol.  76,  fl.  16.350)  e  ENIVALDO 
QUADRADO (Vol. 77, fl. 16.675).

Uma  vez  mais,  recibos  informais,  apreendidos  no  Banco  Rural, 
comprovam que empregados da corretora Bônus Banval receberam um 
total  de  R$ 605.000,00,  a  saber:  1. ÁUREO  MARCATO,  R$  150.000,00 
(cheque nº 414053 da SMP&B Comunicação Ltda.), em 23.3.2004 (Apenso 
5,  fl.  156)  e R$ 150.000,00 (cheque nº 414062 da SMP&B Comunicação 
Ltda.), em 24.3.2004 (Apenso 5, fl. 161);  2. LUIZ CARLOS MASANO, R$ 
50.000,00 (cheque nº 414270 da SMP&B Comunicação Ltda.), em 16.6.2004 
(Apenso 5, fl. 173); 3. BENONI NASCIMENTO, R$ 255.000,00 (cheque nº 
413187 da DNA Propaganda Ltda.), em 10.9.2004 (Apenso 5, fl. 200).

Esses  documentos  vão  ao  encontro  do  depoimento  prestado  por 
MARCOS VALÉRIO à Polícia Federal (Vol. 7, fl. 1.461): 

“que  desconhece  em  nome  de  quais  pessoas  a  Bônus 
Banval encaminhava os recursos recebidos do declarante; que 
repassou recursos à Bônus Banval através de cheques sacados 
pelos empregados da corretora; que os nomes de  Luiz Carlos 
Masano,  Benoni  Nascimento  de  Moura e  Áureo  Marcato 
foram  repassados  pelo  próprio  ENIVALDO  QUADRADO, 
sendo  que  os  mesmos  foram  autorizados  a  receber  cheques 

19 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4377 de 8405 STF-fl. 55992



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

emitidos em nome da SMP&B na Agência Avenida Paulista do 
Banco Rural;  que os recursos recebidos pelos empregados da 
Bônus Banval fazem parte do total repassado à Bônus Banval, 
conforme já  mencionado;  que Luiz Carlos  Masano substituiu 
Roberto Marques como o destinatário de um dos pagamentos 
determinados por DELÚBIO SOARES”.

E também pelo acusado ENIVALDO QUADRADO (Vol. 7, fl. 1.461):

“que  em  uma  oportunidade  SIMONE  VASCONCELOS 
telefona  para  o  depoente  pedindo  que  fosse  até  a  Avenida 
Paulista no Banco Rural, procurasse o Sr. Guanabara e recebesse 
determinada  quantia  em  dinheiro;  que  não  vislumbrou 
qualquer  problema  em  fazer  este  favor,  tendo  solicitado  ao 
policial civil aposentado Sr. Áureo Marcato que se dirigisse ao 
Banco Rural e recebesse cento e cinquenta mil reais; que o Sr. 
Áureo ainda foi ao Banco Rural no dia seguinte recebendo mais 
cento e cinquenta mil reais; que os trezentos mil reais sacos por 
Áureo Marcato foi entregue ao depoente; que salvo engano o 
segundo a receber valores no Banco Rural na Avenida Paulista 
foi o  Sr. Luiz Carlos Masano; que Masano recebeu cinquenta 
mil reais no Banco Rural da Avenida Paulista entregando este 
dinheiro  ao  depoente;  que  Luiz  Carlos  Masano  é  diretor-
financeiro  da  Bônus  Banval;  que  o  terceiro  funcionário  da 
Bônus  Banval  a  receber  dinheiro  no  Banco  Rural  foi  o  Sr. 
Benoni Nascimento de Moura; que Benoni recebeu duzentos e 
cinquenta e cinco mil reais, também entregando este numerário 
ao depoente”.

Observo,  ainda,  que  LUIZ  CARLOS  MASANO,  BENONI 
NASCIMENTO DE MOURA e ÁUREO MARCATO (Vol. 3, fls. 645-648, 
655-657  e  818-820)  confirmam  a  realização  dos  respectivos  saques  a 
pedido de ENIVALDO QUADRADO.
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foi o  Sr. Luiz Carlos Masano; que Masano recebeu cinquenta 
mil reais no Banco Rural da Avenida Paulista entregando este 
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financeiro  da  Bônus  Banval;  que  o  terceiro  funcionário  da 
Bônus  Banval  a  receber  dinheiro  no  Banco  Rural  foi  o  Sr. 
Benoni Nascimento de Moura; que Benoni recebeu duzentos e 
cinquenta e cinco mil reais, também entregando este numerário 
ao depoente”.

Observo,  ainda,  que  LUIZ  CARLOS  MASANO,  BENONI 
NASCIMENTO DE MOURA e ÁUREO MARCATO (Vol. 3, fls. 645-648, 
655-657  e  818-820)  confirmam  a  realização  dos  respectivos  saques  a 
pedido de ENIVALDO QUADRADO.
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Em seu interrogatório judicial (Vol. 77, fls. 16.672-16.692), o acusado 
ENIVALDO QUADRADO, novamente, confirmou a existência dos saques 
em espécie efetivados por seus funcionários ÁUREO MARCATO, LUIZ 
CARLOS MASANO e BENONI NASCIMENTO. Asseverou, no entanto, 
não terem ocorrido, literalmente, saques, mas, tão somente, mero favor a 
MARCOS  VALÉRIO,  a  retirada  de  envelopes  de  dinheiro  que,  em 
seguida, foram a ele entregues: “Nós fizemos, simplesmente, a gentileza de  
retirar esse dinheiro dentro da tesouraria do banco rural, eu entreguei a ele”.

Primeiro,  cabe  registrar  que  não  há  nos  autos  prova  de  que  o 
dinheiro  foi  entregue  a  MARCOS  VALÉRIO,  aliás,  segundo  suas 
declarações “caberia à Bônus Banval efetuar, posteriormente, os repasses das  
verbas  para  as  pessoas  indicadas  pelo  Deputado  Federal  José  Janene”.  Suas 
declarações  não  deixam margem  de  dúvida  de  que  esses  valores  não 
foram  a  ele  entregues,  mas  distribuídos  conforme  orientação  do 
Deputado José Janene (Vol. 7, fl. 1.459-1.461).

Segundo, a assertiva de que inexistiram saques, mas, apenas,  mero  
favor a MARCOS VALÉRIO, além de retórica, não é crível, sobretudo – e 
sem olvidar das declarações de Marcos Valério de que houve um prévio 
ajuste  entre  ele,  JANENE  e  ENIVALDO  –  diante  do  contexto  fático 
extraordinário / incomum / excepcional da hipótese: saques em espécie 
de  vultosas  somas  em  dinheiro,  em  datas  distintas,  efetuados  por 
empregados da corretora Bônus Banval, a mando do acusado ENIVALDO 
QUADRADO, em favor de pessoa que esse assegura pouco conhecer, o 
também acusado  MARCOS VALÉRIO.  E  não  se  tratou de  apenas  um 
único saque, mas quatro.

Em  seu  interrogatório,  ENIVALDO  QUADRADO  confirmou  que 
conheceu  MARCOS  VALÉRIO  por  intermédio  de  JOSÉ  JANENE. 
Afirmou, porém, que a aproximação se deu em razão de seu interesse em 
vender a corretora e MARCOS VALÉRIO seria um possível interessado 
(Vol.  77,  fl.  16.675).  Essa  versão  também  foi  afirmada  por  BRENO 
FISCHBERG: 

“o Senhor MARCOS VALÉRIO foi nos apresentado como 
uma pessoa que era interessada na compra da Bônus Banval 
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Em seu interrogatório judicial (Vol. 77, fls. 16.672-16.692), o acusado 
ENIVALDO QUADRADO, novamente, confirmou a existência dos saques 
em espécie efetivados por seus funcionários ÁUREO MARCATO, LUIZ 
CARLOS MASANO e BENONI NASCIMENTO. Asseverou, no entanto, 
não terem ocorrido, literalmente, saques, mas, tão somente, mero favor a 
MARCOS  VALÉRIO,  a  retirada  de  envelopes  de  dinheiro  que,  em 
seguida, foram a ele entregues: “Nós fizemos, simplesmente, a gentileza de  
retirar esse dinheiro dentro da tesouraria do banco rural, eu entreguei a ele”.

Primeiro,  cabe  registrar  que  não  há  nos  autos  prova  de  que  o 
dinheiro  foi  entregue  a  MARCOS  VALÉRIO,  aliás,  segundo  suas 
declarações “caberia à Bônus Banval efetuar, posteriormente, os repasses das  
verbas  para  as  pessoas  indicadas  pelo  Deputado  Federal  José  Janene”.  Suas 
declarações  não  deixam margem  de  dúvida  de  que  esses  valores  não 
foram  a  ele  entregues,  mas  distribuídos  conforme  orientação  do 
Deputado José Janene (Vol. 7, fl. 1.459-1.461).

Segundo, a assertiva de que inexistiram saques, mas, apenas,  mero  
favor a MARCOS VALÉRIO, além de retórica, não é crível, sobretudo – e 
sem olvidar das declarações de Marcos Valério de que houve um prévio 
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também acusado  MARCOS VALÉRIO.  E  não  se  tratou de  apenas  um 
único saque, mas quatro.

Em  seu  interrogatório,  ENIVALDO  QUADRADO  confirmou  que 
conheceu  MARCOS  VALÉRIO  por  intermédio  de  JOSÉ  JANENE. 
Afirmou, porém, que a aproximação se deu em razão de seu interesse em 
vender a corretora e MARCOS VALÉRIO seria um possível interessado 
(Vol.  77,  fl.  16.675).  Essa  versão  também  foi  afirmada  por  BRENO 
FISCHBERG: 

“o Senhor MARCOS VALÉRIO foi nos apresentado como 
uma pessoa que era interessada na compra da Bônus Banval 
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Corretora BMF e nós tivemos algumas reuniões com ele no meu 
escritório,  junto  com  seu  advogado,  doutor  ROGÉRIO 
TOLENTINO” (BRENO FISCHBERG, Vol. 77, fl. 16.576).

No entanto, imperioso observar que o próprio MARCOS VALÉRIO 
refuta essa hipótese, de forma peremptória, em seu depoimento: que “em 
nenhum  momento  cogitou  ou  demonstrou  interesse  em  adquirir  a  
corretora Bônus Banval” (Vol. 7, fl. 1.459).

Esse  depoimento  foi,  posteriormente,  ratificado  em  juízo: 
“preliminarmente,  diz  que  confirma  os  depoimentos  prestados  perante  a  
autoridade  policial  acostado  às  fls.  1.198/1.209 do  vol.  5,  com as  retificações  
constantes  do  depoimento  também  prestado  à  Polícia  Federal,  de  fls.  
1.454-1.465 do vol. 7” (Vol. 76, fl. 16.350).

Saliento,  ainda,  outro  excerto  do  interrogatório  de  MARCOS 
VALÉRIO, no qual se evidencia que o real motivo da aproximação com 
ENIVALDO QUADRADO, diferentemente da tese de um suposto interesse  
em se adquirir a corretora,  foi  a transferência de recursos para o Partido 
Progressista:  “diz  que  conhece  o  denunciado  ENIVALDO  QUADRADO,  
podendo informar que o mesmo é proprietário da corretora Bônus Banval; diz que  
se reuniu com o referido corréu; diz que conheceu o mesmo através do Sr. JOSÉ  
JANENE; diz que o motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PP;  
diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a cifra de R$  
4.100.000,00,  sendo  que  destes  R$ 1.200.000,00 foram repassados  através  da  
referida corretora” (Vol. 76, fl. 16.350).

E, de fato, a exceção das alegações de ENIVALDO QUADRADO e 
BRENO FISCHBERG não há nos autos qualquer outro indício de que o 
interesse  na  aproximação  de  MARCOS  VALÉRIO  com  ENIVALDO  e 
BRENO fosse a aquisição da corretora. 

Prosseguindo  no  exame,  observo  que  o  Relatório  de  Análise  nº 
792/2006 (Apenso 85, Vol. 2), corroborado pelos Laudos 2.828/06, 1.450/07 
e  1.517/09  (Apensos  142  e  143  e  Vol.  159),  evidenciou  que  empresas 
ligadas  ao  acusado MARCOS VALÉRIO efetuaram depósitos  na  conta 
corrente da corretora Bônus Banval.

Inicialmente,  constatou-se  que  a  empresa  Bônus  Banval 
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Corretora BMF e nós tivemos algumas reuniões com ele no meu 
escritório,  junto  com  seu  advogado,  doutor  ROGÉRIO 
TOLENTINO” (BRENO FISCHBERG, Vol. 77, fl. 16.576).

No entanto, imperioso observar que o próprio MARCOS VALÉRIO 
refuta essa hipótese, de forma peremptória, em seu depoimento: que “em 
nenhum  momento  cogitou  ou  demonstrou  interesse  em  adquirir  a  
corretora Bônus Banval” (Vol. 7, fl. 1.459).

Esse  depoimento  foi,  posteriormente,  ratificado  em  juízo: 
“preliminarmente,  diz  que  confirma  os  depoimentos  prestados  perante  a  
autoridade  policial  acostado  às  fls.  1.198/1.209 do  vol.  5,  com as  retificações  
constantes  do  depoimento  também  prestado  à  Polícia  Federal,  de  fls.  
1.454-1.465 do vol. 7” (Vol. 76, fl. 16.350).

Saliento,  ainda,  outro  excerto  do  interrogatório  de  MARCOS 
VALÉRIO, no qual se evidencia que o real motivo da aproximação com 
ENIVALDO QUADRADO, diferentemente da tese de um suposto interesse  
em se adquirir a corretora,  foi  a transferência de recursos para o Partido 
Progressista:  “diz  que  conhece  o  denunciado  ENIVALDO  QUADRADO,  
podendo informar que o mesmo é proprietário da corretora Bônus Banval; diz que  
se reuniu com o referido corréu; diz que conheceu o mesmo através do Sr. JOSÉ  
JANENE; diz que o motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PP;  
diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a cifra de R$  
4.100.000,00,  sendo  que  destes  R$ 1.200.000,00 foram repassados  através  da  
referida corretora” (Vol. 76, fl. 16.350).

E, de fato, a exceção das alegações de ENIVALDO QUADRADO e 
BRENO FISCHBERG não há nos autos qualquer outro indício de que o 
interesse  na  aproximação  de  MARCOS  VALÉRIO  com  ENIVALDO  e 
BRENO fosse a aquisição da corretora. 

Prosseguindo  no  exame,  observo  que  o  Relatório  de  Análise  nº 
792/2006 (Apenso 85, Vol. 2), corroborado pelos Laudos 2.828/06, 1.450/07 
e  1.517/09  (Apensos  142  e  143  e  Vol.  159),  evidenciou  que  empresas 
ligadas  ao  acusado MARCOS VALÉRIO efetuaram depósitos  na  conta 
corrente da corretora Bônus Banval.

Inicialmente,  constatou-se  que  a  empresa  Bônus  Banval 
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Commodities Corretora de Mercadorias Ltda. recebeu da firma  Rogério 
Lanza Tolentino a quantia de R$ 3.460.850,00, em dois depósitos on-line, 
efetuados,  ambos,  no  dia  26.4.2004,  na  conta  corrente  nº  8442  —  o 
primeiro no  valor  de  R$  772.500,00,  e  o  segundo no  valor  de  R$ 
2.688.350,00.

Posteriormente,  a  empresa  2S  Participações também  efetuou 
depósitos  na conta corrente (nº 8442) da Bônus Banval  no total  de  R$ 
3.090.100,00 — o  primeiro no valor  de R$ 200.000,00 (em 28.4.2004),  o 
segundo no valor de R$ 1.000.000,00 (em 29.4.2004), o terceiro no valor de 
R$  270.000,00  (em  4.5.2004),  o  quarto no  valor  de  R$  220.100,00  (em 
7.5.2004), o  quinto no valor de R$ 200.000,00 (em 24.5.2004), o  sexto no 
valor de R$ 200.000,00 (em 24.5.2004), o sétimo no valor de R$ 1.000.000,00 
(em 24.5.2004) (Apenso 85, Vol. 2, fl. 477).

Esses valores — no total de R$ 6.550.950,00 — foram direcionados 
para a conta interna de nº 423-5, mantida pela empresa Natimar Negócios 
na corretora Bônus Banval.

O Relatório de Análise nº 792/2006 concluiu que a conta da Natimar 
recebeu depósitos no importe de R$ 9.537.830,00, já incluídos os depósitos 
procedentes de terceiros, no valor de R$ 6.550.950,00 — este último valor, 
justamente os depósitos realizados, em dinheiro, pelas empresas Rogério 
Lanza  Tolentino  e  2S  Participações,  ambas  ligadas  ao  Sr.  MARCOS 
VALÉRIO.

Cumpre salientar que o montante de depósito na conta da corretora 
Bônus  Banval  (R$.  6.550.950,00)  foi  também  confirmado  pelo  Laudo 
Pericial Contábil Extrajudicial confeccionado por solicitação dos sócios da 
corretora (Apenso 85, Vol. 2, fl. 483).

A origem  dos  valores  transferidos  encontra-se  descrita  no  Laudo 
1.450/2007/INC (fls. 57-58, apenso 143). Em síntese, R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) da DNA Propaganda, provenientes do Fundo Visanet, 
foram utilizados,  em 22.4.2004,  para  a  contratação de  CDB de mesmo 
valor  junto  ao  Banco  de  Minais  Gerais  (BMG).  Esse  CDB  serviu  de 
garantia  para  empréstimo  de  mesmo  valor,  em  26.4.2004,  à  empresa 
Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda. “O valor líquido do contrato de  
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Commodities Corretora de Mercadorias Ltda. recebeu da firma  Rogério 
Lanza Tolentino a quantia de R$ 3.460.850,00, em dois depósitos on-line, 
efetuados,  ambos,  no  dia  26.4.2004,  na  conta  corrente  nº  8442  —  o 
primeiro no  valor  de  R$  772.500,00,  e  o  segundo no  valor  de  R$ 
2.688.350,00.

Posteriormente,  a  empresa  2S  Participações também  efetuou 
depósitos  na conta corrente (nº 8442) da Bônus Banval  no total  de  R$ 
3.090.100,00 — o  primeiro no valor  de R$ 200.000,00 (em 28.4.2004),  o 
segundo no valor de R$ 1.000.000,00 (em 29.4.2004), o terceiro no valor de 
R$  270.000,00  (em  4.5.2004),  o  quarto no  valor  de  R$  220.100,00  (em 
7.5.2004), o  quinto no valor de R$ 200.000,00 (em 24.5.2004), o  sexto no 
valor de R$ 200.000,00 (em 24.5.2004), o sétimo no valor de R$ 1.000.000,00 
(em 24.5.2004) (Apenso 85, Vol. 2, fl. 477).

Esses valores — no total de R$ 6.550.950,00 — foram direcionados 
para a conta interna de nº 423-5, mantida pela empresa Natimar Negócios 
na corretora Bônus Banval.

O Relatório de Análise nº 792/2006 concluiu que a conta da Natimar 
recebeu depósitos no importe de R$ 9.537.830,00, já incluídos os depósitos 
procedentes de terceiros, no valor de R$ 6.550.950,00 — este último valor, 
justamente os depósitos realizados, em dinheiro, pelas empresas Rogério 
Lanza  Tolentino  e  2S  Participações,  ambas  ligadas  ao  Sr.  MARCOS 
VALÉRIO.

Cumpre salientar que o montante de depósito na conta da corretora 
Bônus  Banval  (R$.  6.550.950,00)  foi  também  confirmado  pelo  Laudo 
Pericial Contábil Extrajudicial confeccionado por solicitação dos sócios da 
corretora (Apenso 85, Vol. 2, fl. 483).

A origem  dos  valores  transferidos  encontra-se  descrita  no  Laudo 
1.450/2007/INC (fls. 57-58, apenso 143). Em síntese, R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) da DNA Propaganda, provenientes do Fundo Visanet, 
foram utilizados,  em 22.4.2004,  para  a  contratação de  CDB de mesmo 
valor  junto  ao  Banco  de  Minais  Gerais  (BMG).  Esse  CDB  serviu  de 
garantia  para  empréstimo  de  mesmo  valor,  em  26.4.2004,  à  empresa 
Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda. “O valor líquido do contrato de  
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mútuo, R$ 9.962.440,00, foi transferido para a conta 25687-0, de titularidade da  
contratante, mantida no Banco do Brasil, conforme transferência financeira feita  
pelo BMG. A partir do Laudo de Exame Contábil nº 1.854/06/SR/MG, tem-se  
que, da conta 25687-0, o valor foi destinado para os beneficiários: Bônus Banval  
Participações Ltda (cheques 850001 e 850002) e 2S Participações Ltda. (cheque  
850006)”.  Segundo esse laudo, ainda, a partir do valor transferido à 2S 
Participações, novas transferências foram realizadas em favor da Bônus 
Banval:  R$  200.000,00,  em 28.4.2004;  R$  1.000.000,00,  em 29.4.2004;  R$ 
270.000,00, em 4.5.2004; R$ 220.100,00, em 7.5.2004; R$ 1.000.000,00, em 
24.5.2004;  duas de  R$  200.000,00,  em  24.5.2004;  e  R$  50.000,00,  em 
1.6.2004.

Não  bastasse  a  prova  documental,  ENIVALDO  QUADRADO 
confirmou  em  seu  interrogatório  os  depósitos  na  conta  da  corretora 
Bônus Banval, no valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (Vol. 77, fl. 16.679):

“Juíza:  consta  aqui  que  valores  oriundos  do  núcleo  de  
MARCOS VALÉRIO eram depositados na conta da empresa Bônus  
Banval  que  os  direcionava  internamente  para  a  conta  da  Natimar  
junto  à  própria  Bônus  Banval,  sendo  transferidas  em seguida  por  
CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA,  ENIVALDO  QUADRADO  e  
BRENO  FISCHBERG  aos  destinatários  reais  do  esquema.  Essa  
afirmação é verdadeira?

Interrogando: Não. Não é. O dinheiro entrou na corretora, 
eu não sabia de onde vinha, entrou nas contas da Natimar.

Juíza: O senhor se lembra quanto, qual o montante?
Interrogando: Foram vários depósitos.
Juíza: Aproximadamente?
Interrogando: 6 milhões, 6 milhões e 200”.

Desse valor, segundo a denúncia, transferências que giram em torno 
de  R$ 1.200.000,00 foram repassados ao Partido Progressista  de forma 
escamoteada e pulverizada. 

Constam nos autos prova documental (Apenso 85, vol. 2 e 3) e oral 
dessas  transferências.  Destaco,  a  título  exemplificativo,  alguns 
destinatários  finais  dos  valores:  1.  Gisele  Merolli  Miranda e  Regina 
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mútuo, R$ 9.962.440,00, foi transferido para a conta 25687-0, de titularidade da  
contratante, mantida no Banco do Brasil, conforme transferência financeira feita  
pelo BMG. A partir do Laudo de Exame Contábil nº 1.854/06/SR/MG, tem-se  
que, da conta 25687-0, o valor foi destinado para os beneficiários: Bônus Banval  
Participações Ltda (cheques 850001 e 850002) e 2S Participações Ltda. (cheque  
850006)”.  Segundo esse laudo, ainda, a partir do valor transferido à 2S 
Participações, novas transferências foram realizadas em favor da Bônus 
Banval:  R$  200.000,00,  em 28.4.2004;  R$  1.000.000,00,  em 29.4.2004;  R$ 
270.000,00, em 4.5.2004; R$ 220.100,00, em 7.5.2004; R$ 1.000.000,00, em 
24.5.2004;  duas de  R$  200.000,00,  em  24.5.2004;  e  R$  50.000,00,  em 
1.6.2004.

Não  bastasse  a  prova  documental,  ENIVALDO  QUADRADO 
confirmou  em  seu  interrogatório  os  depósitos  na  conta  da  corretora 
Bônus Banval, no valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (Vol. 77, fl. 16.679):

“Juíza:  consta  aqui  que  valores  oriundos  do  núcleo  de  
MARCOS VALÉRIO eram depositados na conta da empresa Bônus  
Banval  que  os  direcionava  internamente  para  a  conta  da  Natimar  
junto  à  própria  Bônus  Banval,  sendo  transferidas  em seguida  por  
CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA,  ENIVALDO  QUADRADO  e  
BRENO  FISCHBERG  aos  destinatários  reais  do  esquema.  Essa  
afirmação é verdadeira?

Interrogando: Não. Não é. O dinheiro entrou na corretora, 
eu não sabia de onde vinha, entrou nas contas da Natimar.

Juíza: O senhor se lembra quanto, qual o montante?
Interrogando: Foram vários depósitos.
Juíza: Aproximadamente?
Interrogando: 6 milhões, 6 milhões e 200”.

Desse valor, segundo a denúncia, transferências que giram em torno 
de  R$ 1.200.000,00 foram repassados ao Partido Progressista  de forma 
escamoteada e pulverizada. 

Constam nos autos prova documental (Apenso 85, vol. 2 e 3) e oral 
dessas  transferências.  Destaco,  a  título  exemplificativo,  alguns 
destinatários  finais  dos  valores:  1.  Gisele  Merolli  Miranda e  Regina 
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Merolli  Miranda,  R$  12.000,00,  em  13.9.2004  [termo  de  declaração 
prestado à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.504-5.505) e ratificado em juízo 
(Vol. 85, fls. 18.854-18.855)];  2. Aparício de Jesus e Selmo Adalberto de 
Carvalho,  R$  10.000,00,  em 13.9.2004  [termo  de  declaração  prestado  à 
Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.513-5.515) e ratificado em juízo (Vol. 82, fls. 
18.099-18.104)]; 3. Mariana Climaco Schafer, Frederico Climaco Schafer, e 
Adolfo  Luiz  de  Souza  Góis,  R$  25.000,00,  em  7.7.2004  [depoimento 
prestado à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.518-5.519) e ratificado em juízo 
(Vol. 79, fls. 17.428-17.429)];  4. Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia 
Carlos, R$ 7.900,00, em 2.9.2004 [depoimento prestado à Polícia Federal 
(Vol. 26, fls. 5.522-5.525) e ratificado em juízo (Vol. 84, fls. 18.658-18.660)]; 
5. Valter Colonello, dois depósitos de R$ 10.000,00, em julho de 2004 e 
13.9.2004 [depoimento prestado à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.526-5.527) 
e ratificado em juízo (Vol. 86, fls. 18.925-18.927)]; 6. José Rene de Lacerda 
e Fernando Cesar Moya, R$ 11.400,00, em 2.9.2004 [depoimento prestado 
à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.531-5.532) e ratificado em juízo (Vol. 79, fl.  
17.431)].

Cumpre observar que, do depoimento dos diversos beneficiários, é 
possível vislumbrar, na maioria das vezes, alguma relação com o Partido 
Progressista (campanhas eleitorais apoiadas por essa agremiação política) 
e,  sobretudo,  com o  então  Deputado  Federal  JOSÉ  JANENE.  Aliás,  o 
próprio  JOSÉ  JANENE  reconheceu  em  seu  interrogatório  judicial  sua 
relação  com  os  beneficiários  e  que  foi  ele  quem  “passou  a  lista  de  
prioridades” (Vol. 75, fl. 16.093/v).

Destaco, ainda, entre as várias transferências efetivadas, o valor de 
R$ 15.000,00, em 28.4.2005, em favor de Daniele Kemmer Janene, filha do 
acusado JOSÉ JANENE (falecido) (Apenso 85, vol. 3, fl. 698).

A  farta  prova  documental,  aliada  aos  depoimentos  supra 
mencionados, comprovam, à saciedade, as transferências de recursos das 
empresas  de  MARCOS  VALÉRIO,  por  determinação  de  DELÚBIO 
SOARES, em favor de parlamentares ligados ao Partido Progressista.

A  questão  crucial  que  se  coloca  nesta  ação  penal,  como 
anteriormente  afirmado,  é  a  legitimidade  dessas  transferências  de 
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Merolli  Miranda,  R$  12.000,00,  em  13.9.2004  [termo  de  declaração 
prestado à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.504-5.505) e ratificado em juízo 
(Vol. 85, fls. 18.854-18.855)];  2. Aparício de Jesus e Selmo Adalberto de 
Carvalho,  R$  10.000,00,  em 13.9.2004  [termo  de  declaração  prestado  à 
Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.513-5.515) e ratificado em juízo (Vol. 82, fls. 
18.099-18.104)]; 3. Mariana Climaco Schafer, Frederico Climaco Schafer, e 
Adolfo  Luiz  de  Souza  Góis,  R$  25.000,00,  em  7.7.2004  [depoimento 
prestado à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.518-5.519) e ratificado em juízo 
(Vol. 79, fls. 17.428-17.429)];  4. Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia 
Carlos, R$ 7.900,00, em 2.9.2004 [depoimento prestado à Polícia Federal 
(Vol. 26, fls. 5.522-5.525) e ratificado em juízo (Vol. 84, fls. 18.658-18.660)]; 
5. Valter Colonello, dois depósitos de R$ 10.000,00, em julho de 2004 e 
13.9.2004 [depoimento prestado à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.526-5.527) 
e ratificado em juízo (Vol. 86, fls. 18.925-18.927)]; 6. José Rene de Lacerda 
e Fernando Cesar Moya, R$ 11.400,00, em 2.9.2004 [depoimento prestado 
à Polícia Federal (Vol. 26, fls. 5.531-5.532) e ratificado em juízo (Vol. 79, fl.  
17.431)].

Cumpre observar que, do depoimento dos diversos beneficiários, é 
possível vislumbrar, na maioria das vezes, alguma relação com o Partido 
Progressista (campanhas eleitorais apoiadas por essa agremiação política) 
e,  sobretudo,  com o  então  Deputado  Federal  JOSÉ  JANENE.  Aliás,  o 
próprio  JOSÉ  JANENE  reconheceu  em  seu  interrogatório  judicial  sua 
relação  com  os  beneficiários  e  que  foi  ele  quem  “passou  a  lista  de  
prioridades” (Vol. 75, fl. 16.093/v).

Destaco, ainda, entre as várias transferências efetivadas, o valor de 
R$ 15.000,00, em 28.4.2005, em favor de Daniele Kemmer Janene, filha do 
acusado JOSÉ JANENE (falecido) (Apenso 85, vol. 3, fl. 698).

A  farta  prova  documental,  aliada  aos  depoimentos  supra 
mencionados, comprovam, à saciedade, as transferências de recursos das 
empresas  de  MARCOS  VALÉRIO,  por  determinação  de  DELÚBIO 
SOARES, em favor de parlamentares ligados ao Partido Progressista.

A  questão  crucial  que  se  coloca  nesta  ação  penal,  como 
anteriormente  afirmado,  é  a  legitimidade  dessas  transferências  de 
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recursos.
Resta  demonstrado  nos  autos  que  o  Partido  Progressista  não 

integrava a coligação partidária que ajudou a eleger o Presidente Lula no 
pleito de 2002. 

Logo,  os  repasses  financeiros  não  se  sustentam  em  supostas 
despesas de campanha não contabilizadas. E, ainda assim, por qual razão 
o Partido dos Trabalhadores assumiria dívidas de um partido que não lhe 
emprestou apoio nas eleições?

Portanto,  mostra-se  inaceitável  e  desarrazoada  a  tese  de  que  o 
Partido dos Trabalhadores concordou,  apenas em nome de um acordo 
político (de objeto não declarado, mas que hoje se identifica nos autos), 
em  arcar  com  despesas,  por  exemplo,  de  honorários  de  advogado 
contratado para defender um candidato impugnado pelo próprio PT.

Oportuna transcrição de  excerto  do Relatório  da CPMI que,  após 
observar o período de repasses – agosto de 2003 a meados de fevereiro de 
2004 –, concluiu (Vol. 63, fl. 13.666):

“Nesse período ocorreram 11 migrações de parlamentares para o  
Partido  Progressista  (PP)  e  foram  votadas  matérias  de  grande  
interesse do Governo no Congresso Nacional, a exemplo das Reformas  
Previdenciária e Tributária.

Nítida  foi  a  estratégia  adotada  pelo  Governo  quando 
percebemos, nesse mesmo período, várias coincidências entre 
as datas de saque no Valerioduto e as datas que ocorreram as 
migrações partidárias.

Por exemplo, nos dias 03.02.03, 10.02.04 e 11.02.04, a Sra. 
Simone  R.  L.  Vasconcelos,  responsável  pelo  repasses  dos 
recursos a assessores de parlamentares, sacou R$ 50.000,00, R$ 
100.000,00  e  R$  100.000.00,  respectivamente.  Nessas  mesmas 
datas houve migrações partidárias para o Partido Progressista 
(PP).

No  dia  20.01.04,  tanto  a  Sra.  Simone  R.  L.  Vasconcelos 
quanto o Sr. João Cláudio de Carvalho Genu, assessor do Dep. 
José Janene, estiveram no Banco Rural em Brasília. Nesse dia 
foram repassados ao Sr. Genu R$ 200.000,00.
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recursos.
Resta  demonstrado  nos  autos  que  o  Partido  Progressista  não 

integrava a coligação partidária que ajudou a eleger o Presidente Lula no 
pleito de 2002. 

Logo,  os  repasses  financeiros  não  se  sustentam  em  supostas 
despesas de campanha não contabilizadas. E, ainda assim, por qual razão 
o Partido dos Trabalhadores assumiria dívidas de um partido que não lhe 
emprestou apoio nas eleições?

Portanto,  mostra-se  inaceitável  e  desarrazoada  a  tese  de  que  o 
Partido dos Trabalhadores concordou,  apenas em nome de um acordo 
político (de objeto não declarado, mas que hoje se identifica nos autos), 
em  arcar  com  despesas,  por  exemplo,  de  honorários  de  advogado 
contratado para defender um candidato impugnado pelo próprio PT.

Oportuna transcrição de  excerto  do Relatório  da CPMI que,  após 
observar o período de repasses – agosto de 2003 a meados de fevereiro de 
2004 –, concluiu (Vol. 63, fl. 13.666):

“Nesse período ocorreram 11 migrações de parlamentares para o  
Partido  Progressista  (PP)  e  foram  votadas  matérias  de  grande  
interesse do Governo no Congresso Nacional, a exemplo das Reformas  
Previdenciária e Tributária.

Nítida  foi  a  estratégia  adotada  pelo  Governo  quando 
percebemos, nesse mesmo período, várias coincidências entre 
as datas de saque no Valerioduto e as datas que ocorreram as 
migrações partidárias.

Por exemplo, nos dias 03.02.03, 10.02.04 e 11.02.04, a Sra. 
Simone  R.  L.  Vasconcelos,  responsável  pelo  repasses  dos 
recursos a assessores de parlamentares, sacou R$ 50.000,00, R$ 
100.000,00  e  R$  100.000.00,  respectivamente.  Nessas  mesmas 
datas houve migrações partidárias para o Partido Progressista 
(PP).

No  dia  20.01.04,  tanto  a  Sra.  Simone  R.  L.  Vasconcelos 
quanto o Sr. João Cláudio de Carvalho Genu, assessor do Dep. 
José Janene, estiveram no Banco Rural em Brasília. Nesse dia 
foram repassados ao Sr. Genu R$ 200.000,00.
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Ademais,  o  Sr.  João  Cláudio  de  Carvalho  Genu,  que 
centralizava as operações no Partido Progressista, movimentou 
R$ 1.000.000,00 nesse período.

(...)
Ficam subjacentes, portanto, as duas formas adotadas pelo 

Governo para garantir a consecução dos seus objetivos políticos 
partidários.  Pela  via  direta,  aprovando  matérias  de  seu 
interesse.  Pela  via  indireta,  ampliando  a  base  de  apoio 
parlamentar ao Governo. Sobre este último, por relevante, cabe 
registrar que continuaram as migrações de parlamentares para 
o Partido Progressista  após  o  período analisado,  atingindo o 
total de 22 mudanças, incluídas as onze anteriormente citadas”.

A tese da acusação, com efeito, não se encontra dissociada de uma 
realidade que foi igualmente apreendida pelos parlamentares na CPMI.

Reforça a convicção, ainda, o que se extrai das declarações de JOSÉ 
JANENE, que,  ao confirmar a existência de um acordo financeiro  que 
“não tinha valor específico, pois seria implementado de acordo com o andamento  
das eventuais alianças entre os dois partidos” (Vol. 8, fl. 1.703), asseverou: 

“que nas eleições de 2004 não foi possível o estabelecimento de  
alianças  em  nenhum  município,  à  exceção  da  cidade  de  Campo  
Grande/MS”¸ asseverando  que  não  houve  participação  da 
Executiva  Nacional  do  Partido,  mas  um acordo  do  Diretório 
Regional.  Disse  que  “a  Executiva  Nacional  fez  uma  análise  do  
quadro político nacional e verificou, ainda em fevereiro de 2004, que  
não seria  possível  o  estabelecimento de  alianças  com o Partido  dos  
Trabalhadores”.  Assim,  “desta  forma,  o  Partido  dos  Trabalhadores  
não fez nenhum repasse de verbas ao Partido Progressista a partir de  
fevereiro de 2004”. (Vol. 8, fl. 1.704)

Por outro lado, conforme sustenta a acusação e demonstrado pelo 
Ministro Relator, há coincidência entre os repasses e a pauta de discussão 
de matérias de interesse do Governo. E os documentos juntados revelam 
que  a  Proposta  de  Emenda  Constitucional  40/2003  –  Reforma  da 
Previdência –  aprovada na Câmara dos Deputados em 27.8.2003, contou 
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Ademais,  o  Sr.  João  Cláudio  de  Carvalho  Genu,  que 
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com o apoio da bancada do Partido Progressista, em especial, os votos 
dos  deputados  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  HENRY  e  PEDRO  CORRÊA 
(Apenso 81, vol. 1, fls. 104-118). Da mesma forma, a Proposta de Emenda 
Constitucional  41/2003 – Reforma Tributária –,  aprovada em 24.9.2003, 
contou com o apoio da bancada do Partido Progressista e com os votos 
dos deputados JOSÉ JANENE e PEDRO HENRY.

É fato, como anteriormente afirmado, que a atividade parlamentar 
não se  limita  ao voto.  Deveras,  é  integrada por  significativo  plexo  de 
atribuições  constitucionalmente  delineado  (vg.  iniciativa  do  processo  
legislativo, integrar comissões etc.).

A  defesa  de  PEDRO  CORRÊA  nega  qualquer  participação  do 
acusado  na  empreitada  criminosa  denunciada,  seja  nas  operações 
realizadas pelas empresas Bônus Banval e Natimar, seja no recebimento 
de valores por intermédio de JOÃO CLÁUDIO GENÚ. Afirma que toda a 
imputação  funda-se  no  fato  de  o  acusado  ser  Presidente  do  Partido 
Progressista à época dos fatos, sendo que “tal conclusão é escancaradamente  
óbvia, na medida em que a única vinculação de Pedro Corrêa com os fatos foi  
autorizar Genú a buscar valores. Uma conduta que, em si, nada traz de ilegal,  
passa a ser o vínculo do réu com o delito, situação esta que, definitivamente, não  
pode prosperar”.

Ora, se a denúncia vincula PEDRO CÔRREA às autorizações para 
que  GENÚ  fosse  buscar  os  valores,  não  se  pode  afirmar  que  foi 
denunciado exclusivamente por ser o presidente do partido.

E, com efeito, há nos autos prova dando conta de que o recebimento 
dos valores, por meio de JOÃO CLÁUDIO GENÚ, era sempre precedido 
de  autorização  expressa  de  JOSÉ JANENE e  PEDRO CORRÊA.  Nesse 
sentido, o depoimento de JOÃO CLÁUDIO GENÚ à Policia Federal: “que  
ao receber a orientação de Barbosa, o declarante confirmava com os Deputados  
Federais  JOSÉ  JANENE  e  PEDRO  CORRÊA a  procedência  do  pedido  de  
Barbosa” (Vol. 3, fl. 578); “que somente ia receber o dinheiro após a confirmação  
expressa de PEDRO CORRÊA ou JOSÉ JANENE” (Vol. 3, fl. 578); “que, certa  
vez, ao receber o pedido de Barbosa para receber valores, conforme rotina relatada,  
procurou a confirmação da ordem junto ao Deputado JOSÉ JANENE, que, por  
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sua vez, pediu ao declarante que ligasse para o Deputado PEDRO CORRÊA;  
que o Deputado JANENE disse que somente o Deputado PEDRO CORRÊA  
poderia confirmar a necessidade de ir buscar o dinheiro” (Vol. 3, fl. 578).

Em princípio, de fato, não é ilegal autorizar alguém ir ao banco para 
realizar saques. 

A ilegalidade  da  conduta  não  reside  no  saque  –  embora,  como 
anteriormente  examinado,  não  se  revista  dessa  simplicidade  e 
normalidade – mas no comportamento que antecede a esse fato. 

E, conquanto argumente a defesa de PEDRO CORRÊA que o repasse 
de recurso tinha, em verdade, como destino, o pagamento do advogado 
do parlamentar Ronivon Santiago (Paulo Goyaz) – o que denota, também, 
que o parlamentar não se limitou a autorizar um saque –, é certo que essa 
justificativa não é suficiente para legitimar o acordo financeiro.

Primeiro, impende ressalvar, mais uma vez, que é irrelevante para 
consumação  do  delito  imputado  (corrupção  passiva)  a  destinação  da 
vantagem recebida.

Segundo, está comprovado nos autos que os valores transferidos em 
favor  do  Partido  Progressista  foram superiores  ao  montante  afirmado 
como pago a título de honorários do advogado Paulo Goyaz. 

Terceiro,  o  alegado  pagamento  de  honorários,  por  sua  vez,  não 
encontra  suporte  probatório  idôneo.  Há,  não  ignoro,  documentos 
apresentados  pela  defesa  –  contrato  de  honorários  e  recibos  de 
pagamento de autônomo (Apenso 99, fls. 39-41 e 47-49).

Explico.  Inquirido,  em  juízo,  o  advogado  Paulo  Goyaz,  afirmou, 
entre  evasivas,  que  fez  um  acordo  com  o  Partido  Progressista, 
intermediado por Valmor Javarina, para receber seus honorários em três 
parcelas  de  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais).  Disse  que,  depois,  foi 
“chamado para  receber trezentos  mil,  mas que seriam deduzidos os impostos.  
Então recebeu a primeira parcela, em 17 de setembro de 2003, de R$ 413.210,00;  
no dia 24 de setembro, outra parcela de R$ 403.210,00; e a terceira parcela, no  
dia 24 de janeiro de 2004, de R$ 137.350,00. E desses valores foram deduzidos o  
imposto de renda”.  Em síntese, disse que acabou recebendo duas parcelas 
de R$ 300.000,00, em espécie, e mais uma de R$ 100.000,00, também em 
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espécie (Vol. 198, fls. 42.384-42.385).
A  questão  é  que  não  há  prova  formal  desses  pagamentos  (em 

espécie), pois, inclusive, os impostos incidentes sobre os honorários não 
foram  recolhidos.  Também  não  há  como  se  certificar  a 
contemporaneidade  dos  documentos  aos  saques.  O  suposto  acordo 
celebrado era de R$ 900.000,00, a serem pagos em quatro parcelas (apenso 
99,  fl.  43),  todavia os documentos apontam para o pagamento em três 
parcelas  e  no  valor  de  R$  700.000,00.  Os  recibos  sequencialmente 
numerados  (01/2003,  02/2003  e  03/2004)  somam  R$  940.805,00  (valor 
bruto) e R$ 700.007,16 (valor líquido).

A versão soa convenientemente criada para conciliar os fatos (datas 
dos pagamentos) com a afirmada dívida.

Ademais,  por  oportuno,  destaco  excerto  do  voto  do  Deputado 
Gustavo  Fruet,  relator  do  processo  no  Conselho  de  Ética  (Vol.  63,  p. 
13.651):

“Inicialmente, peço vênia aos colegas deste Conselho para 
registrar minha perplexidade com a supracitada tese da defesa. 
Vejam  Vossas  Excelências  com  que  realidade  inusitada  nos 
deparamos. De um lado, temos o Partido dos Trabalhadores do 
Acre a questionar a lisura que deve pautar os pleitos eleitorais 
e, de outro lado, temos o Partido do Trabalhadores Nacional, 
movido por propósitos outros fornecendo recursos para que o 
Partido Progressista pudesse defender-se das acusações feitas 
pelo Partido dos Trabalhadores do Acre.

Em suma,  estamos diante de uma situação, no mínimo, 
surpreendente, pois o mesmo partido político que, no âmbito 
estadual,  num  primeiro  momento,  denuncia  fraudes 
eleitorais,  fornece,  no âmbito  nacional,  recursos  financeiros 
para defender os supostos fraudadores”.

Nem mesmo o fato de, à época, o PP se encontrar sujeito à ordem de 
bloqueio de suas contas justifica o recebimento dos valores e os meios 
empregados, inclusive porque as transferências poderiam ser realizadas, 
por exemplo, diretamente do Partido dos Trabalhadores para a conta do 
advogado.
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Portanto,  as  transferências  de  recursos não  encontram  relação 
obrigacional válida ou mesmo legitimidade ética e legal.  E os próprios 
mecanismos  utilizados  pelos  acusados,  inclusive  com  artifícios  para 
ocultar a origem e a real destinação dos recursos, denotam a concretude 
das imputações. 

A  prova  oral  colhida  e  destacada  pelo  Ministro  Relator  (vg.  
depoimentos de MARCOS VALÉRIO, JOSE JANENE, PEDRO CORRÊA e 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ) não deixa dúvidas do concerto de vontades. 

E, exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, 
tratou-se  de  engendrar  um  sistema  à  margem  da  lei  para  o  proveito 
econômico.

O aproveitamento financeiro e político — registro que a destinação 
do  dinheiro  é  irrelevante  para  o  tipo  penal  —  é  iniludível.  E 
inequivocamente foi um dos fatores a motivar a espúria aliança política. 

Logo, argumentos no sentido de que o PP, no período do mensalão, dos  
partidos da base governista, era o que menos votava alinhado com o Governo, ou 
de  que  o  denunciado  PEDRO  CORRÊA sequer  participou  da  maioria  das  
votações,  na medida em que,  por  ser  Presidente  do  PP,  estava dispensado da  
presença nas sessões e mesmo nas votações da Câmara não constituem álibi ou 
são suficientes para, por si sós, tornar atípica a conduta.

A censura penal  recai,  como supra mencionado,  na mercancia  da 
função  pública,  no  recebimento  da  vantagem  indevida  enquanto  no 
exercício dessa mesma função. E o reclamado  nexo de causalidade  se faz 
presente  na  medida  em  que  a  denúncia  conexiona  os  pagamentos  à 
atuação e condição de parlamentar.

Friso, uma vez mais, que não é aceitável que um parlamentar, seja 
ele de governo ou de oposição,  receba para votar no sentido “a” ou “b” 
ou,  ainda,  que se  abstenha de votar;  que  receba para apresentar  uma 
emenda parlamentar ou proposta legislativa.

É inequívoco,  pela  adesão ao  modus  operandi,  portanto,  a  vontade 
livre e consciente de praticar os delitos de corrupção e de lavagem de 
dinheiro, não lhe socorrendo, assim, a alegada decisão da executiva do 
partido.
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Portanto,  as  transferências  de  recursos não  encontram  relação 
obrigacional válida ou mesmo legitimidade ética e legal.  E os próprios 
mecanismos  utilizados  pelos  acusados,  inclusive  com  artifícios  para 
ocultar a origem e a real destinação dos recursos, denotam a concretude 
das imputações. 

A  prova  oral  colhida  e  destacada  pelo  Ministro  Relator  (vg.  
depoimentos de MARCOS VALÉRIO, JOSE JANENE, PEDRO CORRÊA e 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ) não deixa dúvidas do concerto de vontades. 

E, exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, 
tratou-se  de  engendrar  um  sistema  à  margem  da  lei  para  o  proveito 
econômico.

O aproveitamento financeiro e político — registro que a destinação 
do  dinheiro  é  irrelevante  para  o  tipo  penal  —  é  iniludível.  E 
inequivocamente foi um dos fatores a motivar a espúria aliança política. 

Logo, argumentos no sentido de que o PP, no período do mensalão, dos  
partidos da base governista, era o que menos votava alinhado com o Governo, ou 
de  que  o  denunciado  PEDRO  CORRÊA sequer  participou  da  maioria  das  
votações,  na medida em que,  por  ser  Presidente  do  PP,  estava dispensado da  
presença nas sessões e mesmo nas votações da Câmara não constituem álibi ou 
são suficientes para, por si sós, tornar atípica a conduta.

A censura penal  recai,  como supra mencionado,  na mercancia  da 
função  pública,  no  recebimento  da  vantagem  indevida  enquanto  no 
exercício dessa mesma função. E o reclamado  nexo de causalidade  se faz 
presente  na  medida  em  que  a  denúncia  conexiona  os  pagamentos  à 
atuação e condição de parlamentar.

Friso, uma vez mais, que não é aceitável que um parlamentar, seja 
ele de governo ou de oposição,  receba para votar no sentido “a” ou “b” 
ou,  ainda,  que se  abstenha de votar;  que  receba para apresentar  uma 
emenda parlamentar ou proposta legislativa.

É inequívoco,  pela  adesão ao  modus  operandi,  portanto,  a  vontade 
livre e consciente de praticar os delitos de corrupção e de lavagem de 
dinheiro, não lhe socorrendo, assim, a alegada decisão da executiva do 
partido.
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As escusas da defesa de JOÃO CLÁUDIO GENÚ igualmente não o 
socorrem. A aventada relação de subordinação e o desconhecimento não 
se sustentam na prova dos autos.

Primeiramente,  sobreleva destacar que a relação de subordinação, 
por si só, não é fato hábil a afastar a responsabilidade penal do indivíduo, 
influenciando, apenas e tão somente, a dosimetria da pena. 

A par do envolvimento direto  nas operações  de saque,  o  próprio 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ declarou que já foi filiado ao PFL/RJ — tendo, 
inclusive, ocupado os cargos de Secretário-geral e de Tesoureiro —, bem 
como já prestou assessoria parlamentar a diversos Deputados Federais: 
“que já trabalhou com os Deputados Federais Mendes Ribeiro, do PMDB/RS,  
Paulo Mandarino, do PDC/GO, Rubem Medina, do PFL/RJ, Reinaldo Betão, do  
PL/RJ, e José Janene, do PP/PR” (Vol. 3, fl. 576). Não se trata, portanto, de 
pessoa  desprovida  de  qualquer  instrução  ou  conhecimento.  Aliás, 
segundo MARCOS VALÉRIO, ele “representava a cúpula do PP”  (Vol. 63, 
fl.13.646)

Inclusive,  como  restou  comprovado  nos  autos,  JOÃO  CLÁUDIO 
GENÚ também participou de reuniões na Bônus Banval,  que, segundo 
MARCOS VALÉRIO, tinham por objeto “tratar de assuntos relacionados aos  
repasses” (Vol. 7, fl. 1.461).

Ademais, dado a evidenciar que o acusado tinha conhecimento da 
ilicitude dos atos praticados, foi a sua recusa em assinar o recibo informal  
exigido  por  SIMONE  VASCONCELOS.  Somente  após  intervenção  de 
JOSÉ JANENE, dignou-se a assinar o referido documento. 

Transcrevo,  no  que  importa,  trechos  do  interrogatório  de  JOÃO 
CLÁUDIO GENÚ prestado em juízo: “que quando chegou ao Banco Rural,  
nessa  primeira ocasião,  procurou a Sr.ª  Simone,  que  nunca a tinha visto  e  a  
mesma lhe entregou um numerário acondicionado em três envelopes e solicitou  
ao réu para assinar um recibo; que achou estranha a solicitação para assinar o  
recibo  e  telefonou  ao  Deputado  José  Janene  dizendo  que  não  tinha  ido  fazer  
nenhum saque e não iria assinar; que o Deputado informou que a assinatura  
seria somente para controle da Sr.ª Simone, pois os valores já tinham sido sacados  
por ela; que entregou a identidade para Simone e rubricou o recibo” (Vol. 72, fl. 
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15.563). 
Por  conseguinte,  também  quanto  ao  acusado  JOÃO  CLÁUDIO 

GENÚ, é inequívoca,  pela adesão ao  modus operandi,  a vontade livre e 
consciente de praticar os delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro.

Com efeito, segundo Nelson Hungria: “O crime, do mesmo modo que o  
fato lícito, tanto pode resultar da ação (ou omissão) isolada e exclusiva de uma só  
pessoa, quanto de uma conduta coletiva, isto é, da cooperação (simultânea, ou  
sucessiva) de duas ou mais pessoas. Se essas se conjugam livremente, ou se há  
voluntária  adesão  de  umas  a  outras,  visando  todas  ao  mesmo  resultado  
antijurídico,  ou,  pelo  menos,  querendo  ação  conjunta  de  que  era  previsível  
derivasse  tal  resultado,  não  pode  suscitar  dúvida,  do  ponto  de  vista  lógico-
jurídico, que o crime seja, na sua unidade, atribuível a cada uma delas, ainda que  
qualquer  das  atividades  individuais,  considerada  em  si  mesma,  não  fosse  o  
bastante para produzir o effectus sceleris. Sob o duplo prisma psicológico e causal  
(dadas a consciente confluência da vontade e a relação de necessidade in concreto  
entre o resultado e a conexão de atividades), impõe-se o raciocínio de que o crime  
pertence, por inteiro, a todos e a cada um dos concorrentes” (Comentários ao 
Código Penal, vol. I, tomo II, p. 320).

A despeito de não se imputar proveito financeiro pessoal e direto em 
favor  de  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  é  inequívoco,  nos  autos,  que  sua 
conduta foi essencial à concretização do intento criminoso.

Por  outro  lado,  assim  como  apontado  pelo  eminente  Ministro 
Revisor, diferente é a situação de PEDRO HENRY.

Quando  do  recebimento  da  denúncia,  externei  não  vislumbrar 
adequada ou mesmo mínima descrição da participação do acusado na 
empreitada criminosa, a não ser o fato de ele ser o líder do Partido.

Tenho para mim que não se desincumbiu o Parquet de comprovar, de 
forma peremptória, a adesão do acusado à prática criminosa. É que, não 
obstante  o  acervo  probatório  coligido  aos  autos  tenha  comprovado 
satisfatoriamente as transferências de recursos das empresas de MARCOS 
VALÉRIO, em prol de parlamentares ligados ao Partido Progressista, não 
logrou  o  órgão  ministerial  demonstrar  qual  a  efetiva  participação  do 
acusado PEDRO HENRY na empreitada criminosa.
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empreitada criminosa, a não ser o fato de ele ser o líder do Partido.

Tenho para mim que não se desincumbiu o Parquet de comprovar, de 
forma peremptória, a adesão do acusado à prática criminosa. É que, não 
obstante  o  acervo  probatório  coligido  aos  autos  tenha  comprovado 
satisfatoriamente as transferências de recursos das empresas de MARCOS 
VALÉRIO, em prol de parlamentares ligados ao Partido Progressista, não 
logrou  o  órgão  ministerial  demonstrar  qual  a  efetiva  participação  do 
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É  bem  verdade  que  o  depoimento  prestado  por  ROBERTO 
JEFFERSON  à  Polícia  Federal  dá  conta  de  uma  suposta  reunião  na 
residência do Deputado PEDRO HENRY, na qual este teria questionado a 
JOSÉ MÚCIO o motivo de o PTB não aceitar o recebimento dos recursos 
mensais  disponibilizados  pelo  PT:  “o  DECLARANTE  afirma  ter  tomado  
conhecimento  de  uma  reunião  ocorrida  na  residência  do  Deputado  PEDRO  
HENRY,  do  PP,  na  qual  estavam  presentes  VALDEMAR  COSTA  NETO,  
BISPO RODRIGUES e JOSÉ MÚCIO, líder da bancada do PTB na Câmara dos  
Deputados;  que  nessa  reunião  PEDRO  HENRY  teria  questionado  a  JOSÉ  
MUCIO o motivo de o PTB não aceitar o recebimento de recursos mensais para  
garantir a sustentação do Governo no Congresso; que JOSÉ MÚCIO disse ao  
DECLARANTE  ter  comunicado  a  PEDRO  HENRY  que  tinha  sido  o  
DECLARANTE quem colocara óbices no recebimento de tais recursos” (Vol. 19, 
fl. 4.226).

As declarações de ROBERTO JEFFERSON, todavia, não se referem a 
fatos  efetivamente  por  ele  presenciados,  o  que,  a  meu  ver,  deve  ser 
recebido com granu salis.

Há menção, ainda, por JOSÉ JANENE, da suposta participação de 
PEDRO HENRY.

Porém, consoante demonstrado, o próprio JOÃO CLÁUDIO GENÚ 
afirmou que o recebimento dos valores acordados com o PT era sempre 
precedido de autorização expressa de JOSÉ JANENE e PEDRO CORRÊA, 
não mencionando, em nenhum momento,  o nome de PEDRO HENRY. 
Inclusive, colhe-se de seu interrogatório “que o nome do Deputado PEDRO  
HENRY foi mencionado pelo réu na fase policial porque o mesmo era o líder da  
bancada do Partido Progressista” (Vol. 72, fl. 15.568).

Nem  mesmo  a  lista  fornecida  por  MARCOS  VALÉRIO  à  Polícia 
Federal com a relação de pessoas, supostamente indicadas pelo Partido 
dos Trabalhadores, que teriam sido beneficiadas pelo esquema criminoso 
narrado  na  denúncia,  em  momento  algum,  faz  menção  ao  nome  do 
acusado PEDRO HENRY (Vol. 3, fl. 605).

MARCOS  VALÉRIO,  assim  como  ENIVALDO  QUADRADO, 
afirmaram sequer conhecerem PEDRO HENRY.
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Dessarte,  partindo-se  da  premissa  de  que  à  acusação  cabe 
comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do 
acusado, na dúvida a absolvição impõe-se, nos termos do princípio do 
favor rei  ou in dubio pro reo. Inclusive, esse é o mandamento disposto no 
art. 386, VII, do CPP, com a redação dada pela Lei 11.690/2008,  in verbis: 
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que  
reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para a condenação”.

Por outro lado, é inegável, a partir da análise da prova produzida, 
que a corretora Bônus Banval foi imprescindível e determinante para a 
execução do crime de lavagem de dinheiro. 

É  incontroverso  nos  autos  (prova  documental  e  técnica  antes 
referida) que vultuosas quantias foram depositadas na conta da Bônus 
Banval  a  partir  de transferências das  empresas  relacionadas ao núcleo 
publicitário. Internamente, portanto com adesão inequívoca e essencial, 
os valores foram transferidos para a conta da Natimar e, na sequência, 
direcionados a terceiros.

Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, a Bônus Banval não 
foi simplesmente usada no processo de lavagem. Não foi vítima do agir 
dos demais acusados.

A  prova  oral  produzida,  em  especial  as  declarações  do  corréu 
MARCOS VALÉRIO, não deixa dúvidas de que a utilização da corretora, 
com  a  aquiescência  do  sócio  ENIVALDO  QUADRADO,  era  a 
transferência de recursos para o PP (Vol. 76, fl. 16.350). 

A corroborar essa conclusão, ressalte-se, a inexistência de qualquer 
relação obrigacional entre as empresas de MARCOS VALÉRIO e a Bônus 
Banval,  bem  como  entre  esta  e  os  beneficiários  dos  recursos 
(comprovadamente com vinculações ao deputado JOSÉ JANENE).

Aliás,  a  forma  pulverizada  de  transferência  de  recursos  (sem 
documentação  formal  válida,  pois  as  autorizações  não  se  encontram 
assinadas; sem olvidar as declarações de CARLOS ALBERTO QUAGLIA) 
a pessoas não vinculadas à corretora também é relevante evidência da 
consciência da ilicitude.

Sobreleva destacar as declarações de CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
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favor rei  ou in dubio pro reo. Inclusive, esse é o mandamento disposto no 
art. 386, VII, do CPP, com a redação dada pela Lei 11.690/2008,  in verbis: 
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que  
reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para a condenação”.

Por outro lado, é inegável, a partir da análise da prova produzida, 
que a corretora Bônus Banval foi imprescindível e determinante para a 
execução do crime de lavagem de dinheiro. 

É  incontroverso  nos  autos  (prova  documental  e  técnica  antes 
referida) que vultuosas quantias foram depositadas na conta da Bônus 
Banval  a  partir  de transferências das  empresas  relacionadas ao núcleo 
publicitário. Internamente, portanto com adesão inequívoca e essencial, 
os valores foram transferidos para a conta da Natimar e, na sequência, 
direcionados a terceiros.

Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, a Bônus Banval não 
foi simplesmente usada no processo de lavagem. Não foi vítima do agir 
dos demais acusados.

A  prova  oral  produzida,  em  especial  as  declarações  do  corréu 
MARCOS VALÉRIO, não deixa dúvidas de que a utilização da corretora, 
com  a  aquiescência  do  sócio  ENIVALDO  QUADRADO,  era  a 
transferência de recursos para o PP (Vol. 76, fl. 16.350). 

A corroborar essa conclusão, ressalte-se, a inexistência de qualquer 
relação obrigacional entre as empresas de MARCOS VALÉRIO e a Bônus 
Banval,  bem  como  entre  esta  e  os  beneficiários  dos  recursos 
(comprovadamente com vinculações ao deputado JOSÉ JANENE).

Aliás,  a  forma  pulverizada  de  transferência  de  recursos  (sem 
documentação  formal  válida,  pois  as  autorizações  não  se  encontram 
assinadas; sem olvidar as declarações de CARLOS ALBERTO QUAGLIA) 
a pessoas não vinculadas à corretora também é relevante evidência da 
consciência da ilicitude.

Sobreleva destacar as declarações de CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
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e ENIVALDO QUADRADO quando submetidos à acareação na Polícia 
Federal (Vol. 16, fls. 3.645-3.647):

ENIVALDO QUADRADO: QUE "o reinquirido indicou a 
MARCOS  VALERIO  a  empresa  NATIMAR  NEGÓCIOS 
INTERMEDIAÇOES LTDA"; QUE "acreditou que a NATIMAR 
se encaixava perfeitamente no tipo de investimento pretendido 
por  MARCOS  VALERIO  no  mercado  da  BMF";  QUE  "tais 
empresas  efetuavam  depósitos  na  conta  corrente  que  a 
NATIMAR  mantinha  na  BÔNUS  BANVAL,  cujos  extratos 
acompanham a petição apresentada neste momento"; QUE "os 
resgates  dos  investimentos  de  MARCOS  VALÉRIO  eram 
comunicados pela NATIMAR via contatos telefônicos"; QUE "os 
valores obtidos pelo resgate, após serem depositados na conta 
corrente  mantida  pelo  cliente  na  BÔNUS  BANVAL,  eram 
transferidos para o destinatário solicitado pela NATIMAR, em 
movimentações  bancárias  realizadas  por  meio  de  TED  – 
Transferência  Eletrônica  Disponível  e  DOC's";  QUE  “as 
empresas de MARCOS VALÉRIO depositavam  os recursos na 
BÔNUS BANVAL que os direcionava internamente para uma 
conta  corrente  em  nome  da  NATIMAR;  QUE  "a  NATIMAR 
efetuava  as  aplicações  em  mercado  futuro  em  ouro;  QUE 
"posteriormente, no resgate, o dinheiro retornava para a conta 
corrente interna da NATIMAR na corretora BÔNUS BANVAL; 
QUE era a NATTMAR, que determinava, por meio de ordem 
escrita,  para quem os recursos seriam direcionados; QUE  as 
ordens  de  resgate  dos  valores  de  MARCOS  VALÉRIO  eram 
direcionadas a NATIMAR".

CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA: QUE,  salvo  engano  no 
mês  de  junho  de  2004,  o  declarante  percebeu  um  depósito 
desconhecido  na  conta  da  NATIMAR,  não  sabendo  precisar 
quanto havia sido depositado equivocadamente; QUE "diante 
disso  entrou  em  contato  com  ENIVALDO  QUADRADO 
informando a situação, oportunidade em que este teria dito que 
tais recursos haviam sido depositados por engano em virtude 
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e ENIVALDO QUADRADO quando submetidos à acareação na Polícia 
Federal (Vol. 16, fls. 3.645-3.647):

ENIVALDO QUADRADO: QUE "o reinquirido indicou a 
MARCOS  VALERIO  a  empresa  NATIMAR  NEGÓCIOS 
INTERMEDIAÇOES LTDA"; QUE "acreditou que a NATIMAR 
se encaixava perfeitamente no tipo de investimento pretendido 
por  MARCOS  VALERIO  no  mercado  da  BMF";  QUE  "tais 
empresas  efetuavam  depósitos  na  conta  corrente  que  a 
NATIMAR  mantinha  na  BÔNUS  BANVAL,  cujos  extratos 
acompanham a petição apresentada neste momento"; QUE "os 
resgates  dos  investimentos  de  MARCOS  VALÉRIO  eram 
comunicados pela NATIMAR via contatos telefônicos"; QUE "os 
valores obtidos pelo resgate, após serem depositados na conta 
corrente  mantida  pelo  cliente  na  BÔNUS  BANVAL,  eram 
transferidos para o destinatário solicitado pela NATIMAR, em 
movimentações  bancárias  realizadas  por  meio  de  TED  – 
Transferência  Eletrônica  Disponível  e  DOC's";  QUE  “as 
empresas de MARCOS VALÉRIO depositavam  os recursos na 
BÔNUS BANVAL que os direcionava internamente para uma 
conta  corrente  em  nome  da  NATIMAR;  QUE  "a  NATIMAR 
efetuava  as  aplicações  em  mercado  futuro  em  ouro;  QUE 
"posteriormente, no resgate, o dinheiro retornava para a conta 
corrente interna da NATIMAR na corretora BÔNUS BANVAL; 
QUE era a NATTMAR, que determinava, por meio de ordem 
escrita,  para quem os recursos seriam direcionados; QUE  as 
ordens  de  resgate  dos  valores  de  MARCOS  VALÉRIO  eram 
direcionadas a NATIMAR".

CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA: QUE,  salvo  engano  no 
mês  de  junho  de  2004,  o  declarante  percebeu  um  depósito 
desconhecido  na  conta  da  NATIMAR,  não  sabendo  precisar 
quanto havia sido depositado equivocadamente; QUE "diante 
disso  entrou  em  contato  com  ENIVALDO  QUADRADO 
informando a situação, oportunidade em que este teria dito que 
tais recursos haviam sido depositados por engano em virtude 
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de "erro de logística de caixa"; QUE, o declarante pediu para 
ENIVALDO estornar tal valor da sua conta, o que foi negado 
pelo dono da BÔNUS BANVAL, alegando impossibilidade de 
fazê-lo  ante  a  existência  de  uma  auditoria  externa  em  sua 
Corretora; QUE, nega que a NATIMAR tenha recebido recursos 
de  ROGÉRIO  LANZA  TOLENTINO  e  da  empresa  2S 
PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nesta  acareação,  ainda,  ENIVALDO  QUADRADO  admitiu  que 
“apresentou  sua  carta  de  clientes  ao  Senhor  MARCOS  VALÉRIO”  e  que 
“propôs  a  MARCOS  VALÉRIO  que  investisse  por  meio  da  empresa  
NATIMAR”.  Afirmou que consultou QUAGLIA, por telefone, se “havia  
interesse  em  operar  os  recursos  de  MARCOS  VALÉRIO”,  com  o  que  ele 
concordou. Por fim, disse que não conhece as pessoas beneficiárias e que 
“os dados qualificativos, conta corrente, agência e valores foram indicados pelo  
Senhor Quaglia”.

CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA,  por  sua  vez,  disse  que  não  foi 
consultado por  ENIVALDO QUADRADO e reafirmou que nunca teve 
contato  com MARCOS VALÉRIO ou com JOSÉ JANENE.  Reconheceu 
apenas uma das beneficiárias relacionadas nos extratos apresentados pela 
Bônus Banval.

Ora, as declarações de CARLOS ALBERTO QUAGLIA, ao longo da 
instrução processual, mostram-se harmônicas e uniformes, inclusive com 
os demais elementos de prova.

Apenas para ressaltar um ponto, destaco que JOSÉ JANENE afirmou 
que passou a  relação de prioridades ao PT,  embora sem precisar a quem. 
Porém, seus contatos eram com DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO 
e o próprio  ENIVALDO QUADRADO. Logo,  inverídica a assertiva de 
ENIVALDO de que os beneficiários foram apontados por QUAGLIA.

Reafirmo que, segundo a Convenção de Palermo, art. 6º, alínea f, “o  
conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos de  
uma infração enunciada no parágrafo 1 do presente artigo, poderão inferir-se de  
circunstâncias factuais objetivas”.

Destarte, da análise da prova documental e oral coligidas, mostra-se 
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de "erro de logística de caixa"; QUE, o declarante pediu para 
ENIVALDO estornar tal valor da sua conta, o que foi negado 
pelo dono da BÔNUS BANVAL, alegando impossibilidade de 
fazê-lo  ante  a  existência  de  uma  auditoria  externa  em  sua 
Corretora; QUE, nega que a NATIMAR tenha recebido recursos 
de  ROGÉRIO  LANZA  TOLENTINO  e  da  empresa  2S 
PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nesta  acareação,  ainda,  ENIVALDO  QUADRADO  admitiu  que 
“apresentou  sua  carta  de  clientes  ao  Senhor  MARCOS  VALÉRIO”  e  que 
“propôs  a  MARCOS  VALÉRIO  que  investisse  por  meio  da  empresa  
NATIMAR”.  Afirmou que consultou QUAGLIA, por telefone, se “havia  
interesse  em  operar  os  recursos  de  MARCOS  VALÉRIO”,  com  o  que  ele 
concordou. Por fim, disse que não conhece as pessoas beneficiárias e que 
“os dados qualificativos, conta corrente, agência e valores foram indicados pelo  
Senhor Quaglia”.

CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA,  por  sua  vez,  disse  que  não  foi 
consultado por  ENIVALDO QUADRADO e reafirmou que nunca teve 
contato  com MARCOS VALÉRIO ou com JOSÉ JANENE.  Reconheceu 
apenas uma das beneficiárias relacionadas nos extratos apresentados pela 
Bônus Banval.

Ora, as declarações de CARLOS ALBERTO QUAGLIA, ao longo da 
instrução processual, mostram-se harmônicas e uniformes, inclusive com 
os demais elementos de prova.

Apenas para ressaltar um ponto, destaco que JOSÉ JANENE afirmou 
que passou a  relação de prioridades ao PT,  embora sem precisar a quem. 
Porém, seus contatos eram com DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO 
e o próprio  ENIVALDO QUADRADO. Logo,  inverídica a assertiva de 
ENIVALDO de que os beneficiários foram apontados por QUAGLIA.

Reafirmo que, segundo a Convenção de Palermo, art. 6º, alínea f, “o  
conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos de  
uma infração enunciada no parágrafo 1 do presente artigo, poderão inferir-se de  
circunstâncias factuais objetivas”.

Destarte, da análise da prova documental e oral coligidas, mostra-se 
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inequívoca  a  atuação  consciente  e  deliberada  de  ENIVALDO 
QUADRADO.

Não  lhe  socorre,  como  suscitado  pela  defesa,  a  inviabilizar  a 
caracterização do tipo penal da lavagem de dinheiro, o fato de que “todas  
as  operações  foram  absolutamente  legítimas,  registradas,  contabilizadas,  
transparentes  e  sempre  estiveram  à  disposição  dos  órgãos  públicos  
fiscalizadores”.

Primeiro, resta demonstrado nos autos que as operações não eram 
legítimas, não foram objeto de intermediação na Bolsa e, inclusive, eram 
desconhecidas da própria cliente NATIMAR. 

Segundo,  a  obrigação  da  corretora  de  valores,  conforme 
regulamentação da própria CVM (vg. Instrução CVM 301, de 16 de abril 
de  1999),  não  se  restringe  à  escrituração  contábil.  Há,  também,  a 
obrigação de comunicar as operações suspeitas e de não se deixar utilizar 
no processo de lavagem.

No caso, o que se denota é que a corretora foi fundamental para o 
processo de lavagem de dinheiro,  valendo-se da sua  expertise  e de sua 
estrutura para viabilizar o processo.

Não  obstante  a  convicção  da  atuação  consciente  e  deliberada  de 
ENIVALDO  QUADRADO,  não  logrei  encontrar  nos  autos,  salvo  sua 
relação acionária e o contrato firmado com a NATIMAR, qualquer prova 
que vincule a pessoa de BRENO FISCHBERG aos fatos imputados. 

Conquanto, em princípio, vislumbre que BRENO FISCHBERG faltou 
com a verdade (em especial quando admitiu as reuniões com MARCOS 
VALÉRIO e sobre as movimentações da NATIMAR), a prova oral colhida, 
principalmente,  MARCOS  VALÉRIO,  JOSÉ  JANENE  e  CARLOS 
ALBERTO QUAGLIA, foi uníssona no sentido de que as relações com a 
corretora  Bônus  Banval  sempre  foram  mantidas  com  ENIVALDO 
QUADRADO.

É fato que ENIVALDO afirmou ter comunicado a BRENO sobre as 
intenções e solicitações de MARCOS VALÉRIO, mas, a meu sentir, não é 
suficiente para um juízo de culpa. 

Cumpria ao Ministério Público Federal demonstrar, sem margens à 
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inequívoca  a  atuação  consciente  e  deliberada  de  ENIVALDO 
QUADRADO.

Não  lhe  socorre,  como  suscitado  pela  defesa,  a  inviabilizar  a 
caracterização do tipo penal da lavagem de dinheiro, o fato de que “todas  
as  operações  foram  absolutamente  legítimas,  registradas,  contabilizadas,  
transparentes  e  sempre  estiveram  à  disposição  dos  órgãos  públicos  
fiscalizadores”.

Primeiro, resta demonstrado nos autos que as operações não eram 
legítimas, não foram objeto de intermediação na Bolsa e, inclusive, eram 
desconhecidas da própria cliente NATIMAR. 

Segundo,  a  obrigação  da  corretora  de  valores,  conforme 
regulamentação da própria CVM (vg. Instrução CVM 301, de 16 de abril 
de  1999),  não  se  restringe  à  escrituração  contábil.  Há,  também,  a 
obrigação de comunicar as operações suspeitas e de não se deixar utilizar 
no processo de lavagem.

No caso, o que se denota é que a corretora foi fundamental para o 
processo de lavagem de dinheiro,  valendo-se da sua  expertise  e de sua 
estrutura para viabilizar o processo.

Não  obstante  a  convicção  da  atuação  consciente  e  deliberada  de 
ENIVALDO  QUADRADO,  não  logrei  encontrar  nos  autos,  salvo  sua 
relação acionária e o contrato firmado com a NATIMAR, qualquer prova 
que vincule a pessoa de BRENO FISCHBERG aos fatos imputados. 

Conquanto, em princípio, vislumbre que BRENO FISCHBERG faltou 
com a verdade (em especial quando admitiu as reuniões com MARCOS 
VALÉRIO e sobre as movimentações da NATIMAR), a prova oral colhida, 
principalmente,  MARCOS  VALÉRIO,  JOSÉ  JANENE  e  CARLOS 
ALBERTO QUAGLIA, foi uníssona no sentido de que as relações com a 
corretora  Bônus  Banval  sempre  foram  mantidas  com  ENIVALDO 
QUADRADO.

É fato que ENIVALDO afirmou ter comunicado a BRENO sobre as 
intenções e solicitações de MARCOS VALÉRIO, mas, a meu sentir, não é 
suficiente para um juízo de culpa. 

Cumpria ao Ministério Público Federal demonstrar, sem margens à 
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dúvida, a conduta de BRENO FISCHBERG e, mais, seu agir doloso, ou 
seja, com “conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito”. 
(Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I, Coimbra, p. 
349).

A absolvição, portanto, se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, 
com a redação dada pela Lei 11.690/2008, in verbis: “O juiz absolverá o réu,  
mencionando a causa na parte dispositiva,  desde que reconheça: ...  VII – não  
existir prova suficiente para a condenação”.

Concluo,  portanto,  pela  condenação  dos  réus  PEDRO CORRÊA e 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ nas penas dos artigos 317 do CP e no art.  1º, 
inciso  V,  da  Lei  9.613/98.  Também,  pela  condenação  de  ENIVALDO 
QUADRADO nas penas do no art. 1º da Lei 9.613/98.

Absolvo PEDRO HENRY e BRENO FISCHBERG com fundamento 
no art. 386, VII, do CPP.

Crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CP)

Segundo  a  denúncia,  “os  denunciados  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  
CORRÊA,  PEDRO  HENRY,  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  ENIVALDO  
QUADRADO,  BRENO  FISCHBERG  e  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA 
montaram  uma  estrutura  criminosa  voltada  para  a  prática  dos  crimes  de  
corrupção passiva e branqueamento de capitais”.

Descreve,  então,  o  Procurador-Geral  da  República  os  crimes  de 
corrupção passiva  e  lavagem de dinheiro,  bem como as  condutas  dos 
denunciados para a consumação dos delitos, atribuindo a JOSÉ JANENE, 
PEDRO  CORRÊA  e  PEDRO  HENRY  o  domínio  da  estrutura  da 
quadrilha.

Pois  bem.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  relação  ao  crime  de 
formação de quadrilha ou bando,  já  assentou que a quadrilha é crime 
autônomo,  que  independe dos  crimes  cometidos  pelo  bando  (RHC nº 
59.951,  RTJ 102/614).  E,  tratando-se do crime de quadrilha,  o elemento 
subjetivo  do  tipo  traduz-se  na  "vontade  de  associarem-se,  mais  de  três  
pessoas,  em quadrilha  ou  bando",  vontade esta  que há de  ser  "dirigida  à  
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dúvida, a conduta de BRENO FISCHBERG e, mais, seu agir doloso, ou 
seja, com “conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito”. 
(Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I, Coimbra, p. 
349).

A absolvição, portanto, se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, 
com a redação dada pela Lei 11.690/2008, in verbis: “O juiz absolverá o réu,  
mencionando a causa na parte dispositiva,  desde que reconheça: ...  VII – não  
existir prova suficiente para a condenação”.

Concluo,  portanto,  pela  condenação  dos  réus  PEDRO CORRÊA e 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ nas penas dos artigos 317 do CP e no art.  1º, 
inciso  V,  da  Lei  9.613/98.  Também,  pela  condenação  de  ENIVALDO 
QUADRADO nas penas do no art. 1º da Lei 9.613/98.

Absolvo PEDRO HENRY e BRENO FISCHBERG com fundamento 
no art. 386, VII, do CPP.

Crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CP)

Segundo  a  denúncia,  “os  denunciados  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  
CORRÊA,  PEDRO  HENRY,  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  ENIVALDO  
QUADRADO,  BRENO  FISCHBERG  e  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA 
montaram  uma  estrutura  criminosa  voltada  para  a  prática  dos  crimes  de  
corrupção passiva e branqueamento de capitais”.

Descreve,  então,  o  Procurador-Geral  da  República  os  crimes  de 
corrupção passiva  e  lavagem de dinheiro,  bem como as  condutas  dos 
denunciados para a consumação dos delitos, atribuindo a JOSÉ JANENE, 
PEDRO  CORRÊA  e  PEDRO  HENRY  o  domínio  da  estrutura  da 
quadrilha.

Pois  bem.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  relação  ao  crime  de 
formação de quadrilha ou bando,  já  assentou que a quadrilha é crime 
autônomo,  que  independe dos  crimes  cometidos  pelo  bando  (RHC nº 
59.951,  RTJ 102/614).  E,  tratando-se do crime de quadrilha,  o elemento 
subjetivo  do  tipo  traduz-se  na  "vontade  de  associarem-se,  mais  de  três  
pessoas,  em quadrilha  ou  bando",  vontade esta  que há de  ser  "dirigida  à  

39 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4397 de 8405 STF-fl. 56012



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

prática de crimes indeterminados, sejam ou não da mesma espécie" (DAMÁSIO 
E. DE JESUS, Código Penal Anotado, p. 742/743, 4ª ed., 1994, Saraiva) (HC 
72.992/SP, rel. Min. Celso de Mello). 

Também  se  colhe  da  construção  jurisprudencial  desta  Corte  que, 
para a caracterização do delito em questão, é imprescindível: (a) concurso 
necessário de pelo menos quatro (4) pessoas (RT 582/348 - RT 565/406); (b) 
finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ 
102/614 - RT 600/383); e (c) exigência de estabilidade e de permanência da 
associação criminosa (RT 580/328 - RT 588/323 - RT 615/272). 

Assentadas  essas  premissas,  com  a  ressalva  da  participação  de 
PEDRO  HENRY  e  BRUNO  FISCHBERG,  como  antes  analisado, 
acompanho o voto do Ministro Relator.

Afinal, restou comprovado nos autos que JOSÉ JANENE (falecido), 
PEDRO CORRÊA, JOÃO CLAÚDIO GENÚ e ENIVALDO QUADRADO 
associaram-se de forma estável e permanente para a prática de crimes.

Coube  a  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  CORRÊA  e  JOÃO  CLÁUDIO 
GENÚ  a  interlocução  com  o  Partido  dos  Trabalhadores,  que, 
sistematicamente,  repassou  quantias  milionárias  em  troca  de  apoio 
político.

Os  repasses  de  recursos,  realizados  ao  longo de  dois  anos  (entre 
meados de 2003 e fim de 2004), fruto dos crimes de corrupção, foram, 
numa  primeira  fase,  lavados  junto  ao  Banco  Rural  e,  num  segundo 
momento, junto a Bônus Banval.

Nesse processo, indissociável e inafastável a efetiva colaboração do 
acusado  ENIVALDO  QUADRADO.  Como  se  observou  nos  autos,  a 
corretora  passou  a  servir  aos  interesses  comuns,  principalmente,  a 
operacionalizar a lavagem de dinheiro.

ENIVALDO  QUADRADO  reunia-se  com  JOSÉ  JANENE  e  JOSÉ 
CLÁUDIO GENÚ, com rara frequência, para ajustar a forma e os meios 
de transferência dos recursos repassados pelo Partido dos Trabalhadores, 
por meio de MARCOS VALÉRIO e suas empresas.
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E. DE JESUS, Código Penal Anotado, p. 742/743, 4ª ed., 1994, Saraiva) (HC 
72.992/SP, rel. Min. Celso de Mello). 

Também  se  colhe  da  construção  jurisprudencial  desta  Corte  que, 
para a caracterização do delito em questão, é imprescindível: (a) concurso 
necessário de pelo menos quatro (4) pessoas (RT 582/348 - RT 565/406); (b) 
finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ 
102/614 - RT 600/383); e (c) exigência de estabilidade e de permanência da 
associação criminosa (RT 580/328 - RT 588/323 - RT 615/272). 

Assentadas  essas  premissas,  com  a  ressalva  da  participação  de 
PEDRO  HENRY  e  BRUNO  FISCHBERG,  como  antes  analisado, 
acompanho o voto do Ministro Relator.

Afinal, restou comprovado nos autos que JOSÉ JANENE (falecido), 
PEDRO CORRÊA, JOÃO CLAÚDIO GENÚ e ENIVALDO QUADRADO 
associaram-se de forma estável e permanente para a prática de crimes.

Coube  a  JOSÉ  JANENE,  PEDRO  CORRÊA  e  JOÃO  CLÁUDIO 
GENÚ  a  interlocução  com  o  Partido  dos  Trabalhadores,  que, 
sistematicamente,  repassou  quantias  milionárias  em  troca  de  apoio 
político.

Os  repasses  de  recursos,  realizados  ao  longo de  dois  anos  (entre 
meados de 2003 e fim de 2004), fruto dos crimes de corrupção, foram, 
numa  primeira  fase,  lavados  junto  ao  Banco  Rural  e,  num  segundo 
momento, junto a Bônus Banval.

Nesse processo, indissociável e inafastável a efetiva colaboração do 
acusado  ENIVALDO  QUADRADO.  Como  se  observou  nos  autos,  a 
corretora  passou  a  servir  aos  interesses  comuns,  principalmente,  a 
operacionalizar a lavagem de dinheiro.

ENIVALDO  QUADRADO  reunia-se  com  JOSÉ  JANENE  e  JOSÉ 
CLÁUDIO GENÚ, com rara frequência, para ajustar a forma e os meios 
de transferência dos recursos repassados pelo Partido dos Trabalhadores, 
por meio de MARCOS VALÉRIO e suas empresas.
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Como observado pelo Ministro Relator:

“A quadrilha se revela nos crimes de corrupção e lavagem de  
dinheiro  cometidos  indefinidamente  no  tempo,  em  associação  
estabilizada  ao  longo  de  vários  meses,  caracterizada  pela  união  de  
desígnios voltada ao propósito comum de lavar valores sempre que os  
réus precisassem. 

A  afirmação  de  JOSÉ  JANENE,  de  que  o  alegado  acordo  
financeiro  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  não  tinha  um  valor  
específico também é sintomática do fato de que a quadrilha se formou  
para a prática de crimes sem limitação temporal.

Não se cuida, portanto, de mero concurso de agentes, que se dá  
com  a  perpetração  de  um  ato  criminoso  específico,  definido,  
delimitado”. 

Acompanho, em parte, portanto, o voto do Ministro Relator.

VI.2. Partido Liberal

Segundo o Procurador-Geral  da República,  ao longo dos  anos de 
2003  e  2004,  os  denunciados  VALDEMAR  COSTA NETO,  JACINTO 
LAMAS  e  ANTÔNIO  LAMAS  receberam,  aproximadamente,  R$ 
10.800.000,00 (dez  milhões  e  oitocentos  mil  reais),  a  título  de 
contraprestação  ao  apoio  político  do  Partido  Liberal  (PL)  ao  Governo 
Federal. 

Afirma  o  Parquet  que  o  acusado  VALDEMAR  COSTA  NETO, 
Presidente Nacional do PL, à época dos fatos, foi o encarregado de fechar 
o  acordo  financeiro  com  o  PT,  delegando  a  JACINTO  LAMAS  e  a 
ANTÔNIO LAMAS o recolhimento dos valores. 

Descreve a denúncia que “o acordo criminoso com os denunciados JOSÉ  
DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ  GENOÍNO  e  SÍLVIO  PEREIRA foi  
acertado na época da campanha eleitoral para Presidência da República em 2002,  
quando o PL participou da chapa vencedora”, sendo que “com o início do novo  
Governo  e  a  associação  entre  o  núcleo  central  da  organização  criminosa  e  o  

41 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Como observado pelo Ministro Relator:

“A quadrilha se revela nos crimes de corrupção e lavagem de  
dinheiro  cometidos  indefinidamente  no  tempo,  em  associação  
estabilizada  ao  longo  de  vários  meses,  caracterizada  pela  união  de  
desígnios voltada ao propósito comum de lavar valores sempre que os  
réus precisassem. 

A  afirmação  de  JOSÉ  JANENE,  de  que  o  alegado  acordo  
financeiro  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  não  tinha  um  valor  
específico também é sintomática do fato de que a quadrilha se formou  
para a prática de crimes sem limitação temporal.

Não se cuida, portanto, de mero concurso de agentes, que se dá  
com  a  perpetração  de  um  ato  criminoso  específico,  definido,  
delimitado”. 

Acompanho, em parte, portanto, o voto do Ministro Relator.

VI.2. Partido Liberal

Segundo o Procurador-Geral  da República,  ao longo dos  anos de 
2003  e  2004,  os  denunciados  VALDEMAR  COSTA NETO,  JACINTO 
LAMAS  e  ANTÔNIO  LAMAS  receberam,  aproximadamente,  R$ 
10.800.000,00 (dez  milhões  e  oitocentos  mil  reais),  a  título  de 
contraprestação  ao  apoio  político  do  Partido  Liberal  (PL)  ao  Governo 
Federal. 

Afirma  o  Parquet  que  o  acusado  VALDEMAR  COSTA  NETO, 
Presidente Nacional do PL, à época dos fatos, foi o encarregado de fechar 
o  acordo  financeiro  com  o  PT,  delegando  a  JACINTO  LAMAS  e  a 
ANTÔNIO LAMAS o recolhimento dos valores. 

Descreve a denúncia que “o acordo criminoso com os denunciados JOSÉ  
DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ  GENOÍNO  e  SÍLVIO  PEREIRA foi  
acertado na época da campanha eleitoral para Presidência da República em 2002,  
quando o PL participou da chapa vencedora”, sendo que “com o início do novo  
Governo  e  a  associação  entre  o  núcleo  central  da  organização  criminosa  e  o  
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núcleo publicitário-financeiro, os pagamentos começaram a ser efetuados”.
Narra, ainda, que, “conscientes de que os montantes eram oriundos de  

organização  criminosa  voltada  para  o  cometimento  de  crimes  contra  a  
administração pública  e  contra  o  sistema financeiro  nacional,  os  denunciados  
articularam mecanismo para dissimular a origem, a natureza e o  destino dos  
valores auferidos”. 

Sustenta o  Parquet, então, a existência de dois estratagemas para a 
obtenção  dos  recursos  indevidos:  o  primeiro,  a  utilização  da  empresa 
Guaranhuns  Empreendimentos,  cujo  proprietário  de  fato  é  LÚCIO 
BOLONHA FUNARO,  figurando  como  intermediário  JOSÉ  CARLOS 
BATISTA;  o  segundo,  a  utilização  do  esquema  de  lavagem  de  dinheiro 
disponibilizado pelo Banco Rural,  tendo como intermediário JACINTO 
LAMAS (homem de confiança de VALDEMAR COSTA NETO, à época 
tesoureiro do PL).

Pois  bem.  Segundo  documento  fornecido  pelo  acusado  MARCOS 
VALÉRIO à Polícia Federal – lista com relação de pessoas supostamente 
indicadas pelo Partido dos Trabalhadores e que teriam sido beneficiadas 
pelo  esquema criminoso  narrado  na  denúncia  —,  constam no  item 1: 
VALDEMAR COSTA NETO,  JACINTO LAMAS  e  ANTÔNIO LAMAS 
como beneficiários do valor de R$ 10.837.500,00 (Vol. 3, fl. 605).

Em  seu  interrogatório,  MARCOS  VALÉRIO  reforça  os  dados 
constantes do documento: “diz que o PL Nacional, relativamente a dívidas de  
campanhas de 2002, recebeu através de VALDEMAR COSTA NETO a quantia  
de R$ 10.837.500,00” (Volume 76, fl. 16.35).

Obviamente,  de  forma  isolada,  esses  dados  não  fazem  qualquer 
prova  em  relação  aos  acusados,  muito  menos  permitem  concluir  que 
montaram  uma  estrutura  criminosa  voltada  à  prática  de  crimes  de 
corrupção passiva e branqueamento de capitais.  No entanto, há outros 
elementos de prova que chamam a atenção.

O  próprio  acusado  VALDEMAR  COSTA  NETO  não  nega  o 
recebimento  dos  valores  por  parte  do  PL.  Todavia,  ressalta  que,  na 
ocasião, em razão do apoio à candidatura do então Presidente LULA, o 
PL participara  do  “caixa  de  campanha  do  PT”,  tendo ficado  acertada,  à 
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núcleo publicitário-financeiro, os pagamentos começaram a ser efetuados”.
Narra, ainda, que, “conscientes de que os montantes eram oriundos de  

organização  criminosa  voltada  para  o  cometimento  de  crimes  contra  a  
administração pública  e  contra  o  sistema financeiro  nacional,  os  denunciados  
articularam mecanismo para dissimular a origem, a natureza e o  destino dos  
valores auferidos”. 

Sustenta o  Parquet, então, a existência de dois estratagemas para a 
obtenção  dos  recursos  indevidos:  o  primeiro,  a  utilização  da  empresa 
Guaranhuns  Empreendimentos,  cujo  proprietário  de  fato  é  LÚCIO 
BOLONHA FUNARO,  figurando  como  intermediário  JOSÉ  CARLOS 
BATISTA;  o  segundo,  a  utilização  do  esquema  de  lavagem  de  dinheiro 
disponibilizado pelo Banco Rural,  tendo como intermediário JACINTO 
LAMAS (homem de confiança de VALDEMAR COSTA NETO, à época 
tesoureiro do PL).

Pois  bem.  Segundo  documento  fornecido  pelo  acusado  MARCOS 
VALÉRIO à Polícia Federal – lista com relação de pessoas supostamente 
indicadas pelo Partido dos Trabalhadores e que teriam sido beneficiadas 
pelo  esquema criminoso  narrado  na  denúncia  —,  constam no  item 1: 
VALDEMAR COSTA NETO,  JACINTO LAMAS  e  ANTÔNIO LAMAS 
como beneficiários do valor de R$ 10.837.500,00 (Vol. 3, fl. 605).

Em  seu  interrogatório,  MARCOS  VALÉRIO  reforça  os  dados 
constantes do documento: “diz que o PL Nacional, relativamente a dívidas de  
campanhas de 2002, recebeu através de VALDEMAR COSTA NETO a quantia  
de R$ 10.837.500,00” (Volume 76, fl. 16.35).

Obviamente,  de  forma  isolada,  esses  dados  não  fazem  qualquer 
prova  em  relação  aos  acusados,  muito  menos  permitem  concluir  que 
montaram  uma  estrutura  criminosa  voltada  à  prática  de  crimes  de 
corrupção passiva e branqueamento de capitais.  No entanto, há outros 
elementos de prova que chamam a atenção.

O  próprio  acusado  VALDEMAR  COSTA  NETO  não  nega  o 
recebimento  dos  valores  por  parte  do  PL.  Todavia,  ressalta  que,  na 
ocasião, em razão do apoio à candidatura do então Presidente LULA, o 
PL participara  do  “caixa  de  campanha  do  PT”,  tendo ficado  acertada,  à 
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época,  a  destinação do valor  de R$ 10.000.000,00.  Confira (Vol.  72,  fls. 
15.459-15.460):

“Que o PL apoiou a candidatura do Presidente Lula, pois 
o  Vice-presidente  era  do  PL;  que  desde  2000,  começou  os 
entendimentos nesse sentido; que na data de 21 de junho de 
2002,  foi  manchete  de  jornal  ‘PL vai  participar  do  caixa  de 
campanha do  PT’;  que  o  combinado  é  que  teriam um caixa 
único de campanha de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) de 
previsão para os gastos na eleição; que ficou acertado que o PL 
iria ter direito a um valor de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), isto é, proporcional ao número de deputados 
da bancada do PL; que no início da campanha, o Sr. Delúbio 
Soares  informou  para  o  réu  aqui  presente  que  não  teria 
condições  de  honrar  o  empréstimo,  pois  tinha  assumido 
compromisso  com  as  chapas  dos  estados;  que  fez  um 
empréstimo com o Sr. Lúcio Funaro de cerca de R$ 5.000.000,00 
(cinco  milhões);  Que  recebeu  do  Sr.  Lúcio  Funaro  R$ 
3.000.000,00  no  início  de  agosto,  R$  1.000.000,00  no  final  de 
agosto  e  mais  um milhão  no  início  de  setembro;  Que  fez  o 
empréstimo mencionado por orientação do próprio DELÚBIO 
que  prometia  ressarcir  o  réu  depois  das  eleições;  Que  o  Sr. 
Lúcio  Funaro  era  conhecido  em  São  Paulo  como  agiota  e 
emprestava dinheiro a juros; Que o empréstimo, inicialmente, 
deveria ser pago até 28 de fevereiro de 2003; Que não conseguiu 
pagar na data determinada, mas pagaram parceladamente de 
fevereiro a abril de 2003 o valor de R$ 3.500.000,00; Que pegou o 
empréstimo mencionado a 3,5% ao mês; Que ao final de janeiro 
ou começo de fevereiro, o Sr. DELÚBIO SOARES falou para o 
réu procurar a Sra. SIMONE na empresa SMP&B, que a referida 
senhora iria começar a pagar ao réu o combinado”.

Nesse mesmo sentido o interrogatório de DELÚBIO SOARES: “nós  
tínhamos compromisso com o PL de campanha eleitoral de 10 milhões de reais.  
Ou seja, 25%” (Vol. 77, fl. 16.612).

Em princípio, portanto, convergem as declarações de VALDEMAR 
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época,  a  destinação do valor  de R$ 10.000.000,00.  Confira (Vol.  72,  fls. 
15.459-15.460):

“Que o PL apoiou a candidatura do Presidente Lula, pois 
o  Vice-presidente  era  do  PL;  que  desde  2000,  começou  os 
entendimentos nesse sentido; que na data de 21 de junho de 
2002,  foi  manchete  de  jornal  ‘PL vai  participar  do  caixa  de 
campanha do  PT’;  que  o  combinado  é  que  teriam um caixa 
único de campanha de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) de 
previsão para os gastos na eleição; que ficou acertado que o PL 
iria ter direito a um valor de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), isto é, proporcional ao número de deputados 
da bancada do PL; que no início da campanha, o Sr. Delúbio 
Soares  informou  para  o  réu  aqui  presente  que  não  teria 
condições  de  honrar  o  empréstimo,  pois  tinha  assumido 
compromisso  com  as  chapas  dos  estados;  que  fez  um 
empréstimo com o Sr. Lúcio Funaro de cerca de R$ 5.000.000,00 
(cinco  milhões);  Que  recebeu  do  Sr.  Lúcio  Funaro  R$ 
3.000.000,00  no  início  de  agosto,  R$  1.000.000,00  no  final  de 
agosto  e  mais  um milhão  no  início  de  setembro;  Que  fez  o 
empréstimo mencionado por orientação do próprio DELÚBIO 
que  prometia  ressarcir  o  réu  depois  das  eleições;  Que  o  Sr. 
Lúcio  Funaro  era  conhecido  em  São  Paulo  como  agiota  e 
emprestava dinheiro a juros; Que o empréstimo, inicialmente, 
deveria ser pago até 28 de fevereiro de 2003; Que não conseguiu 
pagar na data determinada, mas pagaram parceladamente de 
fevereiro a abril de 2003 o valor de R$ 3.500.000,00; Que pegou o 
empréstimo mencionado a 3,5% ao mês; Que ao final de janeiro 
ou começo de fevereiro, o Sr. DELÚBIO SOARES falou para o 
réu procurar a Sra. SIMONE na empresa SMP&B, que a referida 
senhora iria começar a pagar ao réu o combinado”.

Nesse mesmo sentido o interrogatório de DELÚBIO SOARES: “nós  
tínhamos compromisso com o PL de campanha eleitoral de 10 milhões de reais.  
Ou seja, 25%” (Vol. 77, fl. 16.612).

Em princípio, portanto, convergem as declarações de VALDEMAR 
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COSTA NETO, DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO com relação ao 
ajuste de repasse da importância de dez milhões de reais.

Por  outro  lado,  consta  do  depoimento  prestado  pelo  acusado 
MARCOS  VALÉRIO  à  Polícia  Federal  que  a  indicação  da  empresa 
Guaranhuns Empreendimentos deu-se por meio de JACINTO LAMAS, 
em encontro ocorrido no início de fevereiro de 2003, o qual assegurou que 
a  mencionada  empresa  era  da  confiança  do  Deputado  Federal 
VALDEMAR  COSTA  NETO  [esse  depoimento  foi  posteriormente 
ratificado em juízo por MARCOS VALÉRIO (Vol. 76, fls. 16.349-16.369)]. 
Por oportuno, transcrevo excerto desse depoimento (Vol. 7, fl. 1.454):

“Que  a  empresa  Guaranhuns  Empreendimentos, 
Intermediações e Participações S/C LTDA foi indicada pelo Sr. 
Jacinto Lamas em encontro ocorrido no início de fevereiro de 
2003 na sede da SMP&B em Belo Horizonte; que Jacinto Lamas 
afirmou  que  a  empresa  Guaranhuns  era  de  confiança  do 
Deputado Valdemar Costa Neto”.

Percebe-se, nos autos, que, de fato, indicada a empresa Guaranhuns 
Empreendimentos  a MARCOS VALÉRIO, iniciou-se uma sequência de 
transferências de valores, as quais eram efetivadas por meio de cheques 
emitidos  pela  SMP&B  em  favor  da  Guaranhuns  ou  por  meio  de 
transferências eletrônicas – TEDs e DOCs (documentos juntados às fls. 
126-177 do Apenso 45 — sob o título “Documentos Relativos aos Repasses ao  
Deputado  Waldemar  Costa  Neto  através  da  Guaranhuns  Empreendimentos,  
Intermediações e Participações S/C Ltda.”).

Nessa linha, depreende-se do Laudo de Exame Financeiro 1.450/2007 
–  INC,  elaborado  pelo  Instituto  Nacional  de  Criminalística  do 
Departamento de Polícia Federal, que a SMP&B transferiu, em favor da 
Guaranhuns Empreendimentos, R$ 6.035.742,00, valor este distribuído em 
63 operações, nos seguintes termos:  1. R$ 200.00,00, em 11.2.2003;  2. R$ 
150.000,00, em 11.2.2003;  3. R$ 50.000,00, em 11.2.2003;  4. R$ 100.000,00, 
em 11.2.2003; 5. R$ 70.000,00, em 19.2.2003; 6. R$ 90.000,00, em 19.2.2003; 
7. R$  120.000,00,  em  19.2.2003;  8. R$  140.000,00,  em  19.2.2003;  9. R$ 
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COSTA NETO, DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO com relação ao 
ajuste de repasse da importância de dez milhões de reais.

Por  outro  lado,  consta  do  depoimento  prestado  pelo  acusado 
MARCOS  VALÉRIO  à  Polícia  Federal  que  a  indicação  da  empresa 
Guaranhuns Empreendimentos deu-se por meio de JACINTO LAMAS, 
em encontro ocorrido no início de fevereiro de 2003, o qual assegurou que 
a  mencionada  empresa  era  da  confiança  do  Deputado  Federal 
VALDEMAR  COSTA  NETO  [esse  depoimento  foi  posteriormente 
ratificado em juízo por MARCOS VALÉRIO (Vol. 76, fls. 16.349-16.369)]. 
Por oportuno, transcrevo excerto desse depoimento (Vol. 7, fl. 1.454):

“Que  a  empresa  Guaranhuns  Empreendimentos, 
Intermediações e Participações S/C LTDA foi indicada pelo Sr. 
Jacinto Lamas em encontro ocorrido no início de fevereiro de 
2003 na sede da SMP&B em Belo Horizonte; que Jacinto Lamas 
afirmou  que  a  empresa  Guaranhuns  era  de  confiança  do 
Deputado Valdemar Costa Neto”.

Percebe-se, nos autos, que, de fato, indicada a empresa Guaranhuns 
Empreendimentos  a MARCOS VALÉRIO, iniciou-se uma sequência de 
transferências de valores, as quais eram efetivadas por meio de cheques 
emitidos  pela  SMP&B  em  favor  da  Guaranhuns  ou  por  meio  de 
transferências eletrônicas – TEDs e DOCs (documentos juntados às fls. 
126-177 do Apenso 45 — sob o título “Documentos Relativos aos Repasses ao  
Deputado  Waldemar  Costa  Neto  através  da  Guaranhuns  Empreendimentos,  
Intermediações e Participações S/C Ltda.”).

Nessa linha, depreende-se do Laudo de Exame Financeiro 1.450/2007 
–  INC,  elaborado  pelo  Instituto  Nacional  de  Criminalística  do 
Departamento de Polícia Federal, que a SMP&B transferiu, em favor da 
Guaranhuns Empreendimentos, R$ 6.035.742,00, valor este distribuído em 
63 operações, nos seguintes termos:  1. R$ 200.00,00, em 11.2.2003;  2. R$ 
150.000,00, em 11.2.2003;  3. R$ 50.000,00, em 11.2.2003;  4. R$ 100.000,00, 
em 11.2.2003; 5. R$ 70.000,00, em 19.2.2003; 6. R$ 90.000,00, em 19.2.2003; 
7. R$  120.000,00,  em  19.2.2003;  8. R$  140.000,00,  em  19.2.2003;  9. R$ 
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80.000,00, em 19.2.2003;  10. R$ 170.000,00, em 26.2.2003;  11. R$ 75.000,00, 
em  26.2.2003;  12. R$  75.000,00,  em  26.2.2003;  13. R$  85.000,00,  em 
26.2.2003; 14. R$ 95.000,00, em 26.2.2003; 15. R$ 97.000,00, em 6.3.2003; 16. 
R$ 99.000,00, em 6.3.2003; 17. R$ 98.000,00, em 6.3.2003; 18. R$ 104.000,00, 
em  6.3.2003;  19. R$  102.000,00,  em  6.3.2003;  20. R$  150.000,00,  em 
12.3.2003;  21. R$ 65.000,00, em 12.3.2003;  22. R$ 85.000,00, em 12.3.2003; 
23. R$  88.000,00,  em  17.3.2003;  24. R$  68.000,00,  em  17.3.2003;  25. R$ 
78.000,00, em 17.3.2003;  26. R$ 66.000,00, em 17.3.2003;  27. R$ 69.000,00, 
em  24.3.2003;  28. R$  48.000,00,  em  24.3.2003;  29. R$  96.000,00,  em 
24.3.2003;  30. R$ 87.000,00, em 24.3.2003;  31. R$ 85.000,00, em 31.3.2003; 
32. R$ 105.000,00,  em 31.3.2003;  33. R$ 110.000,00,  em 31.3.2003;  34. R$ 
78.000,00, em 7.4.2003; 35. R$ 74.000,00, em 7.4.2003; 36. R$ 148.000,00, em 
7.4.2003; 37. R$ 200.00,00, em 4.6.2003; 38. R$ 200.000,00, em 11.6.2003; 39. 
R$  199.848,00,  em  18.6.2003;  40. R$  199.848,00,  em  25.6.2003;  41. R$ 
199.848,00, em 2.7.2003; 42. R$ 79.932,00, em 7.7.2003; 43. R$ 79.932,00, em 
9.7.2003; 44. R$ 39.960,00, em 10.7.2003; 45. R$ 37.500,00, em 14.7.2003; 46. 
R$  89.925,00,  em  15.7.2003;  47. R$  49.953,00,  em  16.7.2003;  48. R$ 
54.946,00, em 17.7.2003;  49. R$ 89.925,00, em 22.7.2003;  50. R$ 49.953,00, 
em  23.7.2003;  51. R$  59.946,00,  em  24.7.2003;  52. R$  89.925,00,  em 
28.7.2003;  53. R$  49.953,00,  em  29.7.2003;  54. R$  59.946.000,00,  em 
31.7.2003; 55. R$ 89.925,00, em 4.8.2003; 56. R$ 49.953,00, em 6.8.2003; 57. 
R$  59.946,00,  em  7.8.2003;  58. R$  89.925,00,  em  11.8.2003;  59. R$ 
109.911,00, em 14.8.2003;  60. R$ 89.925,00, em 18.3.2003;  61. R$ 49.953,00, 
em 19.8.2003; 62. R$ 59.946,00, em 20.8.2003; 63. R$ 99.918,00, em 27.8.2003 
(Apenso 143, fls. 38-80; Vol. 79, fls. 17.324-17.325).

Essas  operações  constam  também  do  Laudo  nº  2.076/2006-INC 
(Apenso 142).

Restou  demonstrado  nos  autos  que,  com a  eclosão  do  escândalo, 
buscando garantir aparência formal de legalidade aos negócios escusos, 
JACINTO LAMAS, a mando de VALDEMAR COSTA NETO, chegou a 
confeccionar, em conjunto com MARCOS VALÉRIO, contrato fictício, cujo 
objetivo precípuo era dar origem às saídas de recursos da SMP&B para a 
Guaranhuns. Formulou-se, então, hipotético acordo de intermediação de 
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23. R$  88.000,00,  em  17.3.2003;  24. R$  68.000,00,  em  17.3.2003;  25. R$ 
78.000,00, em 17.3.2003;  26. R$ 66.000,00, em 17.3.2003;  27. R$ 69.000,00, 
em  24.3.2003;  28. R$  48.000,00,  em  24.3.2003;  29. R$  96.000,00,  em 
24.3.2003;  30. R$ 87.000,00, em 24.3.2003;  31. R$ 85.000,00, em 31.3.2003; 
32. R$ 105.000,00,  em 31.3.2003;  33. R$ 110.000,00,  em 31.3.2003;  34. R$ 
78.000,00, em 7.4.2003; 35. R$ 74.000,00, em 7.4.2003; 36. R$ 148.000,00, em 
7.4.2003; 37. R$ 200.00,00, em 4.6.2003; 38. R$ 200.000,00, em 11.6.2003; 39. 
R$  199.848,00,  em  18.6.2003;  40. R$  199.848,00,  em  25.6.2003;  41. R$ 
199.848,00, em 2.7.2003; 42. R$ 79.932,00, em 7.7.2003; 43. R$ 79.932,00, em 
9.7.2003; 44. R$ 39.960,00, em 10.7.2003; 45. R$ 37.500,00, em 14.7.2003; 46. 
R$  89.925,00,  em  15.7.2003;  47. R$  49.953,00,  em  16.7.2003;  48. R$ 
54.946,00, em 17.7.2003;  49. R$ 89.925,00, em 22.7.2003;  50. R$ 49.953,00, 
em  23.7.2003;  51. R$  59.946,00,  em  24.7.2003;  52. R$  89.925,00,  em 
28.7.2003;  53. R$  49.953,00,  em  29.7.2003;  54. R$  59.946.000,00,  em 
31.7.2003; 55. R$ 89.925,00, em 4.8.2003; 56. R$ 49.953,00, em 6.8.2003; 57. 
R$  59.946,00,  em  7.8.2003;  58. R$  89.925,00,  em  11.8.2003;  59. R$ 
109.911,00, em 14.8.2003;  60. R$ 89.925,00, em 18.3.2003;  61. R$ 49.953,00, 
em 19.8.2003; 62. R$ 59.946,00, em 20.8.2003; 63. R$ 99.918,00, em 27.8.2003 
(Apenso 143, fls. 38-80; Vol. 79, fls. 17.324-17.325).

Essas  operações  constam  também  do  Laudo  nº  2.076/2006-INC 
(Apenso 142).

Restou  demonstrado  nos  autos  que,  com a  eclosão  do  escândalo, 
buscando garantir aparência formal de legalidade aos negócios escusos, 
JACINTO LAMAS, a mando de VALDEMAR COSTA NETO, chegou a 
confeccionar, em conjunto com MARCOS VALÉRIO, contrato fictício, cujo 
objetivo precípuo era dar origem às saídas de recursos da SMP&B para a 
Guaranhuns. Formulou-se, então, hipotético acordo de intermediação de 
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aquisição  de  certificados  de  participação  em  reflorestamento,  cautelas 
oficiais  sem liquidez  e  de  difícil  precificação  (contrato  fictício  e  falsos 
títulos  de reflorestamento  às  fls.  1.427-1.507 do Vol.  7).  Nesse sentido, 
transcrevo os seguintes depoimentos:

“Que Jacinto Lamas solicitou ao declarante a assinatura de 
um contrato com a Guaranhuns de intermediação de aquisição 
de ativos financeiros; que assinou referido contrato, cuja cópia 
apresenta  neste  momento  para  ser  juntada  aos  autos,  para 
justificar  a  entrada  de  recursos  na  contabilidade  da 
Guaranhuns; que foi repassado o montante de R$ 6.037.500,00 
para a Guaranhuns, sendo que o contrato mencionado tinha por 
objeto  a  intermediação  de  certificados  de  participação  em 
reflorestamento  avaliados  em  R$  10  milhões;  que  quando 
assinou referido contrato já constavam no mesmo as assinaturas 
dos representantes da Guaranhuns” [Depoimento prestado por 
Marcos  Valério  à  Polícia  Federal  (Vol.  7,  fls.  1.454-1.455); 
depoimento  posteriormente  ratificado  em  juízo  (Vol.  76,  fl. 
16.350)].

“Que após a eclosão do escândalo, o representante do Sr. 
Marcos  Valério  denominado Fernando procurou o declarante 
com o  objetivo  de  elaborar  um contrato  para  dar  origem às 
saídas  de  recursos  da  SMP&B  para  a  Guaranhuns.  Que  o 
mesmo  afirmou  ao  depoente  que  o  problema  estava 
equacionado,  pois  o  Sr.  Marcos  Valério  gozava  de  grande 
influência  em  todas  as  áreas  do  Governo,  em  órgãos  como 
Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central; que o depoente 
tinha  em seu  poder  certificados  de  reflorestamento  (cautelas 
oficiais  chanceladas pelo Banco do Brasil),  sem liquidez e de 
difícil precificação; que então propôs ao mesmo que, ao invés 
do mútuo, fizessem um contrato de intermediação de compra 
dos títulos acima, para justificar a saída do caixa da SMP&B e a 
entrada  na  conta  da  Guaranhuns”  [Termo  de  depoimento 
prestado  por  Lúcio  Bolonha  Funaro  ao  Ministério  Público 
Federal (Apenso 81, fls. 49-50)].
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16.350)].

“Que após a eclosão do escândalo, o representante do Sr. 
Marcos  Valério  denominado Fernando procurou o declarante 
com o  objetivo  de  elaborar  um contrato  para  dar  origem às 
saídas  de  recursos  da  SMP&B  para  a  Guaranhuns.  Que  o 
mesmo  afirmou  ao  depoente  que  o  problema  estava 
equacionado,  pois  o  Sr.  Marcos  Valério  gozava  de  grande 
influência  em  todas  as  áreas  do  Governo,  em  órgãos  como 
Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central; que o depoente 
tinha  em seu  poder  certificados  de  reflorestamento  (cautelas 
oficiais  chanceladas pelo Banco do Brasil),  sem liquidez e de 
difícil precificação; que então propôs ao mesmo que, ao invés 
do mútuo, fizessem um contrato de intermediação de compra 
dos títulos acima, para justificar a saída do caixa da SMP&B e a 
entrada  na  conta  da  Guaranhuns”  [Termo  de  depoimento 
prestado  por  Lúcio  Bolonha  Funaro  ao  Ministério  Público 
Federal (Apenso 81, fls. 49-50)].
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Embora  a  defesa  procure  desmerecer  o  testemunho  de  LÚCIO 
FUNARO BOLONHA, indicando pontuais divergências entre as várias 
declarações por ele prestadas, observo que, em sua essência,  o teor de 
suas afirmações encontra-se em consonância com os demais elementos de 
prova.

Cumpre observar  que FERNANDO CESAR ROCHA PEREIRA — 
uma  das  testemunhas  do  contrato  avençado  entre  a  SMP&B  e  a 
Guaranhuns,  rotulado  por  LÚCIO  BOLONHA  FUNARO  como 
representante  de  MARCOS  VALÉRIO  —,  confirmou,  em  declarações 
prestadas à Polícia Federal,  ter conhecimento de que se tratava de um 
contrato fictício, com o único objetivo de dar aparência de legalidade ao 
envio de recursos efetuados pela SMP&B:

“Que, salvo engano, no segundo semestre de 2004, quando 
se encontrava nas dependências da empresa SMP&B, Marcos 
Valério solicitou ao declarante que testemunhasse um contrato 
de intermediação de compra de títulos; que o contrato já estava 
formalizado quando lhe foi apresentado, faltando tão-somente 
a  assinatura  da  segunda  testemunha;  que  não  chegou  a  se 
preocupar  em  ler  o  conteúdo  constante  do  documento;  que 
após a sua assinatura como testemunha no citado documento, 
acreditando que testemunhava uma relação comercial normal a 
exemplo  das  que tinha  com a empresa  C&F Consultoria,  do 
declarante;  que  naquele  momento  sabia  apenas  que  estava 
sendo estabelecido um contrato de intermediação de títulos da 
SMP&B  e  a  empresa  de  nome  Guaranhuns;  que  não  tinha 
conhecimento  das  atividades  comerciais  da  empresa 
Guaranhuns, não tendo sequer ouvido falar a respeito de tal 
empresa;  que  nada  pode  declarar  a  respeito  da  remessa  de 
recursos  da  SMP&B  por  intermédio  da  Guaranhuns  para 
políticos, e, em especial, para o Deputado Federal Valdemar da 
Costa  Neto;  que  tinha  conhecimento  que  tal  contrato  era 
fictício visando apenas dar aparência de legalidade ao envio 
de recursos da SMP&B para políticos” (Vol. 19, fls. 4.235-4238).
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declarações por ele prestadas, observo que, em sua essência,  o teor de 
suas afirmações encontra-se em consonância com os demais elementos de 
prova.

Cumpre observar  que FERNANDO CESAR ROCHA PEREIRA — 
uma  das  testemunhas  do  contrato  avençado  entre  a  SMP&B  e  a 
Guaranhuns,  rotulado  por  LÚCIO  BOLONHA  FUNARO  como 
representante  de  MARCOS  VALÉRIO  —,  confirmou,  em  declarações 
prestadas à Polícia Federal,  ter conhecimento de que se tratava de um 
contrato fictício, com o único objetivo de dar aparência de legalidade ao 
envio de recursos efetuados pela SMP&B:

“Que, salvo engano, no segundo semestre de 2004, quando 
se encontrava nas dependências da empresa SMP&B, Marcos 
Valério solicitou ao declarante que testemunhasse um contrato 
de intermediação de compra de títulos; que o contrato já estava 
formalizado quando lhe foi apresentado, faltando tão-somente 
a  assinatura  da  segunda  testemunha;  que  não  chegou  a  se 
preocupar  em  ler  o  conteúdo  constante  do  documento;  que 
após a sua assinatura como testemunha no citado documento, 
acreditando que testemunhava uma relação comercial normal a 
exemplo  das  que tinha  com a empresa  C&F Consultoria,  do 
declarante;  que  naquele  momento  sabia  apenas  que  estava 
sendo estabelecido um contrato de intermediação de títulos da 
SMP&B  e  a  empresa  de  nome  Guaranhuns;  que  não  tinha 
conhecimento  das  atividades  comerciais  da  empresa 
Guaranhuns, não tendo sequer ouvido falar a respeito de tal 
empresa;  que  nada  pode  declarar  a  respeito  da  remessa  de 
recursos  da  SMP&B  por  intermédio  da  Guaranhuns  para 
políticos, e, em especial, para o Deputado Federal Valdemar da 
Costa  Neto;  que  tinha  conhecimento  que  tal  contrato  era 
fictício visando apenas dar aparência de legalidade ao envio 
de recursos da SMP&B para políticos” (Vol. 19, fls. 4.235-4238).
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Prosseguindo no exame da prova, recibos informais, apreendidos no 
Banco Rural, dão conta do recebimento, por JACINTO LAMAS, do valor 
de  R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Esses valores foram recebidos, 
basicamente,  de  duas  formas:  a)  diretamente,  pelo  próprio  JACINTO 
LAMAS: R$ 100.000,00, em 28.1.2004 (Apenso 5, fl. 88-89); R$ 100.000,00, 
em 23.9.2003 (Apenso 5, fl. 236); R$ 100.000,00 (Apenso 6, fls. 12-13); R$ 
100.000,00, em 18.11.2003 (Apenso 6, fl. 14); R$ 100.000,00, em 16.9.2003 
(Apenso  6,  fl.  131);  b)  indiretamente,  por  meio  de  SIMONE 
VASCONCELOS,  que efetuava o  saque do  numerário  e  o  repassava  a 
JACINTO LAMAS: R$ 100.000,00,  em 17.12.2003 (Apenso 5,  fls.  38-39); 
R$  200.000,00,  em  20.1.2004  (Apenso  5,  fls.  76-77);  R$  200.000,00,  em 
7.10.2003 (Apenso 45, fl. 79-82).

No ponto,  importante  observar  que  o  próprio  acusado  JACINTO 
LAMAS — frise-se, homem de confiança de VALDEMAR COSTA NETO e 
à época tesoureiro do PL — não negou, por ocasião de seu interrogatório, 
o recebimento dos valores mencionados. Ao contrário, ratificou (Vol. 72, 
fl. 15.538): 

“que a Sr. Simone Vasconcelos lhe entregou pessoalmente 
dinheiro  em  espécie  em  quatro  ocasiões;  que  duas  vezes 
recebeu de Simone dinheiro em espécie no Banco Rural,  mas 
não conferiu e não saberia dizer qual o montante; que recebeu 
também dinheiro de Simone nos hotéis Kubistchek e Mercury e 
que  também  não  conferiu;  que  os  valores  vinham 
acondicionados, às vezes, em envelopes e, às vezes, em caixa; 
que  as  caixas  mencionadas  eram  caixas  de  papelão,  como 
arquivo-morto; que não precisava mostrar a identidade para a 
Sra. Simone, pois já tinha estado com a mesma na SMP&B em 
Belo Horizonte; que quando recebeu os valores da Sr. Simone, 
lembra de ter assinado algum papel; que não tem certeza, mas 
acha que chegou a ir ao Banco Rural cerca de quatro a cinco 
vezes,  incluindo  as  duas  vezes  que  lá  estava  a  Sra.  Simone 
Vasconcelos  (...);  que  sempre  que  ia  buscar  recursos  com 
Simone  ou  no  Banco  Rural,  o  Sr.  Valdemar  Costa  Neto  lhe 
avisava antes e dizia que alguém ia entra em contrato a ‘mando 
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de Marcos Valério”.

Essa  declaração  vai  ao  encontro  de  outros  depoimentos  colhidos 
durante a instrução:

“Que pediu para o seu funcionário Jacinto Lamas, que não 
conhecia o assunto, procurar a dona Simone na SMP&B; que 
acredita que isso ocorreu no final de janeiro de 2003; que Jacinto 
Lamas foi a Belo Horizonte e o réu aqui presente disse para ele 
que procurasse Simone e explicou que o PT ia lhe pagar o valor 
de empréstimo que fez anteriormente; que Jacinto não sabia de 
que  se  tratava  até  o  momento;  que  segundo  Jacinto,  a  Sra. 
Simone queria  saber  onde o Sr.  Valdemar Costa  Neto queria 
receber os valores; que fez uma carta de punho próprio para 
Simone explicando qual a finalidade dos valores a receber; que 
explicou que tinha feito o empréstimo com Lúcio Funaro nas 
datas já mencionadas e solicitou que o valor fosse repassado 
para Lúcio Funaro diretamente;  que entregou a carta lacrada 
para o Sr. Jacinto e o mesmo voltou para Belo Horizonte para 
entregar a Simone a carta; que explicou na carta que a SMP&B 
deveria  repassar  para  Lúcio  Funaro  os  R$  5.000.000,00  mais 
juros, isto é, o valor do empréstimo; que recebeu de Simone até 
abril de 2003 somente R$ 3.500.000,00; que, no total, chegou a 
pagar  os  juros  para  o  Sr.  Lúcio  Funaro  a  quantia  de  R$ 
7.400.00,00” [Depoimento prestado por Valdemar  Costa  Neto 
(Vol. 72, fls. 1.5460)].

“Que ordinariamente entregava valores  a  Jacinto  Lamas 
nas dependências da agência do Banco Rural em Brasília, tendo, 
em apenas uma oportunidade, entregue valores a Jacinto Lamas 
dentro  de um hotel,  no  caso  o  Grand Bittar,  em Brasília/DF; 
esclarece que, nesta oportunidade, o fez em face do fato que já 
havia previamente marcado um encontro com Marcos Valério 
neste  mesmo hotel,  o  que,  portanto,  facilitaria  a  entrega  dos 
valores  a  Jacinto  Lamas;  diz,  portanto,  que  nunca  entregou 
qualquer  valor,  seja  no  Hotel  Kubitscheck  ou  Mercure  de 
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Brasília; diz que no Grand Bittar entregou os valores a Jacinto 
Lamas na antessala do apartamento em que estava hospedada” 
[Depoimento prestado por Simone Vasconcelos (Apenso 81, fls. 
16.462-16.463)].

O  exame  da  prova  documental  ainda  revela  que  o  acusado 
ANTÔNIO LAMAS, irmão de JACINTO LAMAS, também recebeu, no 
dia 7.1.2004, a importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais), por intermédio de SIMONE VASCONCELOS (Apenso 5, fls. 46/46 
verso). 

Eis o que se colhe do seu próprio interrogatório (Vol. 72, fls. 15.551-
15.555):

“Que em uma ocasião, o Deputado VALDEMAR COSTA 
NETO mandou o réu aqui presente ir até o Brasília Shopping 
receber  uma  encomenda  endereçada  a  ele;  que  o  Sr. 
VALDEMAR não disse para o réu que se tratava de dinheiro; 
que o Sr. VALDEMAR lhe deu o endereço em um cartão e disse 
que procurasse o Sr. FRANCISCO, mas não informou que seria 
no Banco Rural; que o Sr. VALDEMAR também não lhe disse 
quem  estava  encaminhando  a  'encomenda';  que,  quando  se 
identificou para o Sr. FRANCISCO no Banco Rural, o mesmo o 
levou para uma sala, que acredita ser a tesouraria e entregou 
uma caixa com o timbre do Banco Central; que a caixa estava 
lacrada; que FRANCISCO pediu para o réu conferir; que o réu 
disse que não tinha vindo fazer nenhuma conferência, somente 
buscar a 'encomenda'; que o Sr. FRANCISCO abriu a caixa e o 
réu viu que se tratava de dinheiro; que verificou que se tratava 
de notas de R$ 100,00 (cem reais),  todas;  (...)  que do Brasília 
Shopping se  dirigiu  a  residência  do  Sr.  VALDEMAR COSTA 
NETO no Lago Sul, QI5; que entregou a caixa diretamente para 
o  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO  e  apesar  de  na 
residência estarem presentes outros deputados, o Deputado o 
chamou para uma sala reservada”.

Esse  depoimento  ainda  é  corroborado  pelas  declarações  de:  a) 
VALDEMAR COSTA NETO: “que, em uma ocasião, Jacinto estava viajando e  
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telefonou para  ele  pedindo  para  entrar  em contrato  com o Banco Rural  para  
retirar dinheiro e como Jacinto estava em Santa Catarina, pediu para seu irmão  
Antônio Lamas ir até o Banco Rural buscar a encomenda” (Vol. 72, fls. 14.355); 
e b) JACINTO LAMAS: “que, em uma ocasião, quando estava viajando, o seu  
irmão Antônio foi ao Banco Rural a mando do Deputado Valdemar Costa Neto,  
mas só tomou conhecimento posteriormente pelo próprio Deputado” (Vol. 72, fls. 
15.559).

Emerge  ainda  do  acervo  probatório  que  o  próprio  VALDEMAR 
COSTA NETO chegou a receber, de forma direta, sem o auxílio de seus 
intermediários,  o  valor  de  R$  1.500.000,00.  É  o  que  consta  do  seu 
interrogatório: “que conseguiu que o Sr. Delúbio Soares liberasse para o réu, em  
agosto de 2004, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),  
que  foi  pago  em  São  Paulo  diretamente  ao  réu  aqui  presente  os  valores  
mencionados” (Vol. 72, fl. 14.353).

A  farta  prova  documental,  aliada  aos  depoimentos 
retromencionados, comprovam, à saciedade, as transferências de recursos 
das  empresas  de MARCOS VALÉRIO, por determinação de DELÚBIO 
SOARES, em favor de VALDEMAR COSTA NETO.

Essas  transferências  de  recursos,  contudo,  conquanto  procure  a 
defesa de VALDEMAR COSTA NETO justificá-las em nome de um acordo  
político,  não encontram legitimidade moral,  ética e legal.  E os próprios 
mecanismos  utilizados  pelos  réus,  inclusive  com  a  falsificação 
documental  e  os  artifícios  para  ocultar  a  origem  e  a  destinação  dos 
recursos, denotam a concretude da imputação.

Oportuna transcrição de excerto do Relatório da CPMI (Vol. 63, fl. 
13.664/v):

“Observe-se que o fluxo de recursos, de um modo geral, 
correlaciona-se  temporalmente  com  a  ampliação  da  base  de 
sustentação  do  Governo  (ingressos  de  deputados  no  PL),  à 
aprovação de matérias  politicamente  polêmicas,  e  a  supostos 
acertos de dívidas de campanha declarados pelos beneficiários. 

Logo  no  primeiro  mês  do  atual  governo,  percebe-se 
intensa migração de parlamentares para o Partido Liberal. Entre 
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30.01.03 e 01.02.03,  ou seja,  em apenas três dias,  houve nada 
menos do que quatorze migrações para o PL. A seguir,  já no 
início  do  segundo  mês  do  atual  governo,  iniciam-se  fluxos 
periódicos  de  recursos  para  o  Partido  Liberal,  via  empresa 
Guaranhus  Empreendimentos  Ltda.  São  exatamente  22 
remessas semanais que se iniciam no mês de fevereiro de 2003 e 
se estendem até o final de agosto de 2003.

Resumindo,  no  período  abrangido  pelos  quatro 
diagramas, foram verificadas 26 migrações para o PL e quatro 
votações de matérias importantes”.

Consigne-se,  uma  vez  mais,  que  “é  irrelevante  que  o  ato  funcional  
(comissivo ou omissivo) sobre que versa a venalidade seja ilícito ou lícito, isto é,  
contrário ou não, aos deveres do cargo ou da função”. Pois, ”o motivo da reação  
penal, na espécie, é, antes de tudo, a pravidade do tráfico, do comércio da função  
pública, a acarretar o desprestígio e o descrédito da administração, ou a suspeita  
em torno desta” (Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, p. 367). 

Logo, o fato de o parlamentar integrar partido do governo e,  por 
consequência, votar alinhado aos interesses deste, não constitui álibi ou é 
suficiente para, por si só, tornar atípica a conduta.

De mais a mais, conforme também observado pelo Ministro Relator, 
o  próprio  acusado  VALDEMAR COSTA NETO,  em seu  interrogatório 
judicial, admitiu que os deputados do PL não queriam a aliança com o PT, 
pois, em razão da decisão do STF, sobre a verticalização, o “partido teria  
que atingir 5% na eleição, senão passaria a ficar sem representação; que Delúbio  
tentou convencer ao réu para conversar com a base, mas o réu argumentou que  
nos estados não existia coligação com o PT” (Vol. 72, fl. 15.646). 

O  vice-líder  da  bancada  do  PL,  o  também  acusado  BISPO 
RODRIGUES,  em seu interrogatório,  afirmou que não apoiou o PT no 
primeiro turno das eleições de 2002 (Vol. 74, fl. 15.935).

Portanto, o fato de o Vice-Presidente da República pertencer ao PL, 
prima facie,  não foi o suficiente para agregar os seus correligionários ao 
projeto de governo.

Não  bastasse,  como  antes  afirmado,  a  censura  penal  recai  na 
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mercancia  da  função  pública,  no  recebimento  da  vantagem  indevida 
enquanto  no  exercício  dessa  mesma  função.  E  o  reclamado  nexo  de  
causalidade  se faz presente, na medida em que a denúncia conexiona os 
pagamentos à atuação e à condição de parlamentar.

A  vantagem,  mais  uma  vez  afirmo,  acaba  se  concretizando  no 
aproveitamento político e financeiro e, nos termos, no modo e na forma, é 
indevida.

Observe-se,  apenas  para  argumentar,  que  o  acusado  não  logrou 
comprovar o uso dos recursos em proveito do partido. Ao revés, instado a 
esclarecer a destinação de mais de dez milhões de reais,  foi  evasivo e,  
ainda, paradoxalmente, contraditório (Vol. 6, fls. 1.380-1.384; Vol. 18, fl. 
4.137).  O tesoureiro  do partido,  JACINTO LAMAS, afirmou,  em juízo, 
que “os valores que entregou para VALDEMAR COSTA NETO seriam para  
quitação  de  despesas  do  próprio  VALDEMAR,  e  não  do  PL”  (Vol.  72,  fls. 
15.560).

Entrementes, admitir que  acordo político  legitimasse a transferência 
de  recursos  financeiros  não  contabilizados  —  para  cobrir  despesas 
também  não  contabilizadas  e  declaradas  —,  com  burla  também  do 
sistema financeiro  nacional,  importaria  em reconhecer  a  falência desse 
modelo político-partidário que há muito se vem desenhando no país.

É  inacreditável  o  estágio  de  deterioração  a  que  chegamos  se 
admitirmos esse modelo de que os  fins justificam os meios,  que o  caixa 2  
permite inclusive falsificar documentos, utilizar-se de interpostas pessoas 
físicas e jurídicas. 

As  escusas  da  defesa  de  JACINTO  LAMAS,  igualmente,  não  o 
socorrem. A aventada relação de subordinação e o desconhecimento dos 
fatos não se sustentam na prova dos autos.

A  par  do  envolvimento  direto  nas  operações  de  saque  (esteve 
inclusive  na  sede  da  SMP&B  em  Belo  Horizonte)  e  em  reuniões — 
inclusive  aquela  que ajustou os  repasses  via  Guaranhus  —,  o  próprio 
JACINTO LAMAS, segundo suas declarações, foi tesoureiro do partido 
(fl.  15.537).  Não se  trata,  portanto,  de  pessoa  desprovida  de  qualquer 
instrução ou conhecimento. 
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Segundo  MARCOS  VALÉRIO,  “após  receber  a  determinação  de  
DELÚBIO SOARES para a realização de repasses ao PL, o declarante entrava  
em contato com JACINTO LAMAS e informava da disponibilização do recurso”.  
Disse, ainda, que, “nos encontros com JACINTO LAMAS informava a forma  
de recebimento dos recursos destinados ao PL”  e que “os cheques emitidos em  
nome da GUARANHUS eram entregues a JACINTO LAMAS ou a emissários  
indicados pelo mesmo que compareciam na sede da SMP&B” (Vol. 7, fl. 1.456-
1.465, confirmado no Vol. 76, fl. 16.350).

Impende  considerar  que  não  se  tratou  de  uma  única  e  simples 
operação  de  saque,  mas  de  periódicas  e  volumosas  operações  e 
movimentações de recursos, admitindo o próprio acusado que se tornou 
conhecido dos empregados da agência bancária (Vol. 3, fl. 612).

Conquanto não se impute proveito financeiro pessoal e direto em 
favor de JACINTO LAMAS, é inequívoco,  nos autos,  que sua conduta 
(consciente  e  voluntária)  foi  essencial  à  concretização  do  intento 
criminoso de VALDEMAR COSTA NETO. 

A questão, portanto, insere-se no juízo de culpabilidade a orientar a 
aplicação da pena, não, no caso, em exculpante de ilicitude.

Diferentemente,  conforme  constatado  pela  Procuradoria-Geral  da 
República, é a condição de ANTÔNIO LAMAS que, à míngua de outros 
elementos  probatórios,  agiu sem pleno domínio dos  fatos.  Isto  é,  sem 
conhecimento e  vontade de realizar  a conduta incriminada,  mormente 
porque, aparentemente, seu agir – retirada em espécie -, não se reveste de 
ilicitude. 

Pelo  que  se  dessume da  prova,  ANTÔNIO LAMAS  serviu  como 
mero  instrumento  para  a  execução  do  saque,  faltando-lhe  o  elemento 
subjetivo  do  tipo  –  “conhecimento  e  vontade  de  realização  do  tipo  
objectivo de ilícito”. (Jorge de Figueiredo Dias, Teoria do Direito Penal, 
p. 349).

Por fim,  passo à  análise  das  imputações  direcionadas ao acusado 
CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  (BISPO  RODRIGUES),  quais  sejam, 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Narra o  Parquet  que o  acusado CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
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(BISPO  RODRIGUES),  então  Presidente  do  PL no  Estado  do  Rio  de 
Janeiro e Segundo Vice-Presidente em âmbito nacional, teria recebido, do 
núcleo de MARCOS VALÉRIO, vantagem indevida em troca de suporte 
político.

O nome do BISPO ROCRIGUES, de fato, aparece no já mencionado 
documento fornecido pelo acusado MARCOS VALÉRIO à Polícia Federal 
– lista com relação de pessoas, supostamente indicadas pelo Partido dos 
Trabalhadores,  que  teriam  sido  beneficiadas  pelo  esquema  criminoso 
narrado na denúncia – como beneficiário do valor de R$ 150.000,00 (Vol. 
3, fl. 604).

Em seu depoimento, prestado à Polícia Federal (Vol. 11, fls. 2.257-
2.261),  CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  PINTO  confirmou,  após 
esclarecer  tratativas  políticas  realizadas  com o  Presidente  Nacional  do 
Partido Liberal, VALDEMAR COSTA NETO, que “solicitou ao Sr. Célio que  
se  dirigisse  até  o  local  indicado  no  bilhete  — recebido  das  mãos  de 
VALDEMAR COSTA NETO – e lá buscasse com uma pessoa, cujo nome não se  
recorda,  ‘uma  encomenda’  para  o  declarante”,  sendo  que,  posteriormente, 
“Célio entregou ao declarante um envelope contendo R$ 150.000,00 em espécie”.

Essas declarações foram confirmadas em juízo (Vol. 74, fl.  15.934), 
destaco:

“ACUSADO  SR.  CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES 
PINTO: Meritíssimo, eu confirmo que recebi do Senhor Célio na 
minha residência. O Senhor Célio não era meu funcionário, não 
tinha  nenhuma  ligação  comigo,  exceto  de  uma  amizade.  Às 
vezes, ele fazia pequenos serviços para mim, ele era motorista 
de um outro parlamentar. Como eu não queria que um outro 
parlamentar  fosse  acusado  indevidamente  no  meu  lugar  ou 
respondesse algo, eu disse: “Não, o Senhor Célio foi buscar a 
meu mando,  no banco,  um dinheiro  enviado  para  o  Partido 
Liberal, que eu presidia no Rio de Janeiro".

Quanto  a  receber isso por votação da reforma, somente 
uma pessoa leiga no assunto pode falar tal coisa. Só um leigo 
pode  admitir  que  um  partido  -  que  estava  há  oito  anos  na 
oposição...O  Partido  Liberal  fazia  oposição  ao  Fernando 
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recorda,  ‘uma  encomenda’  para  o  declarante”,  sendo  que,  posteriormente, 
“Célio entregou ao declarante um envelope contendo R$ 150.000,00 em espécie”.

Essas declarações foram confirmadas em juízo (Vol. 74, fl.  15.934), 
destaco:

“ACUSADO  SR.  CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES 
PINTO: Meritíssimo, eu confirmo que recebi do Senhor Célio na 
minha residência. O Senhor Célio não era meu funcionário, não 
tinha  nenhuma  ligação  comigo,  exceto  de  uma  amizade.  Às 
vezes, ele fazia pequenos serviços para mim, ele era motorista 
de um outro parlamentar. Como eu não queria que um outro 
parlamentar  fosse  acusado  indevidamente  no  meu  lugar  ou 
respondesse algo, eu disse: “Não, o Senhor Célio foi buscar a 
meu mando,  no banco,  um dinheiro  enviado  para  o  Partido 
Liberal, que eu presidia no Rio de Janeiro".

Quanto  a  receber isso por votação da reforma, somente 
uma pessoa leiga no assunto pode falar tal coisa. Só um leigo 
pode  admitir  que  um  partido  -  que  estava  há  oito  anos  na 
oposição...O  Partido  Liberal  fazia  oposição  ao  Fernando 
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Henrique  Cardoso  e  ao  neoliberalismo  há  oito  anos.  O  meu 
partido sempre votou com o PT na oposição. O PL, mais o PC 
do  B,  mais  o  PPS,  PDT,  PSB,  eventualmente  o  PV,  fazíamos 
oposição ao governo Fernando Henrique.

Quando o Presidente Lula ganhou, nós indicamos o Vice-
presidente da Republica. Então, um partido que vinha votando 
há oito anos na oposição, sem cargos, sem nenhum benefício do 
poder, sem nenhuma facilidade do poder, deixando de crescer, 
porque estava longe do poder... Nós já vínhamos há oito anos 
votando com o PT na oposição.

Uma vez que ganhamos o governo e indicamos o Vice-
presidente da Republica, seria um absurdo que nós fizéssemos 
oposição oito anos, lutássemos para que o PT, o Lula fosse ao 
poder,  indicássemos  o  Vice-presidente  da  República,  e  ali 
votássemos diferente das reformas encaminhadas pelo Palácio 
do Planalto. A reforma não era apenas do PT. As reformas eram 
do PT e do PL”.

Por sua vez, em depoimento prestado à Polícia Federal (Vol. 6, fls. 
1.325-1.328)  e  ratificado  em  juízo  (Vol.  93,  20.131-21.132),  CÉLIO 
MARQUES SIQUEIRA relata o recebimento dos valores por intermédio 
de  SIMONE  VASCONCELOS  e  a  sua  posterior  entrega  a  BISPO 
RODRIGUES: 

“Que recebeu uma ligação do Deputado Federal CARLOS 
RODRIGUES,  então  coordenador  da  bancada  evangélica,  no 
celular n° 61-9962.5534, solicitando que o declarante descesse 
até a garagem destinada aos parlamentares; que ao encontrá-lo 
o  Deputado  Federal  CARLOS  RODRIGUES  forneceu  o 
endereço  por  escrito  para  que  o  declarante  recebesse  ‘uma 
encomenda’; que nesse endereço fornecido não havia indicação 
da  pessoa  que  deveria  procurar,  porém  se  recorda  que  o 
Deputado Federal CARLOS RODRIGUES comentou que uma 
pessoa iria procurá-lo para entregar a encomenda; (...) que após 
se  identificar  pegou  a  encomenda  e  encaminhou-se  até  a 
residência do Deputado Federal CARLOS RODRIGUES; que a 
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pessoa que lhe entregou o envelope não fez qualquer tipo de 
comentário;  que  a  encomenda  seria  um  envelope,  contendo 
possivelmente  dinheiro;  que  acreditava  que  o  envelope 
continha  dinheiro  por  estar  no  interior  de  uma  agência 
bancária;  que  esse  envelope  estava  lacrado  e,  portanto,  o 
declarante  não  teve  acesso  ao  conteúdo  do  mesmo;  (...)  que 
chegando na casa do Deputado Federal CARLOS RODRIGUES 
interfonou, sendo recebido pelo Deputado Federal no portão; 
que não chegou a entrar, apenas entregou a encomenda para o 
parlamentar;  que o Deputado Federal  CARLOS RODRIGUES 
não  abriu  o  envelope,  não  fez  qualquer  tipo  de  comentário, 
tendo somente agradecido; que não recebeu qualquer valor ou 
benefício  pelo  favor  prestado;  que  era  comum  atender  à 
solicitações  do  Deputado  Federal  CARLOS RODRIGUES por 
ele ser o coordenador da bancada evangélica da Câmara dos 
Deputados”.

Como  se  observa,  a  sistemática  deu-se  de  forma  análoga  às 
anteriores: saque efetuado por SIMONE VASCONCELOS, em 17.10.2003, 
que,  ato  contínuo,  repassou  o  montante  (R$  150.000,00)  a  CÉLIO 
MARQUES SIQUEIRA, na agência do Banco Rural no Brasília Shopping 
(Apenso 5, fls. 38-39).

Da prova dos autos, constata-se que, de fato,  CARLOS ALBERTO 
RODRIGUES  (BISPO  RODRIGUES)  valeu-se  do  intermediário  CÉLIO 
MARQUES  SIQUEIRA,  motorista  do  Deputado  Federal  VANDERVAL 
LIMA DOS SANTOS (PL/SP), para receber a quantia de R$ 150.00,00. 

É certo que a defesa, embora admita o recebimento da quantia de R$ 
150.000,00  por  intermédio  de  CÉLIO  MARQUES  SIQUEIRA,  nega 
qualquer  vinculação  da  importância  recebida  com  sua  atuação 
parlamentar.  Sustenta  que,  após  o  primeiro  turno,  quando assegurada 
eleição do Senador Marcelo Crivella, aderiu à campanha pela eleição do 
Presidente Lula, momento em que passou a fazer campanha para o PT.

A despeito do esforço defensivo, as escusas não lhe socorrem. 
Como  anteriormente  afirmado,  é  inaceitável,  sob  qualquer 

perspectiva,  suposta  transferência  de  recursos  à  margem da legislação 
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eleitoral.
Não  obstante,  examinando  os  documentos  juntados  aos  autos 

(apenso 52), constata-se que, em regra, não são contemporâneos ao fato 
alegado. E mais, embora afirme a defesa que o valor foi utilizado para 
cobrir despesas da campanha do 2º Turno da eleição do Presidente Lula, 
colhem-se  documentos  (declarações)  relativos  a  despesas  com serviços 
em 2003 e 2004 (fls. 43-45).

Da Lavagem de dinheiro

No  caso,  conforme  anteriormente  afirmado,  observou-se 
basicamente um procedimento simples, mas eficaz no seu objetivo. Em 
regra: cheque emitido pela empresa SMP&B da conta mantida no Banco 
Rural,  nominal  à  própria  empresa  e  endossado;  por  meio  de  correio 
eletrônico (e-mail), encaminhado pela funcionária da SMP&B ao gerente 
do  Banco Rural,  indicava-se  o  nome da pessoa autorizada a  sacar  em 
espécie o respectivo valor; o gerente da agência de Belo Horizonte, por 
sua vez, encaminhava via fac-símile à agência do Banco Rural de Brasília 
autorização  para  pagamento  da  pessoa  indicada  pela  funcionária  da 
SMP&B; e,  pagamento em espécie mediante simples recibo e  cópia de 
documento de identificação. Nos controles oficiais, porém, as informações 
são de que os valores destinavam-se a pagamento de fornecedores.

Além  de  pessoas  físicas,  o  esquema  se  utilizou  da  empresa 
Guaranhus  para  repassar  recursos  aos  destinatários  finais  (vg.  Laudo 
1.450/07 e Apenso 143, fls. 38-80).

Insta ressalvar, uma vez mais, que, a toda evidência, não é crime o 
saque em espécie, como também não é crime a realização de operações 
entre  empresas.  A ilicitude  se  revela  quando  se  observa  um conjunto 
orquestrado  de  operações  sem  amparo  obrigacional,  intencionalmente 
dissimulado, visando ocultar a origem, a movimentação e a destinação 
dos valores.

Colhe-se  da  doutrina  que  “as  figuras  delituosas  ditadas  no  art.  1º,  
caput, e seu §1º, incisos I a III, caracterizam-se como crimes formais, pois, não  
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obstante indicarem a vontade do agente destina-se à produção de uma ação que  
constitui uma lesão ao sistema financeiro ou econômico do País, ou seja, que a  
ocultação  ou  dissimulação  se  dê  com  o  objetivo  de  introduzir  no  sistema  
financeiro ou na economia um patrimônio de origem ilícita, numa operação de  
lavagem que lhe empresta a aparência de licitude, para a sua consumação não se  
exige  que  esta  se  verifique.  Basta  a  ocultação ou dissimulação feita  com esta  
finalidade, isto é, o comportamento previsto se aperfeiçoa quando numa operação  
financeira ou econômica oculta-se, encobre-se , a origem ilícita dos bens, direitos  
ou  valores  oriundos  dos  crimes  antecedentes”.  (Marco  Antonio  de  Barros, 
Lavagem de Dinheiro – implicações penais,  processuais e administrativas, Ed. 
Oliveira Mendes, p. 46-47).

No caso, como examinado anteriormente, não houve simples entrega 
direta  de dinheiro para um terceiro (vg.  na mala,  no envelope etc.).  O 
mecanismo utilizado (cheque,  endosso,  fax  etc),  frise-se,  não  pode  ser 
havido  como  natural  desdobramento  da  conduta  anterior  ou 
imprescindível  ao percebimento da vantagem. Sem olvidar,  também, a 
simulação de negócio jurídico para transferir recursos via Guaranhus.

Os  réus  ao  se  utilizarem  do  sistema  financeiro  nacional  para  o 
pagamento da propina, mediante estratagema operacional antes descrito 
(cheque nominal a SMP&B, endosso, fax etc.), manipularam informação 
obrigatória às autoridades de controle. 

É fato que, no caso, não se tem apenas um recebimento da propina em 
espécie.  Sobrevém  outra  conduta,  a  utilização  do  sistema  financeiro 
nacional  (com  manipulação  de  informação)  e  de  interpostas  pessoas 
(SMP&B e SIMONE VASONCELOS) para  ocultar  o real beneficiário do 
valor, distanciando o proveito econômico do crime antecedente de seu agente.

O  dinheiro  recebido  pela  prática  criminosa,  inequivocamente,  foi 
reinserido na economia formal.

E o meio empregado, parte da engenharia financeira ora denunciada, 
igualmente,  consubstancia  a  própria  dissimulação  exigida  no  tipo, 
construída sob a base teórica defensiva do caixa 2 de campanha – repasse de  
recursos do PT. 

Portanto,  ao  assim  agirem,  incorreram  os  acusados  no  crime 
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Portanto,  ao  assim  agirem,  incorreram  os  acusados  no  crime 

59 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4417 de 8405 STF-fl. 56032



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98, que se aperfeiçoa com a conduta de 
ocultar  a  origem  de  valor  proveniente  diretamente  de  crime  (crime 
antecedente, acima exposto, contra a administração pública – corrupção 
passiva).

Acompanho, assim, o eminente Relator.

Do crime de formação de quadrilha

A  denúncia  imputou  aos  réus  VALDEMAR  COSTA  NETO, 
JACINTO  LAMAS,  ANTÔNIO  LAMAS,  LÚCIO  FUNARO  e  JOSÉ 
CARLOS BATISTA a prática do crime de formação de quadrilha.

Como anteriormente afirmado, segundo construção jurisprudencial 
desta Corte, para a caracterização do delito em questão, é imprescindível: 
(a) concurso necessário de pelo menos quatro (4) pessoas (RT 582/348 - RT 
565/406); (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de 
delitos (RTJ 102/614 -  RT 600/383);  e (c) exigência de estabilidade e de 
permanência  da  associação  criminosa  (RT  580/328  -  RT  588/323  -  RT 
615/272). 

A exemplo do que se verificou no exame da prática do delito de 
corrupção passiva, não se logrou comprovar a participação do acusado 
ANTÔNIO LAMAS no crime de quadrilha.

Por  sua  vez,  LÚCIO  FUNARO  e  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  não 
integram o polo passivo desta ação penal, em razão da delação premiada. 
Contudo,  não há óbice  que se  examine a  imputação,  uma vez  que  “o  
número de pessoas necessário à tipificação do crime de quadrilha é considerado  
objetivamente, no momento da consumação (...)” (STF, RT 604/461).

Conforme  destacado  pelo  Ministro  Relator,  o  exame  do  conjunto 
probatório  evidenciou  que  VALDEMAR COSTA NETO e  seu  assessor 
direto,  JACINTO  LAMAS,  se  utilizaram  da  empresa  Guaranhus 
Empreendimentos  para  a  prática  reiterada  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro.

Por  meio  da  Guaranhus,  o  acusado  VALDEMAR  COSTA NETO 
“recebeu 36 (trinta e seis) cheques e 27 (vinte e sete) transferências eletrônicas de  

60 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98, que se aperfeiçoa com a conduta de 
ocultar  a  origem  de  valor  proveniente  diretamente  de  crime  (crime 
antecedente, acima exposto, contra a administração pública – corrupção 
passiva).

Acompanho, assim, o eminente Relator.

Do crime de formação de quadrilha

A  denúncia  imputou  aos  réus  VALDEMAR  COSTA  NETO, 
JACINTO  LAMAS,  ANTÔNIO  LAMAS,  LÚCIO  FUNARO  e  JOSÉ 
CARLOS BATISTA a prática do crime de formação de quadrilha.

Como anteriormente afirmado, segundo construção jurisprudencial 
desta Corte, para a caracterização do delito em questão, é imprescindível: 
(a) concurso necessário de pelo menos quatro (4) pessoas (RT 582/348 - RT 
565/406); (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de 
delitos (RTJ 102/614 -  RT 600/383);  e (c) exigência de estabilidade e de 
permanência  da  associação  criminosa  (RT  580/328  -  RT  588/323  -  RT 
615/272). 

A exemplo do que se verificou no exame da prática do delito de 
corrupção passiva, não se logrou comprovar a participação do acusado 
ANTÔNIO LAMAS no crime de quadrilha.

Por  sua  vez,  LÚCIO  FUNARO  e  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  não 
integram o polo passivo desta ação penal, em razão da delação premiada. 
Contudo,  não há óbice  que se  examine a  imputação,  uma vez  que  “o  
número de pessoas necessário à tipificação do crime de quadrilha é considerado  
objetivamente, no momento da consumação (...)” (STF, RT 604/461).

Conforme  destacado  pelo  Ministro  Relator,  o  exame  do  conjunto 
probatório  evidenciou  que  VALDEMAR COSTA NETO e  seu  assessor 
direto,  JACINTO  LAMAS,  se  utilizaram  da  empresa  Guaranhus 
Empreendimentos  para  a  prática  reiterada  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro.

Por  meio  da  Guaranhus,  o  acusado  VALDEMAR  COSTA NETO 
“recebeu 36 (trinta e seis) cheques e 27 (vinte e sete) transferências eletrônicas de  

60 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4418 de 8405 STF-fl. 56033



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

valores oriundos da SMP&B”.
As várias  operações,  verificadas  entre  fevereiro  a  agosto de  2003, 

denotam  que  a  intenção  dos  agentes  não  era  meramente  casual  ou 
momentânea,  mas,  ao  revés,  apontam para  certa  estabilidade dos  fins 
criminosos.

Dessa forma, acompanho o voto do Ministro Relator.

VI.3. Partido Trabalhista Brasileiro 

Compulsados os autos, observo que as provas colhidas no curso da 
instrução demonstraram ter  o  então  Deputado Federal  JOSÉ CARLOS 
MARTINEZ recebido, no ano de 2003, a quantia de R$ 1.050.000,00.

Parte desse valor — R$ 700.000,00 — foi  recebida diretamente de 
SIMONE VASCONCELOS, na sede da SMP&B, com o auxílio de JAIR 
DOS  SANTOS,  à  época  motorista  do  acusado  JOSÉ  CARLOS 
MARTINEZ, da seguinte forma: a) R$ 150.000,00, em 3.4.2003 (Apenso 45, 
fl.  95-96);  b)  R$  250.000,00,  em  6.5.2003  (Apenso  45,  fl.  97-98);  c)  R$ 
300.000,00, em 29.9.2003 (Apenso 45, fl. 99).

A  segunda  parte  da  quantia  acordada  —  R$  300.000,00  —  foi 
recebida  pelo  mesmo  JAIR DOS  SANTOS,  desta  vez  utilizando-se  do 
sistema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural. Eis as 
operações  efetuadas:  R$  200.000,00,  em  18.9.2003  (Apenso  5,  fl.  230); 
R$ 100.000,00, em 24.9.2003 (Apenso 5, fl. 244).

Em  depoimento,  SIMONE  VASCONCELOS  confirmou  que 
“realmente pode afirmar ter entregue dinheiro para JACINTO LAMAS,  JAIR 
DOS  SANTOS,  EMERSON  PALMIERI,  PEDRO  FONSECA,  JOÃO  
CARLOS DE CARVALHO GENU, JOSÉ LUIZ ALVES, ROBERTO COSTA 
PINHO” (Vol. 3, fl. 591). 

Nesse  mesmo  sentido,  o  termo  de  declaração  de  MARCOS 
VALÉRIO:  “que,  JAIR DOS SANTOS,  motorista  do  falecido  presidente  do  
PTB, JOSÉ CARLOS MARTINEZ, recebeu em Belo Horizonte e em Brasília,  
sendo que em Belo Horizonte o dinheiro foi retirado do Banco através de carro  
forte” (Vol. 3, fl. 733).
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Por fim, para o recebimento do valor restante (R$ 50.000,00), JOSÉ 
CARLOS MARTINEZ solicitou a ROMEU QUEIROZ, à época secretário 
do PTB eleito por Minas Gerais, que indicasse uma pessoa no intuito de 
receber o montante. 

Ato  contínuo,  ROMEU  QUEIROZ  determinou  que  JOSÉ  HERTZ, 
coordenador do Partido em Belo Horizonte, envidasse esforços no sentido 
de receber a quantia acordada.

Coube a CHARLES DOS SANTOS NOBRE, que trabalhava na sede 
do PTB em Minas Gerais,  executar a ordem e recolher, diretamente de 
SIMONE VASCONCELOS, na sede da SMP&B, o cheque nº 334750, no 
valor de R$ 50.000,00 (Apenso 45, fl. 117-118).

Munido da verba, JOSÉ HERTZ deslocou-se até Brasília,  a fim de 
entregá-la pessoalmente a EMERSON PALMIERI, no Diretório Nacional 
do PTB.

Esclarecedores  dessa dinâmica fática,  os  depoimentos  de ROMEU 
QUEIROZ e EMERSON PALMIERI:

“que  em  julho  de  2003  o  então  Presidente  do  PTB,  JOSÉ  
CARLOS  MARTINEZ,  entrou  em  contato  com  o  declarante  
solicitando  que  o  mesmo  providenciasse  alguém  para  buscar  R$  
50.000,00 (cinquenta mil reais) provenientes de doação do Partido dos  
Trabalhadores para o Partido Trabalhista Brasileiro; que esses recursos  
estavam disponíveis na empresa SMP&B PUBLICIDADE na cidade  
de Belo Horizonte/MG; que imediatamente entrou em contato com o  
coordenador do Partido em Minas Gerais, Sr. JOSÉ HERTZ, para que  
este providenciasse alguém para buscar os recursos na citada empresa  
e  posteriormente  colocasse  esse  numerário  à  disposição  do  Sr.  
EMERSON  PALMIERI  no  Diretório  Nacional;  (...)  que  na  
oportunidade  do  recebimento  destes  R$  50.000,00,  o  declarante  
chegou a entrar em contato com a Sra. SIMONE VASCONCELOS,  
Diretora Financeira da SMP&B PUBLICIDADE, comunicando que o  
Sr.  JOSÉ HERTZ,  Coordenador  do PTB em Minas Gerais,  estaria  
autorizado  a  atender  os  pleitos  do  Sr.  EMERSON  PALMIERI” 
[Depoimento prestado por ROMEU QUEIROZ à Polícia Federal 
(Vol. 10, fls. 2.125-2.130)].
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“que  houve  um  episódio  anterior,  em  10/07/2003,  em  que  o  
DECLARANTE solicitou ao boy do Escritório Regional do PTB/MG,  
para  que  este  se  dirigisse  à  SMP&B  em  Belo  Horizonte/MG,  
procurasse  por  SIMONE  VASCONCELOS  com  a  finalidade  de  
receber recursos destinados ao PTB Nacional; que o DECLARANTE  
recebeu orientação  do Deputado Federal  ROMEU QUEIROZ para  
providenciar o recebimento de tais  recursos; que o DECLARANTE  
acredita que o próprio Deputado Federal ROMEU QUEIROZ tenha  
entrado  em  contato  com  SIMONE  VASCONCELOS;  que  na  
SMP&B,  o  boy  CHARLES  DOS  SANTOS  NOBRE  recebeu  de  
SIMONE VASCONCELOS um cheque no  valor  de  R$ 50.000,00,  
nominal à SMP&B; QUE uma vez que tinha este valor em dinheiro  
no caixa do Diretório Regional, o DECLARANTE separou R$ 50 mil  
e trouxe este valor a Brasília, de carro, saindo de Belo Horizonte/MG  
às  09:30  h  da  manhã,  entregando  este  valor  pessoalmente  ao  Sr.  
EMERSON  PALMIERI,  no  Diretório  Nacional  do  PTB,  na  303  
Norte,  Brasília/  DF”.  [Depoimento prestado  por  JOSÉ HERTZ 
CARDOSO  à  Polícia  Federal  (Vol.  6,  fls.  1.333-1.336), 
posteriormente ratificado em juízo (Vol. 88, fls. 19.264- 19.265)]

Descreve a  denúncia,  ainda,  que,  com a morte  de JOSÉ CARLOS 
MARTINEZ,  em  outubro  de  2003,  assumiu  a  Presidência  do  Partido 
Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  o  Sr.  ROBERTO  JEFFERSON,  que, 
imediatamente, procurou reiniciar o sistema de financiamento vigente à 
época de seu antecessor.

Para  tanto,  ROBERTO  JEFFERSON  iniciou  conversações  com 
ROMEU QUEIROZ,  então  Deputado  Federal  e  Segundo  Secretário  do 
PTB, visando viabilizar a retomada dos mecanismos estruturados durante 
a gestão de JOSÉ CARLOS MARTINEZ.

ROMEU QUEIROZ, por sua vez, buscou o auxílio do então Ministro 
ANDERSON  ADAUTO,  o  qual  entrou  em  contato  com  DELÚBIO 
SOARES, que se prontificou a restabelecer as transferências dos recursos 
por meio da SMP&B.

No  ponto,  importante  observar  que  o  próprio  acusado  ROMEU 
QUEIROZ,  a  despeito  de  negar  a  prática  dos  ilícitos,  confirmou,  por 
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ocasião de seu depoimento prestado à Polícia Federal, o recebimento dos 
valores mencionados (Vol. 10, fl. 2.126):

“que em dezembro de 2003, foi contactado pelo então Presidente  
do PTB, Deputado ROBERTO JEFFERSON, na condição de segundo  
secretário do Partido para que angariasse recursos para a agremiação  
política;  que  a  reunião  com  ROBERTO  JEFFERSON  ocorreu  na  
residência  deste  Parlamentar;  que  diante  do  pedido  do  Deputado  
ROBERTO JEFFERSON, procurou o então Ministro dos Transportes  
ANDERSON ADAUTO em seu  gabinete,  para  quem formulou  a  
solicitação  de  recursos;  que  cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  
reunião,  o  ex-Ministro  entrou  em  contato  com  o  declarante  
esclarecendo que tinha mantido entendimentos com o então Tesoureiro  
do PT, Sr. DELÚBIO SOARES, e que este por sua vez se colocou a  
disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  empresa  
SMP&B  PUBLICIDADE;  que  estes  recursos  seriam  liberados  em  
janeiro  do  ano  seguinte,  ou  seja,  em  janeiro  de  2004;  que  o  ex-
Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na  oportunidade  que  os  
valores liberados seriam na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil  
reais)”.

Restaurado  o  mecanismo  de  financiamento,  logrou  comprovar  a 
instrução  processual  que  ROBERTO  JEFFERSON,  intermediado  por 
EMERSON  PALMIERI  e  ROMEU  QUEIROZ,  recebeu  o  valor  de 
R$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais). 

Pois bem, documentos dão conta do recebimento desse valor de três 
formas distintas, análogas à sistemática outrora adotada.

A  primeira  forma  de  recebimento  teve  como  intermediário 
ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA,  o  qual  recebeu  de 
SIMONE  VASCONCELOS  o  montante  total  de  R$  345.000,00. 
Depoimento  de  ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA  e 
recibos informais apreendidos no Banco Rural sistematizam as retiradas 
em  três  oportunidades:  R$  145.000,00,  em  18.12.2003,  depoimento 
(Apenso  197,  fls.  42.125-42.135);  R$  100.000,00,  em  7.1.2004,  recibo 
informal (Apenso 5, fls. 43-43 verso); R$ 100.000,00, em 14.1.2004, recibo 

64 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ocasião de seu depoimento prestado à Polícia Federal, o recebimento dos 
valores mencionados (Vol. 10, fl. 2.126):

“que em dezembro de 2003, foi contactado pelo então Presidente  
do PTB, Deputado ROBERTO JEFFERSON, na condição de segundo  
secretário do Partido para que angariasse recursos para a agremiação  
política;  que  a  reunião  com  ROBERTO  JEFFERSON  ocorreu  na  
residência  deste  Parlamentar;  que  diante  do  pedido  do  Deputado  
ROBERTO JEFFERSON, procurou o então Ministro dos Transportes  
ANDERSON ADAUTO em seu  gabinete,  para  quem formulou  a  
solicitação  de  recursos;  que  cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  
reunião,  o  ex-Ministro  entrou  em  contato  com  o  declarante  
esclarecendo que tinha mantido entendimentos com o então Tesoureiro  
do PT, Sr. DELÚBIO SOARES, e que este por sua vez se colocou a  
disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  empresa  
SMP&B  PUBLICIDADE;  que  estes  recursos  seriam  liberados  em  
janeiro  do  ano  seguinte,  ou  seja,  em  janeiro  de  2004;  que  o  ex-
Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na  oportunidade  que  os  
valores liberados seriam na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil  
reais)”.

Restaurado  o  mecanismo  de  financiamento,  logrou  comprovar  a 
instrução  processual  que  ROBERTO  JEFFERSON,  intermediado  por 
EMERSON  PALMIERI  e  ROMEU  QUEIROZ,  recebeu  o  valor  de 
R$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais). 

Pois bem, documentos dão conta do recebimento desse valor de três 
formas distintas, análogas à sistemática outrora adotada.

A  primeira  forma  de  recebimento  teve  como  intermediário 
ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA,  o  qual  recebeu  de 
SIMONE  VASCONCELOS  o  montante  total  de  R$  345.000,00. 
Depoimento  de  ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA  e 
recibos informais apreendidos no Banco Rural sistematizam as retiradas 
em  três  oportunidades:  R$  145.000,00,  em  18.12.2003,  depoimento 
(Apenso  197,  fls.  42.125-42.135);  R$  100.000,00,  em  7.1.2004,  recibo 
informal (Apenso 5, fls. 43-43 verso); R$ 100.000,00, em 14.1.2004, recibo 

64 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4422 de 8405 STF-fl. 56037



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

informal (Apenso 5, fls. 67-67 verso).
Por  oportuno,  colho  excerto  do  depoimento  prestado  por 

ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA,  no  qual  descreve  a 
sistemática adotada (Apenso 197, fls. 42.125-42.135):

“A Sr.ª POLLYANA KELLY MACIEL MEDEIROS MARTINS  
ALVES (JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA): As demais defesas.

O SR.: Boa-tarde, senhoras e senhores. Só para confirmar, 
então.  Em  relação  aos  fatos  sobre  os  quais  o  senhor  foi 
questionado,  houve  um  saque  em  Belo  Horizonte  de  R$ 
145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

O  SR.ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA: 
exatamente.

O SR.: E dois saques em Brasília de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) cada um.

O  SR.ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA: 
exatamente.

O SR.:  nesses três  eventos,  o senhor pegou dinheiro em 
espécie? 

O SR.ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES BARBOSA: em  
espécie”.

Vão  ao  encontro  desse  depoimento  as  versões  apresentadas  por 
ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI à Polícia Federal:

“que,  entretanto,  realmente  ALEXANDRE CHAVES recebeu  
R$ 145 mil em Belo Horizonte para repassar para CACÁ MORENO,  
publicitário  que  prestou  serviço  para  o  PTB;  que  esses  R$  145  
repassados para CACÁ MORENO diziam respeito a parte da conta de  
R$  520  mil  contratada  pelo  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ  e  
autorizada  por  DELÚBIO SOARES;  que  já  no  princípio  de  2004  
solicitou o apoio do Deputado ROMEU QUEIROZ, de Minas Gerais,  
para  conseguir  mais  R$  200  mil  para  abater  a  dívida  que  o  PTB  
possuía  com  a  empresa  de  CACÁ  MORENO;  que  ROMEU  
QUEIROZ  havia  nomeado  para  diretoria  financeira  do  DNIT  o  
membro da executiva do PTB CARLOS COTTA; que COTTA ficou  

65 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

informal (Apenso 5, fls. 67-67 verso).
Por  oportuno,  colho  excerto  do  depoimento  prestado  por 

ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA,  no  qual  descreve  a 
sistemática adotada (Apenso 197, fls. 42.125-42.135):

“A Sr.ª POLLYANA KELLY MACIEL MEDEIROS MARTINS  
ALVES (JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA): As demais defesas.

O SR.: Boa-tarde, senhoras e senhores. Só para confirmar, 
então.  Em  relação  aos  fatos  sobre  os  quais  o  senhor  foi 
questionado,  houve  um  saque  em  Belo  Horizonte  de  R$ 
145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

O  SR.ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA: 
exatamente.

O SR.: E dois saques em Brasília de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) cada um.

O  SR.ALEXANDRE  CHAVES  RODRIGUES  BARBOSA: 
exatamente.

O SR.:  nesses três  eventos,  o senhor pegou dinheiro em 
espécie? 

O SR.ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES BARBOSA: em  
espécie”.

Vão  ao  encontro  desse  depoimento  as  versões  apresentadas  por 
ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI à Polícia Federal:

“que,  entretanto,  realmente  ALEXANDRE CHAVES recebeu  
R$ 145 mil em Belo Horizonte para repassar para CACÁ MORENO,  
publicitário  que  prestou  serviço  para  o  PTB;  que  esses  R$  145  
repassados para CACÁ MORENO diziam respeito a parte da conta de  
R$  520  mil  contratada  pelo  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ  e  
autorizada  por  DELÚBIO SOARES;  que  já  no  princípio  de  2004  
solicitou o apoio do Deputado ROMEU QUEIROZ, de Minas Gerais,  
para  conseguir  mais  R$  200  mil  para  abater  a  dívida  que  o  PTB  
possuía  com  a  empresa  de  CACÁ  MORENO;  que  ROMEU  
QUEIROZ  havia  nomeado  para  diretoria  financeira  do  DNIT  o  
membro da executiva do PTB CARLOS COTTA; que COTTA ficou  

65 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657267.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4423 de 8405 STF-fl. 56038



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

de diligenciar junto aos empreiteiros que trabalhavam no DNIT tal  
recurso; que um funcionário do Deputado ROMEU QUEIROZ, cujo  
nome não sabe informar, levou os R$ 200 mil arrecadados para a sede  
do  PTB  em  Brasília;  que  esses  R$  200  mil  foram  repassados  
integralmente  para  CACÁ MORENO;  que  o  PTB ainda  deve  R$  
175.000,00  para  CACÁ  MORENO;  que  realmente  solicitou  de  
DELÚBIO SOARES R$ 200 mil para repassar a PATRÍCIA, filha de  
ALEXANDRE CHAVES; que tinha conhecimento do envolvimento  
amoroso entre PATRÍCIA e JOSÉ CARLOS MARTINEZ, e após o  
falecimento deste, procurou tal recurso para ampará-la” [Termo de 
declarações prestadas por Roberto Jefferson (Vol. 19, fl. 4.225-
4.226)].

“que ALEXANDRE CHAVES recebeu duas parcelas de R$ 100  
mil na Agência Brasília do Banco Rural referentes a um auxílio à sua  
filha PATRÍCIA, que tinha ligação com o falecido presidente do PTB,  
JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ;  que  segundo  informação  de  
ROBERTO JEFFERSON, DELÚBIO SOARES teria disponibilizado  
R$  200  mil  em  duas  parcelas  ao  PTB,  porém  ROBERTO  
JEFFERSON não teria  aceito,  mas  teria  dito  que  precisava  ajudar  
uma  pessoa  que  era  a  filha  de  ALEXANDRE  CHAVES;  QUE  o  
DECLARANTE,  então,  seguindo  orientação  de  ROBERTO  
JEFFERSON, telefonou para DELÚBIO SOARES para saber o local  
para onde ALEXANDRE deveria se dirigir para retirar o numerário;  
(...) que o saque referente ao dia 19/12/2003, na verdade se refere a um  
saque  de  R$  145  mil  datado  de  18/12/2003,  recebido  por  
ALEXANDRE CHAVES em Belo Horizonte/ MG, para pagamento de  
programa de televisão do PTB, sendo repassado a CACÁ MORENO,  
responsável pela produção do programa na data do recebimento, em  
BH/  MG”  [Termo  de  declarações  prestadas  por  Emerson 
Palmieri (Vol. 16, fl. 3.572-3.577)].

No  que  tange  à  segunda  forma  de  recebimento,  ROBERTO 
JEFFERSON  utilizou-se  do  intermediário  JOSÉ  HERTZ,  homem  de 
confiança de ROMEU QUEIROZ.

Narra  a  denúncia  que,  em  janeiro  de  2004,  JOSÉ  HERTZ, 
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coordenador  do  PTB  em  Belo  Horizonte,  recebeu  um  telefonema  de 
EMERSON PALMIERI, que o orientou a dirigir-se à SMP&B para receber 
um envelope a ser entregue por SIMONE VASCONCELOS.

Demonstram as provas dos autos que,  na sede da empresa,  JOSÉ 
HERTZ foi orientado por SIMONE VASCONCELOS a deslocar-se a duas 
agências bancárias, uma do Banco do Brasil e uma do Banco Rural, ambas 
em Belo Horizonte, locais em que resgatou os valores.

Já na posse dos valores, JOSÉ HERTZ dirigiu-se a Brasília, a fim de 
entregá-la a EMERSON PALMIERI.

Apesar  de  não  existirem,  neste  ponto,  documentos  atestando  a 
transação, é importante observar que o próprio JOSÉ HERTZ não negou o 
recebimento  dos  valores  descritos  na  denúncia.  Ao  contrário,  em  seu 
depoimento, narra com minúcias o estratagema adotado (Vol. 6, fls. 1.333-
1.335):

“Que em 05/01/2004 o DECLARANTE recebeu uma ligação de  
EMERSON  PALMIERI,  então  Secretário  Nacional  do  PTB,  no  
telefone fixo do Diretório Regional do PTB, nr (31) 3337-0014 para  
que procurasse a SRA. SIMONE VASCONCELOS na SMP&B em  
Belo Horizonte/ MG; que o contato continuou por meio de seu celular  
(31)  9979-1456;  que  EMERSON  PALMIERI  comunicou  ao  
DECLARANTE  que  já  havia  conversado  com  SIMONE  
VASCONCELOS e o Deputado Federal ROMEU QUEIROZ; que a  
finalidade  da  ida  do  DECLARANTE à  SMP&B seria  buscar  uma  
encomenda para o Diretório Nacional do PTB; que após ter telefonado  
para  o  celular  de  SIMONE  VASCONCELOS,  o  DECLARANTE  
compareceu  à  sede  da  SMP&B  em  Belo  Horizonte/MG;  que  o  
declarante não se recorda do número do telefone celular de SIMONE  
VASCONCELOS, mas se lembra de que os números iniciais seriam  
’88 (...) ’, da operadora OI; que SIMONE VASCONCELOS orientou  
ao  DECLARANTE  para  que  este  se  dirigisse  a  duas  agências  
bancárias, a saber, uma do Banco do Brasil e outra do Banco Rural,  
ambas na cidade de Belo Horizonte/MG; que, assim, o declarante se  
dirigiu primeiramente ao Banco do Brasil, Agência Av. Amazonas, na  
Avenida Amazonas, 311, Belo Horizonte/MG; que o DECLARANTE  
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deveria procurar por uma pessoa que acredita ter sido o gerente, que  
lhe  entregaria  uma  encomenda;  que  não  se  recorda  do  nome  do  
funcionário  do  banco;  que  ao  chegar  ao  banco,  procurou  pelo  
funcionário  que  SIMONE VASCONCELOS teria  indicado,  para  a  
entrega da encomenda; que se recorda de ter apresentado a carteira de  
identidade, mas não se recorda de ter assinado qualquer documento ou  
recibo,  nem que o funcionário tenha efetuado qualquer anotação de  
seus  dados  pessoais;  que  na  Agência  foi  encaminhado  ao  setor  de  
atendimento aos grandes correntistas, localizado no andar superior do  
estabelecimento; que recebeu do funcionário um envelope do Banco do  
Brasil,  sem qualquer inscrição ou referência a valores,  fechado com  
grampos;  que  em  nenhum  momento  o  DECLARANTE  abriu  o  
envelope; que ficou surpreso com o recebimento do pacote que percebeu  
que se tratava de dinheiro; que de imediato telefonou para EMERSON  
PALMIERI em razão de achar estranho o recebimento de valores em  
espécie  em  envelope,  tendo  recebido  como  resposta  que  mandaria  
imediatamente  as  passagens para que o  DECLARANTE viajasse  a  
Brasília  para  ser  entregue  a  ele,  EMERSON  PALMIERI;  que  o  
declarante  não contou o numerário  que recebera do funcionário  do  
banco,  em  um  pacote  fechado;  que  deixou  o  pacote  de  dinheiro  
guardado no Escritório Regional do PTB, em um cofre, e se dirigiu à  
Agência do Banco Rural; que apenas o Declarante possuía a chave do  
cofre; que não houve testemunhas deste fato; que chegando à Agência  
Assembléia  do  Banco  Rural,  o  DECLARANTE  se  dirigiu  a  um  
funcionário indicado por SIMONE VASCONCELOS, tendo recebido  
deste  um envelope  semelhante  ao  primeiro,  em impresso  do  Banco  
Rural, também lacrado, em tamanho menor que o envelope retirado no  
Banco do Brasil; que não se recorda do nome do funcionário; que se  
recorda  de  ter  apresentado  a  carteira  de  identidade  para  receber  o  
pacote; que não se lembra se o funcionário fez alguma anotação, de  
posse de sua carteira de identidade, e também não se recorda de ter  
assinado  qualquer  recibo  ou  documento;  que  o  recebimento  deste  
pacote  se  deu  na  parte  interna  da  agência;  que  não  conferiu  o  
numerário recebido do funcionário do Banco Rural; que em seguida se  
dirigiu ao Diretório Regional do PTB, pegou o pacote que deixara no  
cofre,  referente  à  encomenda  que  lhe  fora  entregue  na  Agência  do  
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Banco do Brasil; que de posse dos dois pacotes, tomou o vôo 1804 de  
Pampulha/ Belo Horizonte/MG para Brasília, horário das 19:00 h, na  
mesma data, ou seja, em 05/01/2004; que chegando em Brasília/DF foi  
recebido  no  aeroporto  pelo  Dr.  EMERSON  PALMIERI  que  
identificou  o  DECLARANTE  pelo  celular,  uma  vez  que  não  o  
conhecia;  (...)  que  o  DECLARANTE  e  EMERSON  PALMIERI  
adentraram no veículo deste último, conduzido por um motorista; (...)  
que ainda no veículo o DECLARANTE fez a entrega dos dois pacotes,  
lacrados,  ao Sr. EMERSON PALMIERI, pelo espaço que separa os  
dois bancos dianteiros; que o Sr. EMERSON PALMIERI não abriu os  
pacotes  e  de  imediato  ligou  para  o  Deputado  Federal  ROBERTO  
JEFFERSON e fez o seguinte comentário: –  ‘assunto resolvido'”.

A  corroborar  esse  depoimento,  constam  dos  autos  cópias  das 
passagens aéreas utilizadas pelo intermediário JOSÉ HERTZ no trecho 
Belo Horizonte/Brasília e Brasília/Belo Horizonte (Vol. 6, fls. 1.337-1.339).

Confira-se,  ainda,  o  interrogatório  prestado  por  EMERSON 
PALMIERI, no qual admite que JOSÉ HERTZ recebeu e transportou para 
Brasília o valor de R$ 200.000,00 (Vol. 69, fl. 15.077):

“J:  O Ministério  Público Federal  descreve  outros  repasses  na  
denúncia. Entendo oportuno a gente conversar sobre cada um deles.  
Alguns  teriam  sido  feitos  para  a  pessoa  do  senhor  José  Hertz.  O  
senhor  conhece  o  senhor  José  Hertz?  Quando  o  conheceu?  E  por  
indicação de quem?

R: Não, eu não conheci o JOSÉ HERTZ. Numa certa situação,  
uma  época,  o  ROBERTO  entrou  em  contato  com  o  Deputado  
ROMEU DE QUEIROZ e pediu uma ajuda, e aí o ROBERTO me  
disse: 'olha, o ROMEU vai trazer uma ajuda pro partido', e me pediu  
que o PTB enviasse uma passagem pro PTB de Minas. Passado um  
período, chega esse senhor JOSÉ HERTZ, se colocando como JOSÉ  
HERTZ, eu o vi uma vez, e levou um recurso no partido, 200 mil  
reais.  Eu  fui  tomado  de  surpresa  porque  não  sabia  de  onde  era  o  
recurso, quando recebi falei ‘olha, não é assim que se traz dinheiro pro  
partido.  Tem que  ter  recibo.  Tem que  ser  legalizado’.  Ele  falou:  ‘o  
ROMEU disse que é assim’. Eu peguei esse dinheiro, inclusive estava  
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junto comigo um elemento que era da juventude petebista, estava na  
sala quando viu essa.”

Quanto à terceira forma de recebimento, descreve a denúncia que, 
como  resultado  do  acordo  estabelecido  com  o  núcleo  central  da 
quadrilha,  entre  os  meses  de  abril  e  maio  de  2004,  ficou  acertado  o 
repasse de R$ 20.000.000,00 do PT para o PTB, em cinco parcelas de R$ 
4.000.000,00. 

Dessarte,  no  mês  de  junho  de  2004,  ROBERTO  JEFFERSON  e 
EMERSON  PALMIERI  teriam  recebido,  na  sede  nacional  do  PTB, 
diretamente de MARCOS VALÉRIO, a importância de R$ 4.000.000,00, 
sendo a  primeira  parcela no valor  de R$ 2.200.000,00,  e  a segunda no 
valor de R$ 1.800.000,00, em cédulas envoltas em fitas do Banco Rural e 
do Banco do Brasil.

Em  depoimentos  prestados  à  Polícia  Federal,  ROBERTO 
JEFFERSON  e  EMERSON  PALMIERI  confirmam  ter  recebido, 
diretamente  de  MARCOS  VALÉRIO,  os  valores  mencionados  —  R$ 
4.000.000,00, em duas parcelas, uma no valor de R$ 2.200.000,00 e a outra 
no valor de 1.800.000,00 —, tudo isso em espécie, na sede nacional do 
PTB. Confira-se:

“que o acordo tratado e aprovado foi de R$ 20 milhões, divididos  
em cinco parcelas de R$ 4 milhões; que ficou convencionado que o  
recurso seria transferido da conta contribuição do PT para a conta  
contribuição do PTB; que inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4  
milhões, em duas parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB,  
na  303  Norte,  Brasília/DF;  que  a  primeira  parcela  compreendeu  a  
quantia de R$ 2,2 milhões e a Segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a  
primeira aconteceu de meados ao final de junho de 2004 e a segunda  
alguns  dias  após;  que  nas  duas  oportunidades  relatadas  o  próprio  
MARCOS VALÉRIO foi quem entregou o dinheiro ao declarante; que  
as cédulas de reais entregues ao declarante por MARCOS VALÉRIO  
estavam envoltas com fitas que descreviam o nome do Banco Rural e  
Banco  do  Brasil”  [Depoimento  prestado  por  ROBERTO 
JEFFERSON à Polícia Federal (Vol. 19, fl. 4.221)]. 
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“que ROBERTO JEFFERSON recebeu pelo PTB o valor total  
de R$ 4 milhões, em duas parcelas, sendo a primeira em fins de junho,  
no valor de R$ 2.200.000,00, e a segunda na primeira semana de julho  
de 2004, no valor de R$ 1.800.000,00; que em ambas as ocasiões se  
encontravam  na  sala  da  presidência  do  PTB,  ROBERTO  
JEFFERSON  e  MARCOS  VALÉRJO,  tendo  sido  convidado  a  
participar  da  reunião  por  ROBERTO  JEFFERSON,  sendo  que  
quando  entrou  nasala  do  presidente  do  PTB,  o  numerário  já  se  
encontrava  sobre  a  mesa,  envolto  em  etiquetas  do  BANCO  DO  
BRASIL  e  BANCO  RURAL;  que  não  viu  outra  pessoa  com  
MARCOS VALÉRIO, porém não estava presente na sala no momento  
em  que  ele  chegou;  que  em  ambas  as  ocasiões  o  DECLARANTE  
conferiu o numerário, tendo separado, por orientação de ROBERTO  
JEFFERSON, valores de R$ 200 mil e R$ 150 mil, tendo após isso,  
guardado o numerário no cofre da sala da presidência do partido; que o  
numerário foi recebido em virtude de acordo firmado entre o PTB e o  
PT na  sede  do  Partido  dos  Trabalhadores,  no  Edifício  VARIG,  em  
Brasília; que tal acordo estabelecia a doação ao PTB no valor de R$ 20  
milhões em 5 parcelas iguais, com a finalidade de auxiliar a campanha  
dos candidatos do PTB às eleições municipais de 2004” [Depoimento 
prestado por EMERSON PALMIERI à Polícia Federal (Vol. 16, 
fl. 3.573-3.574)].

Malgrado o acordo selado entre o PT e o PTB tenha sido no aporte 
de R$ 20.000.000,00, colhe-se do depoimento de ROBERTO JEFFERSON 
que, apesar do esforço envidado pelo acusado, não logrou o PTB receber 
os R$ 16.000.000,00 restantes, porquanto o PT estaria sem recursos para 
cumprir o acordo: “que discutiu diversas vezes com os representantes do PT a  
respeito do pagamento dos R$ 16 milhões restantes, referentes ao acordo firmado” 
(Vol. 19, fl. 4.223).

Por outro lado, narra o Parquet que ROMEU QUEIROZ recebeu, em 
proveito próprio, por intermédio de PAULO LEITE NUNES, valendo-se 
do sistema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, a 
quantia de  R$ 102.812,76, a fim de votar alinhado com os interesses do 
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Governo Federal.
Constam dos autos documentos hábeis a atestar a materialidade do 

delito, quais sejam: (Apenso 5, fls. 197-198): 1) e-mail remetido por GEIZA 
DIAS no qual  discrimina o  valor  (R$ 102.812,76)  e  o  responsável  pelo 
saque do numerário (PAULO LEITE NUNES);  b)  cheque de nº 414492 
emitido pela SMP&B Comunicações Ltda.

O próprio ROMEU QUEIROZ não nega o recebimento do montante: 
“que, portanto, o Sr. PAULO LEITE NUNES recebeu no Banco Rural a quantia  
de  R$  102.812,76;  que  foi  o  declarante  quem decidiu  a  destinação  dada  aos  
recursos  sacados  pelo  Sr.  PAULO LEITE NUNES doados  pela  USIMINAS” 
(Vol. 10, fl. 2.128).

Colho  também,  no  mesmo  diapasão,  o  depoimento  prestado  por 
PAULO LEITE NUNES (Vol. 3, fls. 631-632):

“que  ao  visitar  o  Deputado  ROMEU  QUEIROZ  em  seu  
escritório  de  representação  em  Belo  Horizonte,  foi  solicitado  pelo  
referido  Deputado  que  o  declarante  se  dirigisse  a  uma  agência  do  
Banco Rural  localizada na Av.  Olegário  Maciel,  com o objetivo  de  
pegar  um  dinheiro  que  ajudaria  nas  campanhas  de  candidatos  a  
prefeito; que o Deputado teria comentado também que o dinheiro seria  
uma doação da empresa USIMINAS; que o deputado teria orientado o  
declarante a procurar um determinado funcionário do Banco Rural  
que não sabe declinar o nome; que recebeu da secretária do Deputado  
uma relação com nomes de pessoas,  números  de contas  correntes  e  
agências,  cujos  dados  seriam  utilizados  para  emissão  de  TED  -  
Transferência Eletrônica e valores que seriam encaminhados para cada  
um dos nome constantes da relação; que se, dirigiu ao Banco Rural  
imediatamente após ter saído do escritório do Deputado ROMEU DE  
QUEIROZ; que não levou ao Banco Rural nenhum documento que o  
credenciasse a efetuar o saque em nome do Deputado ROMEU DE  
QUEIROZ;  que  ao  chegar  na  agência  identificou-se  para  um  
funcionário que acredita ser o tesoureiro da agência, cujo nome não  
sabe declinar, o qual entregou ao declarante determinada quantia em  
dinheiro;  que  não  apresentou  nenhum  outro  documento  além  da  
identificação  para  receber  os  valores  que  seriam  destinado  ao  
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Deputado Federal ROMEU QUEIROZ; que não foi apresentado ao  
cheque que proporcionou a retirada dos valores; que não pode afirmar  
se  a  fotocópia  constante  à  fl.  197 do  apenso  nº.  005 dos  autos  do  
Inquérito  nº.  2245-4-140-STF  corresponde  ao  saque  efetuado  pelo  
declarante;  que  somente  buscou  dinheiro  para  o  Deputado  Federal  
ROMEU DE QUEIROZ em uma única vez; que não se recordava que  
tinha  sido  fotocopiada  sua  carteira  de  identidade  quando  da  
apresentação  do  documento  ao  funcionário  do  Banco  Rural;  que  
reconhece como sua a cópia da carteira de identidade constante à fl.  
197 do apenso n°.005 dos autos do Inquérito n°.2245-4-140-STF; que  
recebeu o dinheiro em espécie e, de posse da relação dos destinatários  
dos  valores,  solicitou  ao  funcionário  que o  atendeu a  realização  de  
algumas transferências de valores (TEDs)”.

A  farta  prova  documental,  aliada  aos  depoimentos 
retromencionados, comprova, à saciedade, as transferências de recursos 
das  empresas  de MARCOS VALÉRIO, por determinação de DELÚBIO 
SOARES, em favor de ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ.

Essas  transferências  de  recursos,  conquanto  procure  a  defesa  de 
ROBERTO JEFFERSON justificá-las em nome de um acordo político, como 
anteriormente afirmado, não encontram legitimidade ética e legal. E os 
próprios mecanismos utilizados pelos réus, inclusive com a falsificação 
documental e artifícios para ocultar a origem e a destinação dos recursos, 
denotam a concretude da imputação.

As fraudes e os  mecanismos utilizados evidenciam, com absoluta 
clareza, que os denunciados tinham plena ciência das origens escusas e 
criminosas  dos  recursos.  E  exatamente  por  não  ser  possível  indicar 
formalmente sua origem, tratou-se de engendrar um sistema à margem 
da lei para o proveito econômico.

E o decantado acordo político não convola em lícito o pagamento na 
forma e no modo realizados. Reafirmo, inclusive, que as coligações são 
legalmente disciplinadas.

A  vantagem,  mais  uma  vez  afirmo,  acaba  se  concretizando  no 
aproveitamento político e financeiro e, nos termos, no modo e na forma, é 
indevida.
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É inequívoca,  pela  adesão  ao  modus  operandi,  portanto,  a  vontade 
livre e consciente de praticar os delitos de corrupção e de lavagem de 
dinheiro.

Também não socorre a defesa do acusado ROBERTO JEFFERSON a 
alegação de não haver a indicação do ato de ofício que teria sido por ele 
praticado em troca do recebimento da suposta vantagem indevida.

É bem verdade que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
fixou-se,  há  muito,  no  sentido  de  ser  necessária  a  demonstração  da 
relação entre  a  conduta imputada ao agente e  o  suposto ato  de ofício 
pertencente à sua esfera de atribuições como condição indispensável  à 
configuração típica do crime de corrupção passiva (CP, art. 317).

No caso em exame, diferentemente do que quer fazer crer a defesa, o 
ato de ofício incluído na esfera de atribuições do então Deputado Federal 
ROBERTO  JEFFERSON,  como  contraprestação  à  vantagem  indevida 
acordada com o PT, consubstancia-se na promessa de apoio político ao 
Governo  Federal,  no  compromisso  espúrio  de  votar  alinhado  com  os 
interesses do Governo, em flagrante menosprezo aos ditames norteadores 
de um Estado Democrático de Direito.

Quanto  a  EMERSON  PALMIERI,  acolho,  de  início,  o  pleito 
ministerial para absolvê-lo na parte em que denunciado na condição de 
coautor  do  então  Deputado  Federal  ROMEU  QUEIROZ,  porquanto  a 
instrução não logrou colher provas suficientes de sua contribuição para a 
empreitada criminosa.

Dessarte, partindo da premissa de que à acusação cabe comprovar, 
para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado, na 
dúvida, a absolvição se impõe, nos termos do princípio do favor rei ou in  
dubio pro reo. Inclusive, esse é o mandamento disposto no art. 386, VII, do 
CPP, com a redação dada pela Lei 11.690/2008, in verbis: “O juiz absolverá o  
réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:  (...) VII –  
não existir prova suficiente para a condenação”.

Contudo, diferente é a situação de EMERSON PALMIERI quanto aos 
crimes  imputados  a  ROBERTO  JEFFERSON.  É  notório  que  o  auxílio 
daquele foi imprescindível para a consumação da empreitada criminosa 
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deste,  consoante  comprovou,  de  forma  robusta,  a  prova  documental, 
aliada aos depoimentos anteriormente transcritos.

Friso,  uma  vez  mais,  que  ÉMERSON  PALMIERI,  mesmo que  na 
condição  de  Tesoureiro  informal do  PTB  —  pois  alega  que  nunca  foi  
tesoureiro  do  PTB,  mas  sim  primeiro  secretário,  desempenhando  função  
administrativa —,  auxiliou  ROBERTO  JEFFERSON  a  receber  vantagem 
indevida no valor de R$ 4.545.000,00.

Portanto, pela adesão ao modus operandi, é inequívoca a vontade livre 
e consciente de praticar os delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro.

A despeito de não se imputar proveito financeiro pessoal e direto em 
favor de EMERSON PALMIERI, é inequívoco, nos autos, que sua conduta 
foi essencial à concretização do intento criminoso.

VI. 4. Partido Movimento Democrático Brasileiro:

Pontua  a  denúncia  que,  segundo  informações  prestadas  por 
MARCOS VALÉRIO, o acusado JOSÉ BORBA teria sido beneficiado com 
valores na ordem de R$ 2.100.000,00, mediante pagamentos efetuados nas 
seguintes datas: R$ 250.000,00, em 16.9.2003; R$ 250.000,00, em 25.9.2003; 
R$ 200.000,00, em 20.11.2003; R$ 200.000,00, em 27.11.2003; R$ 200.000,00, 
em 4.12.2003; e R$ 1.000.000,00, em 5.7.2004.

Uma vez mais destaco documento fornecido pelo acusado MARCOS 
VALÉRIO à Polícia Federal. Colho, desse documento – lista com relação 
de pessoas, supostamente indicadas pelo Partido dos Trabalhadores, que 
teriam sido beneficiadas pelo esquema criminoso narrado na denúncia — 
recebimento de recursos indevidos a fim de garantir  apoio político ao 
Governo  Federal.  No  item  22  dessa  lista,  JOSÉ  BORBA consta  como 
beneficiário  do  valor  de  R$  2.100.000,00.  Logo  abaixo  de  seu  nome, 
constam,  ainda,  os  nomes  de  CARLOS  e  MARIA SEBASTIANA,  bem 
como os  seguintes  números  telefônicos:  (61)  9921-7965;  (61)  9987-7407; 
(61) 318-5616; e (43) 432-1224 (Vol. 3, fl. 607).

Como já afirmado, obviamente, de forma isolada, esse documento 
não faz qualquer prova em relação ao acusado,  muito  menos permite 
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concluir  que  fez  parte  da  engrenagem criminosa  voltada  à  prática  de 
crimes  de  corrupção  passiva  e  branqueamento  de  capitais  descrita  na 
exordial  acusatória.  No  entanto,  há  outros  elementos  de  prova  que 
chamam a atenção.

Preliminarmente, registro que os números telefônicos constantes do 
documento apresentado por MARCOS VALÉRIO conferem com números 
telefônicos  utilizados  por  JOSÉ  BORBA.  É  o  que  colho  do  próprio 
interrogatório prestado pelo acusado em juízo (Vol. 73, fl. 15.753):

“J: Na folha 607 consta o seguinte: ’22. Deputado José Borba’.  
Embaixo ‘Carlos’ e depois ‘Sebastiana’. Aí tem alguns números que  
são de telefone: 61-9921-7965. 

A: É meu.
J: 9987-7407.
A: É meu também.
J: 318-5616. 
A: Do gabinete.
J: 043-432-1224? 
A: Da minha residência”.

O acusado também confirma conhecer as pessoas discriminadas na 
lista de MARCOS VALÉRIO: CARLOS e MARIA SEBASTIANA. Relata 
que  esta  era  sua  chefe  de  gabinete  e  aquele  seu  auxiliar  (Vol.  73,  fl. 
15.753):

“J: Tá, vamos lá, o Sr. já teve algum assessor ou empregado com  
nome CARLOS? 

A: Já.
J: O que ele fazia?
A:  Ele  era  auxiliar  da minha chefe  de  gabinete  MARIA 

SEBASTIANA.
J: Ele era assessor? 
A: Não, auxiliar só.
J: Mas foi nomeado pelo Sr.? 
A: Não, ele trabalhou muito pouco tempo porque ele trabalhou  

avulso, na época.
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J:  Ah, ele não chegou a trabalhar num cargo comissionado na  
Câmara?

A: Não, não trabalhou.
(...)
J: O Sr. já teve alguma assessora ou empregada de nome 

MARIA SEBASTIANA?
A: Sim, chefe de gabinete.
J: Em que período que ela foi chefe de gabinete do Sr.?
A: Todo o período do mandato.
J: Todos os mandatos?
A: Todos”.

No  mesmo  sentido,  colho,  ainda,  trecho  do  depoimento  de 
DELÚBIO SOARES,  no  qual  atesta  a  higidez  da  lista  apresentada por 
MARCOS  VALÉRIO:  “que  a  relação  elaborada  por  Marcos  Valério  e  
apresentada  à  Polícia  Federal  aparentemente  corresponde  à  realidade;  que,  
entretanto, esta relação pode apresentar algumas discrepâncias pontuais” (Vol. 
16, fl. 3.636).

Com efeito, diante da confrontação desses dados, pode-se ao menos 
concluir que, na pior das hipóteses, a lista de MARCOS VALÉRIO não foi 
elaborada ao mero acaso.

Por outro lado, é certo que o próprio  Parquet  destaca na denúncia 
que, ciente da origem ilícita dos recursos, bem como dos mecanismos de 
lavagem  empregados  para  a  transferência  dos  valores,  JOSÉ  BORBA 
diligenciou para não receber diretamente o dinheiro, tudo no intuito de 
dificultar a existência de qualquer rastro de sua participação no esquema 
criminoso.

Bem compulsados os autos, observo que, a despeito de não se ter 
logrado  comprovar  o  pagamento  do  valor  total  de  R$  2.100.000,00, 
sobretudo em razão do hercúleo esforço do acusado em ocultar o seu 
recebimento, há elementos de prova dando conta do recebimento, pelo 
então Deputado Federal JOSÉ BORBA, de pelo menos  R$ 200.000,00,  o 
que, por si só, corrobora as imputações formuladas na denúncia.

O  recebimento  do  dinheiro  deu-se  de  forma  análoga  aos  casos 
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anteriormente analisados. Isto é, o próprio JOSÉ BORBA compareceu à 
agência do Banco Rural no Brasília Shopping e recebeu o valor acordado 
diretamente das mãos de SIMONE VASCONCELOS.

No  ponto,  dado  importante  a  se  observar  é  que,  inicialmente,  o 
próprio JOSÉ BORBA compareceu à agência do Banco Rural em Brasília e 
procurou o então tesoureiro, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA REGO, no 
intuito de receber, ele mesmo, de forma direta, o valor disponibilizado 
pelo núcleo de MARCOS VALÉRIO.

Ocorre  que,  como  contrapartida  para  a  entrega  do  dinheiro,  o 
funcionário da instituição financeira solicitou a JOSÉ BORBA a extração 
de cópia de algum documento de identificação, bem como a assinatura de 
recibo  dando  conta  do  recebimento  do  valor  a  ele  destinado.  Na 
oportunidade, ciente da origem ilícita do montante, o acusado recusou-se 
a  acatar  as  determinações,  o  que obrigou SIMONE VASCONCELOS a 
dirigir-se  à  agência  bancária,  sacar  o  valor  mediante  sua  própria 
assinatura  e  entregá-lo,  enfim,  ao  seu  destinatário  final  — o  Sr.  JOSÉ 
BORBA.

Tal  fato,  no  mínimo inusitado,  chamou a  atenção  do  responsável 
pelos  pagamentos  na  Agência  do  Banco  Rural  em  Brasília,  JOSÉ 
FRANCISCO  DE  ALMEIDA  REGO,  consoante  se  comprova  de  seu 
depoimento prestado à Polícia Federal, no qual descreve, com clareza de 
detalhes, a empreitada criminosa (Vol. 3, fls. 559-560):

“que perguntado se recordava de algum caso específico de saque,  
tem a dizer que em data que não sabe precisar, por volta das 11:00  
horas, uma pessoa se apresentou para sacar os valores indicados pela  
SMP&B; que em virtude de problemas técnicos do Banco Central, o  
numerário  não  estava  disponível  no  horário  aprazado;  que  o  
reinquirido saiu para almoçar e somente retornou por volta das 13:30  
horas; que neste momento solicitou a identificação da pessoa que iria  
sacar os valores para confrontar com os dados contidos no fax recebido  
da  Agência  Assembléia  do  Banco  Rural,  oportunidade  em  que  o  
mesmo apresentou a carteira funcional de Deputado Federal,  sendo  
solicitado  então  o  documento  para  extração  de  cópia,  porém  o  
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Deputado Federal, de nome JOSÉ BORBA, não permitiu a extração  
de cópia e se recusou a assinar o recibo do valor a ele destinado; que  
diante da negativa do Deputado JOSÉ BORBA em permitir a extração  
da cópia do documento de identificação,  fez contato com a Agência  
Assembléia  do Banco Rural  em Belo Horizonte/MG, e falou com o  
Gerente daquela Agência e lhe expôs o fato; que o Gerente disse que o  
reinquirido teria tomado a decisão correta de não efetuar o pagamento  
e que iria entrar em contato com a empresa SMP&B para tratar do  
assunto; que logo após, o gerente retornou a ligação dizendo que uma  
pessoa  estaria  indo  à  Agência  do  Banco  Rural/Brasília  resolver  o  
problema,  orientando  o  reinquirido  a  rasgar  o  fax  anteriormente  
recebido em nome do Sr. JOSÉ BORBA, pois seria mandado um outro  
fax em nome da pessoa que seria  a responsável  pelo  saque;  que tal  
pessoa  chegou  após  o  encerramento  do  expediente  bancário  para  o  
público, permanecendo o Sr. JOSÉ BORBA na Agência aguardando o  
desenrolar dos fatos; que compareceu na agência para efetuar o saque a  
Srª SIMONE VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a  
entrega do numerário ao Sr. JOSÉ BORBA; que o valor indicado no  
fax da SMP&B era de R$ 200.000,00, porém não se recorda se o valor  
foi entregue integralmente ao Deputado Federal JOSÉ BORBA; que  
não ficou nada registrado da operação em nome do deputado JOSE  
BORBA, visto que foi enviado novo fax indicando como responsável  
pelo saque a Srª SIMONE VASCONCELOS”.

Ratificando  seu  depoimento  em  juízo,  JOSÉ  FRANCISCO  DE 
ALMEIDA REGO salienta: “Eu não lembro se tinha algum funcionário. Eu só  
sei  que  essa  pessoa  que  eu  conheço,  aqui,  D.  SIMONE  REIS  LOBO  DE  
VASCONCELOS, ela veio de Belo Horizonte fazer o pagamento ao senhor JOSÉ  
BORBA. E ela já confirmou isso na Polícia Federal”. (Vol. 87, fl. 19.074)

Esse  depoimento  vai  ao  encontro  das  versões  apresentadas  por 
MARCOS VALÉRIO à  Polícia  Federal  e  também em juízo.  Confira-se, 
nesta ordem:

“que o Deputado JOSÉ BORBA recebeu em Brasília, no Banco  
Rural,  tendo  se  recusado  a  assinar  os  recibos”  (Depoimento  de 
MARCOS VALÉRIO, Vol. 3, fl. 734).
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“diz que o corréu JOSÉ BORBA era líder do PMDB e lhe foi  
apresentado  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  diz  que  as  dívidas  do  
PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo  
interrogando,  segundo  indicação  do  Sr.  DELÚBIO  SOARES,  no  
montante total de R$ 2.100.000,00; diz que, também nestes casos, as  
pessoas indicadas por JOSÉ BORBA foram identificadas no Rural e,  
quando pessoalmente JOSÉ BORBA foi ao Rural, tendo se recusado a  
assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionário do  
Rural  e  pela  Srª  SIMONE VASCONCELOS”  (Interrogatório  de 
MARCOS VALÉRIO, Vol. 76, fl. 16.352).

E também por SIMONE VASCONCELOS:

“que se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a assinar  
um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a  
declarante veio pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar  
o  repasse  ao  mesmo;  que não esteve  com JOSÉ BORBA neste  dia,  
sendo que a sua recusa em assinar o recibo lhe foi  informado pelos  
funcionários  do  Banco  Rural;  que  não sabe  qual  destino  dado  pela  
Agência de Brasília do Banco Rural ao documento que autorizava o  
pagamento  diretamente  para  JOSÉ  BORBA”  (Depoimento  de 
SIMONE VASCONCELOS, Vol. 3, fl. 591).

“que esclarece que quanto à recusa de JOSÉ BORBA em assinar  
o recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do depoimento de  
fls.  591  acrescentando,  apenas,  que  foi  pessoalmente  à  agência  do  
Banco Rural em Brasília, por ordem de MARCOS VALÉRIO, assinar  
o recibo que JOSÉ BORBA havia se negado a fazer”. (Interrogatório 
de SIMONE VASCONCELOS, Vol. 76, fl. 16.464-16.465)

Cumpre observar que o próprio acusado JOSÉ BORBA, a despeito de 
negar ter recebido de SIMONE VASCONCELOS,  na agência do Banco 
Rural em Brasília, a importância de R$ 200.000,00, confirmou, por ocasião 
de  seu  interrogatório,  que  já  esteve  na  mencionada  agência  por  duas 
vezes, a fim de se reunir com MARCOS VALÉRIO, sendo que, em uma 
das  oportunidades,  também  se  encontrava  presente  SIMONE 
VASCONCELOS (Vol. 73, fls. 15.754-15.755).
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apresentado  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  diz  que  as  dívidas  do  
PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo  
interrogando,  segundo  indicação  do  Sr.  DELÚBIO  SOARES,  no  
montante total de R$ 2.100.000,00; diz que, também nestes casos, as  
pessoas indicadas por JOSÉ BORBA foram identificadas no Rural e,  
quando pessoalmente JOSÉ BORBA foi ao Rural, tendo se recusado a  
assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionário do  
Rural  e  pela  Srª  SIMONE VASCONCELOS”  (Interrogatório  de 
MARCOS VALÉRIO, Vol. 76, fl. 16.352).

E também por SIMONE VASCONCELOS:

“que se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a assinar  
um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a  
declarante veio pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar  
o  repasse  ao  mesmo;  que não esteve  com JOSÉ BORBA neste  dia,  
sendo que a sua recusa em assinar o recibo lhe foi  informado pelos  
funcionários  do  Banco  Rural;  que  não sabe  qual  destino  dado  pela  
Agência de Brasília do Banco Rural ao documento que autorizava o  
pagamento  diretamente  para  JOSÉ  BORBA”  (Depoimento  de 
SIMONE VASCONCELOS, Vol. 3, fl. 591).

“que esclarece que quanto à recusa de JOSÉ BORBA em assinar  
o recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do depoimento de  
fls.  591  acrescentando,  apenas,  que  foi  pessoalmente  à  agência  do  
Banco Rural em Brasília, por ordem de MARCOS VALÉRIO, assinar  
o recibo que JOSÉ BORBA havia se negado a fazer”. (Interrogatório 
de SIMONE VASCONCELOS, Vol. 76, fl. 16.464-16.465)

Cumpre observar que o próprio acusado JOSÉ BORBA, a despeito de 
negar ter recebido de SIMONE VASCONCELOS,  na agência do Banco 
Rural em Brasília, a importância de R$ 200.000,00, confirmou, por ocasião 
de  seu  interrogatório,  que  já  esteve  na  mencionada  agência  por  duas 
vezes, a fim de se reunir com MARCOS VALÉRIO, sendo que, em uma 
das  oportunidades,  também  se  encontrava  presente  SIMONE 
VASCONCELOS (Vol. 73, fls. 15.754-15.755).
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“J: O Sr. já esteve na agência Brasília do Banco Rural alguma  
vez?

A: Já;
J: Quantas vezes? 
A: Duas vezes;
J: Duas vezes?
A: Duas vezes
J:  E  as  duas  vezes  foi  para  encontrar  com  o  Marcos 

Valério?
A: É. E a terceira também, foi proposto uns minutos de 

conversa no edifício Varig no PT, nenhuma das três ocorreram.
(...)
J: A Simone Reis de Vasconcelos também não sabe quem 

é?
A: Eu só vi uma vez de relance.
J: Onde? 
A: Lá no Banco.
J: Ah, quando o Sr. esteve lá em busca do Marcos Valério 

ela estava lá? 
A: Ela estava, esteve lá.
J: Mas o Sr. conversou com ela? 
A: Não.
J: Então como é que o Sr. sabe que era ela? 
A: Porque falaram”.

Apesar da justificativa apresentada pelo acusado, tenho para mim 
que, procedendo-se a um cotejo analítico dos autos, a tese não se sustenta. 

Primeiro, no mínimo estranho, para não dizer tratar-se de um fato 
totalmente incomum, marcar-se uma reunião com uma pessoa supostamente  
influente nas mais altas esferas do Governo, em uma agência bancária, para 
discutir-se assuntos de interesse político.

Segundo,  está  amplamente  comprovado  nos  autos  que  SIMONE 
VASCONCELOS, nas diversas vezes em que compareceu ao Banco Rural 
em  Brasília,  sempre  atuou  como  preposta  de  MARCOS  VALÉRIO, 
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sacando e posteriormente entregando o valor acordado a Parlamentares 
ou a pessoas por eles indicadas. No ponto, importante consignar que é 
justamente  essa  a  sistemática  descrita  na  exordial  acusatória  quanto  a 
JOSÉ  BORBA —  saque  por  SIMONE  VASCONCELOS  e  consequente 
entrega do dinheiro em espécie ao acusado.

Afirma, ainda, o acusado que nunca esteve na SMP&B, seja em Belo 
Horizonte,  seja  em  Brasília  (Vol.  73,  fl.  15.572).  No  entanto,  ELIANE 
ALVES  LOPES,  funcionária  da  SMP&B,  desmente  essa  hipótese,  ao 
atestar ter conhecimento de que o então Deputado Federal JOSÉ BORBA 
esteve na referida empresa na companhia de MARCOS VALÉRIO (Vol. 3, 
fl. 617):

“que tem conhecimento que o Deputado Federal JOSÉ BORBA  
esteve na empresa SMP&B/BSB com MARCOS VALÉRIO; que se  
lembrou  desse  fato  em  razão  de  comentário  da  recepcionista  da  
SMP&B, após divulgação do nome de JOSÉ BORBA pela imprensa;  
que  não  presenciou  o  encontro  entre  o  Deputado  Federal  JOSÉ  
BORBA e MARCOS VALÉRIO”.

Enfim,  a  maioria  das  alegações  articuladas  pelo  acusado  JOSÉ 
BORBA vão  de  encontro  —  em  sentido  diametralmente  oposto  —  a 
outros elementos de prova colhidos durante a instrução penal.

Com efeito, a prova documental fornecida pelo acusado MARCOS 
VALÉRIO  —  lista  com  a  suposta  relação  de  pessoas  indicadas  pelo 
Partido  dos  Trabalhadores  que teriam sido  beneficiadas  pelo  esquema 
criminoso  narrado  na  denúncia  —,  aliada  aos  depoimentos 
retromencionados, teve o condão de comprovar o recebimento, pelo então 
Deputado Federal JOSÉ BORBA, do valor de R$ 200.000,00.

Certo  é  que o  repasse de  R$ 200.000,00 não encontra  legitimidade 
moral, ética, tampouco legal. E os próprios mecanismos utilizados pelo 
réu,  sobretudo  os  artifícios  para  ocultar  a  origem  e  a  destinação  dos 
recursos, mormente a recusa veemente em assinar qualquer documento 
que o ligasse à prática criminosa, denotam a concretude da imputação.

A par da inaceitável, sob qualquer perspectiva, suposta transferência 
de  recursos  à  margem  da  legislação  eleitoral,  especialmente  em  se 
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tratando de político diplomado e no exercício de seu mandato, as fraudes 
e  os  mecanismos  utilizados  evidenciam,  com  absoluta  clareza,  que  o 
denunciado  tinha  plena  ciência  das  origens  escusas  e  criminosas  dos 
recursos.

E exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, 
tratou-se  de  engendrar  um  sistema  à  margem  da  lei  para  o  proveito 
econômico.

Também não socorre a defesa do acusado JOSÉ BORBA a alegação 
de não haver a indicação do ato de ofício que teria sido por ele praticado 
em troca do recebimento da suposta vantagem indevida.

É bem verdade que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
fixou-se,  há  muito,  no  sentido  de  ser  necessária  a  demonstração  da 
relação entre  a  conduta imputada ao agente e  o  suposto ato  de ofício 
pertencente à sua esfera de atribuições como condição indispensável  à 
configuração típica do crime de corrupção passiva (CP, art. 317).

No caso em exame, diferentemente do que quer fazer crer a defesa, o 
ato de ofício incluído na esfera de atribuições do então Deputado Federal 
JOSÉ BORBA, como contraprestação à vantagem indevida acordada com 
o PT, consubstancia-se na promessa de apoio político ao Governo Federal, 
no compromisso espúrio de votar alinhado com os interesses do Governo, 
em  flagrante  menosprezo  aos  ditames  norteadores  de  um  Estado 
Democrático de Direito.

De  outro  norte,  conforme  salientei  no  início  deste  julgamento,  o 
crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, “é  
crime  comum,  que  pode  ser  cometido  mesmo  pelo  sujeito  ativo  do  crime  
antecedente,  ao  contrário  do  que  se  dá  com a  receptação  (CP,  art.  180)  e  o  
favorecimento  real  (CP,  art.  349)”  (José  Paulo  Baltazar  Junior,  Crimes  
Federais, Livraria do Advogado, 2006, p. 407).

Perfectibiliza-se com as condutas:  ocultar ou  dissimular a natureza,  
origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores  
provenientes,  direta  ou indiretamente,  de um dos crimes enumerados nos 
seus incisos.

É  fato,  conforme  anteriormente  examinado,  que  se  observou  na 
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hipótese:  cheque  emitido  pela  empresa  SMP&B  da  conta  mantida  no 
Banco  Rural,  nominal  à  própria  empresa  e  endossado;  por  meio  de 
correio eletrônico (e-mail), encaminhado pela funcionária da SMP&B ao 
gerente  do  Banco  Rural,  foi  indicado  o  acusado  como  beneficiário;  o 
gerente da agência de Belo Horizonte, por sua vez, encaminhou via fac-
símile à agência do Banco Rural de Brasília autorização para pagamento 
da pessoa indicada pela funcionária da SMP&B; e, ao final, pagamento 
em espécie.

Ocorre  que  o  beneficiário  não  aderiu  à  conduta  de  lavagem  de 
dinheiro já analisada em tópico anterior. 

Aliás, embora sob o aspecto formal a operação informada tenha sido 
outra  (beneficiário  diverso),  no  caso,  penso  que  o  recibo  importaria  o 
próprio atestado da corrupção. Logo, não há que se falar, no que tange ao 
acusado JOSÉ BORBA, em ocultação ou dissimulação.

Acompanho o Relator, para condenar o acusado JOSÉ BORBA nas 
penas  previstas  no  art.  317  do  CP,  porém  acompanho  a  divergência 
inaugurada pelo Ministro Revisor, no que tange ao crime de lavagem.
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ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE
(S/ ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Gilmar Mendes, se Vossa Excelência permite?

Nessa mesma linha do seu douto pensamento, o ato de ofício, essa 
expressão,  no  nosso  Direito  -  seja  em Direito  Administrativo,  seja  em 
Direito Processual Civil, Penal -,  já vem consagrada como o ato que, para 
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ser  praticado,  não  precisa  de  provocação  de  quem  quer  que  seja.  A 
autoridade sponte propria ou sponte sua, por impulso interno, portanto, 
pratica o ato. 

Ao  passo  que  ato  do  ofício  revela  uma  abrangência  material 
compatível com o que pretende o Código Penal - acho que é o § 1º do 
artigo 317. É ato do ofício público correspondente ao cargo exercido, no 
caso,  pelo  parlamentar.  E o  Ministro  Celso de Mello,  ainda há pouco, 
falou que esse ato do ofício compreende centralmente o voto. Mas, nos 
termos da Constituição, vai além para alcançar opiniões, palavras e votos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Mesmo porque  os 
parlamentares acham-se investidos de uma tríplice função constitucional: 
elaboração  das  leis,  fiscalização  dos  atos  do  Poder  Executivo  e 
representação, com dignidade, do Povo brasileiro.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas eu 
citei  outras  funções.  Citei  o  Regimento  Interno  da  Câmara  dos 
Deputados, que elenca uma série de outras funções, que não apenas o 
voto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Referi-me,  Senhor 
Relator, às funções constitucionais mais expressivas dos congressistas.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Sobretudo, os líderes.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O exercício do voto, 
pelos  membros  do  Congresso  Nacional,  talvez  represente o  mais 
expressivo  dos  momentos  em  que  se  desenvolve  a  prática  do  ofício 
parlamentar. Observe-se,  no entanto, que a atividade parlamentar não se 
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exaure no ato de votação, eis que, como Vossa Excelência bem ressaltou, 
os  congressistas  dispõem de  múltiplas  atribuições,  tanto constitucionais 
quanto regimentais.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  No 
mundo  em  que  vivemos,  a  função,  talvez,  mais  eficaz,  de  qualquer 
Parlamento é a função fiscalizatória, não a função de legislar. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Gilmar, se me permite, ainda vou concluir, mas eu tenho certeza 
que bate com o que vou dizer com o raciocínio de Vossa Excelência.

Como se delinque tanto por ação quanto por omissão, no caso dos 
autos, há um,  esse tipo de cooptação pode levar - como me parece que 
levou - talvez à mais danosa das omissões: é quando um partido, por si e 
seus parlamentares, passa a, sistematicamente, não fazer proposta nem 
oposição.  Esse  modo  sistemático  de  se  omitir  é  uma  modalidade  tão 
radical quanto danosa.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  E  há  funções 
institucionais notórias, por exemplo, o Colégio de Líderes que define a 
pauta,  a  agenda  congressual,  a  agenda  de  cada  uma  das  Casas 
Legislativas,  significa  decide  se  algo  que  será  colocado  na  pauta  ou, 
eventualmente, não será colocado. Quer dizer, para isso, basta a aceitação 
ou  a  objeção.  Veja  é  uma  decisão  importante  e  nem  é  submetida  ao 
Colégio dos Parlamentares, mas ao Colégio de Líderes, juntamente com o 
Presidente de cada uma das Casas.

Portanto, há uma série de atos outros que estão hoje consagrados na 
prática constitucional, na prática regimental, na prática congressual.

--------------------------------------------------------------- 
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Portanto, 
Presidente,  gostaria  de  deixar  essa  afirmação  de  maneira  muito  clara, 
numa  tentativa,  espero  que  última,  de  banir  essa  confusão  que  se 
instaura.  Quer  dizer,  em  nenhum  momento,  e  eu  estava  até  agora 
discutindo com o Ministro Celso e fazendo uma verificação, também no 
voto do Relator fica claro, que se exige, sim, para tipificar o crime, o ato 
de ofício.

Estabelecida  esta  orientação,  eu  também  cito  uma  autora 
portuguesa,  Maria  José  Morgado,  que  diz  que  os  crimes  econômico-
financeiros  organizados,  neles  incluindo  a  corrupção  e  a  fraude,  não 
fazem aparentemente  vítimas,  no  entanto  são,  provavelmente,  aqueles 
que  maiores  danos  causam  aos  estados  e  aos  seus  cidadãos,  geram 
pobreza,  impedem  o  desenvolvimento  econômico,  provocam  injustiça 
social  e  são  responsáveis  pela  degradação  do  sistema  político  e  das 
instituições públicas.

Eu  ressalto  a  gravidade  do  quadro  delineado  na  denúncia 
apresentada pelo Procurador-Geral e destaco que a cooptação de apoio 
político, não em torno de ideias, mas em troca de vantagens financeiras, 
inequivocamente corrompe o próprio sistema democrático. 

Basta lembrar que esta Corte, numa evolução interpretativa bastante 
interessante, da qual todos nós de alguma forma participamos – aqueles 
que estavam aqui, nem me lembro mais quando foi, em que ano foi –, fez 
uma leitura, uma releitura de sua interpretação em torno da fidelidade 
partidária – isso foi  referido agora pelo Ministro Toffoli  –,  para deixar 
assente  que  a  infidelidade  partidária  grotesca,  gratuita,  o 
descompromisso  com  o  partido  pelo  qual  fora  eleito  o  parlamentar, 
deveria ser sancionada com a perda do mandato. Foi uma radical revisão 
numa jurisprudência  que era  assente  desde 1988,  desde 1989.  E claro, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530949.
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certamente, foi influenciada por uma experiência constitucional, colhida 
nesses anos, e certamente pela movimentação que ocorreu neste caso, no 
contexto deste caso específico. 

Eu tenho aqui algumas anotações da CPMI e aqui se diz (lê voto): 
Logo no primeiro mês do atual Governo percebe-se intensa migração de 
parlamentares: quatorze migrações para o PL.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530949.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

certamente, foi influenciada por uma experiência constitucional, colhida 
nesses anos, e certamente pela movimentação que ocorreu neste caso, no 
contexto deste caso específico. 

Eu tenho aqui algumas anotações da CPMI e aqui se diz (lê voto): 
Logo no primeiro mês do atual Governo percebe-se intensa migração de 
parlamentares: quatorze migrações para o PL.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530949.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4449 de 8405 STF-fl. 56064



Esclarecimento

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Presidente,  essa, 
supostamente,  inventiva tese – já referida por Vossa Excelência, "Caixa 
Dois" –, propalada como natural e normal no ambiente partidário, não se 
sustenta, a meu ver, quer pela origem ilícita dos recursos – eventualmente 
ou decorria nos casos aqui verificados de peculato,  basta citar acaso o 
Visanet, Banco do Brasil, ou de dinheiro que estava associado a práticas 
de corrupção.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sim, de 
origem pública, uma parte. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Veja, portanto, falar 
em  recursos  não  contabilizados,  como  se  tratasse  de  uma  mera  falha 
administrativa no processo eleitoral, é o eufemismo dos eufemismos. Nós 
estamos a falar, realmente, de outra coisa. 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Quer  dizer,  ao 
reconhecer  que  seriam  recursos  não  contabilizados,  obtidos  mediante 
práticas de corrupção ou de peculato, subsistiriam esses crimes. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito.
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Eu  me  lembrei, 
Presidente, que Vossa Excelência, inclusive enquanto o Ministro Relator 
votava  sobre  determinado  espaçamento  e  frequência  da  liberação  de 
recursos,  anotava e apontava a coincidência mensal  dessa liberação de 
recursos, pelo menos numa sequência de quatro ou cinco meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Quatro 
meses, uma periodicidade mensal do desembolso dos recursos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É.
(Lê o voto)
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27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: A  percepção de 
vantagens indevidas, Ministro GILMAR MENDES,  não se qualifica  apenas 
como grave ilícito penal,  mas,  também,  traduz  ato  incompatível com o 
decoro  parlamentar,  legitimando,  por  isso  mesmo,  a  própria perda  do 
mandato legislativo (CF, art. 55, II e § 1º).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Como quebra  de 
decoro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A Constituição da 
República,  como  resulta  do  §  1º do  seu  art.  55,  mostra-se  hostil à 
percepção, por parte de qualquer congressista, “de vantagens indevidas”.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3643392.

Supremo Tribunal Federal

27/09/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: A  percepção de 
vantagens indevidas, Ministro GILMAR MENDES,  não se qualifica  apenas 
como grave ilícito penal,  mas,  também,  traduz  ato  incompatível com o 
decoro  parlamentar,  legitimando,  por  isso  mesmo,  a  própria perda  do 
mandato legislativo (CF, art. 55, II e § 1º).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Como quebra  de 
decoro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A Constituição da 
República,  como  resulta  do  §  1º do  seu  art.  55,  mostra-se  hostil à 
percepção, por parte de qualquer congressista, “de vantagens indevidas”.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3643392.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4452 de 8405 STF-fl. 56067



Decisão de Julgamento

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
RÉU(É)(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
RÉU(É)(S) : SÍLVIO JOSÉ PEREIRA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2973283

Supremo Tribunal Federal

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
RÉU(É)(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
RÉU(É)(S) : SÍLVIO JOSÉ PEREIRA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2973283

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4453 de 8405 STF-fl. 56068



Decisão de Julgamento

ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
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d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
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art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
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27.09.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

P/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Voto s/ item VI

01/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(SOBRE ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, não tecerei 
considerações quanto à prova, porque já o fizeram o relator, o revisor e os 
colegas que me antecederam na votação. Estarei  a acompanhar ambos, 
relator  e  revisor,  ou  a  um  deles,  reportando-me,  portanto,  ao  que 
veiculado por si, considerada a prova.

Presidente,  vem-nos  do  Código  Penal  a  distinção  –  e  abordo  a 
problemática da lavagem, lançando linhas que nortearão o meu voto – 
entre dolo direto e dolo eventual. Está no artigo 18 do Código Penal:

"Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o resultado" – o dolo é 

direto  –  "ou  assumiu  o  risco  de  produzi-lo;"  –  dolo  dito 
eventual.

O que temos, Presidente, na lei de regência da lavagem do dinheiro? 
Temos  vocábulos  que  direcionam  no  sentido  de  assentar-se  que  a  lei 
contempla o dolo eventual? Não. Se formos ao Código Penal,  veremos 
que, em vários dispositivos, e cito alguns exemplos, consta referência a 
expressões que consubstanciam o dolo eventual. Assim, por exemplo, no 
crime de perigo de contágio venéreo, preconiza no artigo 130:

"Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou 
qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que 
sabe" – aí vem a expressão contemplando o dolo eventual – "ou 
deve saber que está contaminado:"

Na  receptação  qualificada,  também  há  o  envolvimento,  a 
possibilidade de ter-se a prática considerado o dolo eventual:
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AP 470 / MG 

"§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter 
em  depósito,  desmontar,  montar,  remontar,  vender,  expor  à 
venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou 
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa 
que deve saber" – coisa que deve saber, portanto, dolo eventual 
– "ser produto de crime:"

Por  último,  contempla  o  dolo  eventual  o  preceito  referente  à 
concussão. Está no § 1º do 316 do Código Penal:

“Art. 316 (...)
§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social 

que sabe" – dolo direto – "ou deveria saber indevido, (...)" – o 
dolo eventual.

Portanto,  a  ordem  jurídica  sinaliza  quando  o  tipo  contempla  a 
dualidade dolo direto e eventual, ou apenas um ou outro.

Vem-nos, Presidente, da Lei nº 9.613/98 que consubstancia a lavagem 
os vocábulos "ocultar ou dissimular". Já aqui, ao contrário do que constou 
da exposição de motivos, tem-se, em última análise, o dolo direto.

Prossegue o dispositivo:

"§  1º  -  Incorre  na  mesma  pena  quem,  para  ocultar"  – 
objetivo visado – "ou dissimular a utilização (...)"

Aí vem:

"I - os converte (...)" – ato direto, portanto o dolo não é 
eventual – "em ativos lícitos;

II - os adquire, (...)" – também é direto o dolo.

No inciso I do § 2º, que torna, a meu ver, estreme de dúvidas que 
não está contemplado, na Lei nº 9.613/98, o dolo eventual. Há referência à 
expressão "que sabe'':

2 
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expressão "que sabe'':
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"I  -  utiliza,  na atividade econômica  ou financeira,  bens, 
direitos ou valores que sabe..." – não que deve saber, que pode 
presumir  –  "...serem  provenientes  de  qualquer  dos  crimes 
antecedentes referidos neste artigo;"

É o problema da ciência e não da prática. Não se exige a prática do 
crime  antecedente  por  aquele  que  lava  o  dinheiro,  mas  a  ciência, 
praticando,  portanto,  o  tipo  na  modalidade  –  presente  o  elemento 
subjetivo –, na única modalidade, a meu ver, contemplada.

Presidente, mais ainda sob o ângulo da lavagem. A sobreposição é 
imprópria em se tratando de Direito Penal. Não podemos confundir, e o 
revisor  ressaltou  isso  muito  bem,  o  exaurimento  da  corrupção  com a 
lavagem de dinheiro.  O fato  de  alguém,  ao receber certa  importância, 
fazê-lo  por  interposta  pessoa,  como ocorreu  no  caso  do  acusado  João 
Paulo Cunha, que utilizou a própria mulher, não revela, em si, o crime de 
lavagem.  É  uma  forma  escamoteada  própria  –  porque  a  entrega  de 
numerário não ocorre à luz do dia – ao crime de corrupção. Há mais, 
Presidente: indispensável, para que se chegue à conclusão sobre a prática 
de lavagem, é a aparência, pelo menos a aparência, da boa procedência 
do  valor,  da  boa  procedência  do  dinheiro.  Essas  são  as  linhas  que 
nortearão os votos que proferirei quanto aos diversos acusados, levando 
em conta o crime de lavagem.

Quanto à quadrilha,  Presidente, não estamos a nos defrontar com 
quadrilha, considerado o tráfico de drogas, mas, sim, tal como definida 
no artigo 288 do Código Penal. Há uma exigência básica nesse artigo: a 
participação,  nessa  associação,  de  mais  de  três  pessoas.  No  que  a 
denúncia revela quadrilha de duas pessoas, distancia-se do disposto no 
mencionado  preceito.  Dir-se-á:  "mas  há  alusão  à  integração,  na 
associação, de outras duas pessoas". Mas não estão no processo, e não 
vejo como, sem adentrar o campo da culpa, da participação de todos os 
envolvidos,  ter  como  configurado  o  crime.  Podemos  proceder  a  um 
prejulgamento no tocante àqueles que estão na primeira instância,  por 
isso ou por aquilo, respondendo à persecução criminal? Não. Estamos a 
julgar e não a prejulgar. Estamos atuando relativamente aos que, perante 
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"I  -  utiliza,  na atividade econômica  ou financeira,  bens, 
direitos ou valores que sabe..." – não que deve saber, que pode 
presumir  –  "...serem  provenientes  de  qualquer  dos  crimes 
antecedentes referidos neste artigo;"

É o problema da ciência e não da prática. Não se exige a prática do 
crime  antecedente  por  aquele  que  lava  o  dinheiro,  mas  a  ciência, 
praticando,  portanto,  o  tipo  na  modalidade  –  presente  o  elemento 
subjetivo –, na única modalidade, a meu ver, contemplada.

Presidente, mais ainda sob o ângulo da lavagem. A sobreposição é 
imprópria em se tratando de Direito Penal. Não podemos confundir, e o 
revisor  ressaltou  isso  muito  bem,  o  exaurimento  da  corrupção  com a 
lavagem de dinheiro.  O fato  de  alguém,  ao receber certa  importância, 
fazê-lo  por  interposta  pessoa,  como ocorreu  no  caso  do  acusado  João 
Paulo Cunha, que utilizou a própria mulher, não revela, em si, o crime de 
lavagem.  É  uma  forma  escamoteada  própria  –  porque  a  entrega  de 
numerário não ocorre à luz do dia – ao crime de corrupção. Há mais, 
Presidente: indispensável, para que se chegue à conclusão sobre a prática 
de lavagem, é a aparência, pelo menos a aparência, da boa procedência 
do  valor,  da  boa  procedência  do  dinheiro.  Essas  são  as  linhas  que 
nortearão os votos que proferirei quanto aos diversos acusados, levando 
em conta o crime de lavagem.

Quanto à quadrilha,  Presidente, não estamos a nos defrontar com 
quadrilha, considerado o tráfico de drogas, mas, sim, tal como definida 
no artigo 288 do Código Penal. Há uma exigência básica nesse artigo: a 
participação,  nessa  associação,  de  mais  de  três  pessoas.  No  que  a 
denúncia revela quadrilha de duas pessoas, distancia-se do disposto no 
mencionado  preceito.  Dir-se-á:  "mas  há  alusão  à  integração,  na 
associação, de outras duas pessoas". Mas não estão no processo, e não 
vejo como, sem adentrar o campo da culpa, da participação de todos os 
envolvidos,  ter  como  configurado  o  crime.  Podemos  proceder  a  um 
prejulgamento no tocante àqueles que estão na primeira instância,  por 
isso ou por aquilo, respondendo à persecução criminal? Não. Estamos a 
julgar e não a prejulgar. Estamos atuando relativamente aos que, perante 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386962.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4471 de 8405 STF-fl. 56086



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

o Supremo, foram realmente denunciados. A meu ver, mostra-se falha a 
denúncia quando revela,  no tocante a certa "quadrilha",  a participação 
apenas de dois cidadãos.

Presidente, lançadas essas premissas, passo a votar.
Acompanho, Presidente, quanto ao acusado Pedro Corrêa, o relator e 

o revisor, considerados os crimes de corrupção e de quadrilha. Não vou 
tecer considerações sobre a prova porque já foi esmiuçada no Plenário. 
Absolvo,  Presidente,  Pedro  Corrêa  quanto  ao  crime  de  lavagem  de 
dinheiro e o faço porque não restou demonstrado que o acusado tinha 
conhecimento da origem do numerário alusivo à corrupção.

Pedro  Henry,  que  seria  o  líder  do  partido,  Presidente,  pelo  que 
veiculado,  acompanho o revisor,  absolvendo-o quanto  à  corrupção,  ao 
crime de quadrilha e à lavagem de dinheiro.

O acusado seguinte, ainda no capítulo alusivo a esse Partido, João 
Cláudio Genú: acompanho o relator e o revisor pelas razões lançadas por 
Suas  Excelências  quanto  à  corrupção  passiva.  Quanto  à  quadrilha, 
também acompanho o relator e o revisor, impondo a condenação. Quanto 
à lavagem de dinheiro, procedo à absolvição, pelos motivos já expostos, 
tendo  em  conta  não  admitir  o  dolo  eventual  nessa  figura  e  também 
porque  não  comprovada  a  ciência  quanto  à  origem  do  dinheiro. 
Acompanho, no caso, o revisor, absolvendo-o.

Enivaldo Quadrado: acompanho o relator e o revisor na condenação, 
considerado  o  crime  de  quadrilha.  Da  mesma  forma,  pelas  razões  já 
lançadas, absolvo-o quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Não houve, 
a meu ver, a demonstração de que ele tinha conhecimento da origem do 
numerário.

Quanto a Breno, em relação aos crimes de quadrilha e de lavagem, 
absolvo-o porque, para mim, seria simplesmente o gerente de uma conta, 
como ressaltado pelo revisor. 

Passo ao bloco seguinte e começo por Valdemar Costa Neto. Chego 
àquela questão da quadrilha, não de mais de três, mas de dois. Absolvo 
Valdemar  Costa  Neto  quanto  ao  crime  de  quadrilha.  Acompanho  o 
relator e o revisor quanto ao crime de corrupção pelos motivos veiculados 
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o Supremo, foram realmente denunciados. A meu ver, mostra-se falha a 
denúncia quando revela,  no tocante a certa "quadrilha",  a participação 
apenas de dois cidadãos.

Presidente, lançadas essas premissas, passo a votar.
Acompanho, Presidente, quanto ao acusado Pedro Corrêa, o relator e 

o revisor, considerados os crimes de corrupção e de quadrilha. Não vou 
tecer considerações sobre a prova porque já foi esmiuçada no Plenário. 
Absolvo,  Presidente,  Pedro  Corrêa  quanto  ao  crime  de  lavagem  de 
dinheiro e o faço porque não restou demonstrado que o acusado tinha 
conhecimento da origem do numerário alusivo à corrupção.

Pedro  Henry,  que  seria  o  líder  do  partido,  Presidente,  pelo  que 
veiculado,  acompanho o revisor,  absolvendo-o quanto  à  corrupção,  ao 
crime de quadrilha e à lavagem de dinheiro.

O acusado seguinte, ainda no capítulo alusivo a esse Partido, João 
Cláudio Genú: acompanho o relator e o revisor pelas razões lançadas por 
Suas  Excelências  quanto  à  corrupção  passiva.  Quanto  à  quadrilha, 
também acompanho o relator e o revisor, impondo a condenação. Quanto 
à lavagem de dinheiro, procedo à absolvição, pelos motivos já expostos, 
tendo  em  conta  não  admitir  o  dolo  eventual  nessa  figura  e  também 
porque  não  comprovada  a  ciência  quanto  à  origem  do  dinheiro. 
Acompanho, no caso, o revisor, absolvendo-o.

Enivaldo Quadrado: acompanho o relator e o revisor na condenação, 
considerado  o  crime  de  quadrilha.  Da  mesma  forma,  pelas  razões  já 
lançadas, absolvo-o quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Não houve, 
a meu ver, a demonstração de que ele tinha conhecimento da origem do 
numerário.

Quanto a Breno, em relação aos crimes de quadrilha e de lavagem, 
absolvo-o porque, para mim, seria simplesmente o gerente de uma conta, 
como ressaltado pelo revisor. 

Passo ao bloco seguinte e começo por Valdemar Costa Neto. Chego 
àquela questão da quadrilha, não de mais de três, mas de dois. Absolvo 
Valdemar  Costa  Neto  quanto  ao  crime  de  quadrilha.  Acompanho  o 
relator e o revisor quanto ao crime de corrupção pelos motivos veiculados 

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386962.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4472 de 8405 STF-fl. 56087



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

por Suas Excelências.  Absolvo Valdemar Costa  Neto,  pelas razões  que 
consignei no início deste voto, quanto à lavagem de dinheiro.

Jacinto  Lamas.  Absolvo  Jacinto  Lamas  porque  não  admito  a 
quadrilha de dois – e só posso julgar os denunciados, não terceiros que o 
são quanto a este processo. Acompanho o relator e o revisor quanto ao 
crime de corrupção. Absolvo Jacinto quanto à lavagem de dinheiro, pelas 
razões expostas.

Antônio Lamas. Creio que não há dúvida, não há voto discrepante, 
considerado o fato de não ter vindo ao processo prova da procedência das 
imputações.

Bispo Rodrigues. Acompanho o relator e o revisor quanto ao crime 
de corrupção passiva. No tocante à lavagem de dinheiro, absolvo-o pelas 
razões já consignadas.

O  grupo  seguinte:  Roberto  Jefferson.  Condeno-o,  como  fizeram 
relator e revisor, quanto ao crime de corrupção, absolvendo-o quanto ao 
de lavagem. 

Romeu Queiroz. Acompanho relator e revisor quanto ao crime de 
corrupção,  condenando-o,  e  o  absolvo  relativamente  ao  crime  de 
lavagem.

Emerson  Palmieri,  que  seria  o  administrador  do  partido. 
Acompanho  o  revisor,  absolvendo-o  quanto  ao  crime  de  corrupção  e 
também quanto  ao  de  lavagem.  Não me sensibilizou  o  fato  de  terem 
jogado  no  colo  do  acusado  cerca  –  creio  –  de  R$  200  mil,  que  ele 
imediatamente  entregou  ao  presidente  do  partido  e  disse  que  o 
numerário somente poderia ser recebido se devidamente contabilizado.

Por último, Presidente, quanto ao deputado – penso que ainda o é – 
José  Borba,  acompanho relator  e  revisor  condenando-o,  considerado o 
crime de corrupção, e o absolvendo quanto ao de lavagem de dinheiro. 
Digo que a circunstância de, após ter-se identificado com a carteira da 
Câmara  dos  Deputados  ao  empregado  do  banco,  haver-se  recusado  a 
fornecer  cópia  dessa  carteira,  comparecendo à  agência,  aquela  que de 
início,  não  sei  se  chegaremos  a  essa  conclusão,  se  mostra  como  a 
corruptora,  não  implica  a  lavagem.  Na  verdade,  acabou  recebendo  o 
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por Suas Excelências.  Absolvo Valdemar Costa  Neto,  pelas razões  que 
consignei no início deste voto, quanto à lavagem de dinheiro.

Jacinto  Lamas.  Absolvo  Jacinto  Lamas  porque  não  admito  a 
quadrilha de dois – e só posso julgar os denunciados, não terceiros que o 
são quanto a este processo. Acompanho o relator e o revisor quanto ao 
crime de corrupção. Absolvo Jacinto quanto à lavagem de dinheiro, pelas 
razões expostas.

Antônio Lamas. Creio que não há dúvida, não há voto discrepante, 
considerado o fato de não ter vindo ao processo prova da procedência das 
imputações.

Bispo Rodrigues. Acompanho o relator e o revisor quanto ao crime 
de corrupção passiva. No tocante à lavagem de dinheiro, absolvo-o pelas 
razões já consignadas.

O  grupo  seguinte:  Roberto  Jefferson.  Condeno-o,  como  fizeram 
relator e revisor, quanto ao crime de corrupção, absolvendo-o quanto ao 
de lavagem. 

Romeu Queiroz. Acompanho relator e revisor quanto ao crime de 
corrupção,  condenando-o,  e  o  absolvo  relativamente  ao  crime  de 
lavagem.

Emerson  Palmieri,  que  seria  o  administrador  do  partido. 
Acompanho  o  revisor,  absolvendo-o  quanto  ao  crime  de  corrupção  e 
também quanto  ao  de  lavagem.  Não me sensibilizou  o  fato  de  terem 
jogado  no  colo  do  acusado  cerca  –  creio  –  de  R$  200  mil,  que  ele 
imediatamente  entregou  ao  presidente  do  partido  e  disse  que  o 
numerário somente poderia ser recebido se devidamente contabilizado.

Por último, Presidente, quanto ao deputado – penso que ainda o é – 
José  Borba,  acompanho relator  e  revisor  condenando-o,  considerado o 
crime de corrupção, e o absolvendo quanto ao de lavagem de dinheiro. 
Digo que a circunstância de, após ter-se identificado com a carteira da 
Câmara  dos  Deputados  ao  empregado  do  banco,  haver-se  recusado  a 
fornecer  cópia  dessa  carteira,  comparecendo à  agência,  aquela  que de 
início,  não  sei  se  chegaremos  a  essa  conclusão,  se  mostra  como  a 
corruptora,  não  implica  a  lavagem.  Na  verdade,  acabou  recebendo  o 
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numerário na via direta, sem a intermediação do banco.
É como voto na espécie, Presidente, consignando que, no tocante à 

corrupção,  tem-se  o  núcleo  "receber",  e  que,  a  meu ver,  os  elementos 
coligidos no processo,  mais ainda, a ordem natural das coisas afasta a 
possibilidade  de  cogitar  de  reforço  de  caixa  de  partido  político.  Os 
partidos  têm  postura  antagônica  em  relação  uns  aos  outros.  Agora 
mesmo  nos  defrontamos  no  Tribunal  Superior  Eleitoral  com  situação 
concreta em que reconhecido o direito – só para se ver como lutam por 
numerário  –  do  PSD  ao  rateio  quanto  ao  fundo  partidário.  Houve 
controvérsia sobre o acerto de contas no que não teria o PSD participado 
desse mesmo rateio nos meses de julho e agosto. Os partidos em geral 
buscaram que se afastasse o acerto de contas de uma só vez, revelando, 
portanto, que, no caso, o valor a ser contabilizado é defendido com unhas 
e dentes.

O que houve, a meu ver, considerada a corrupção, e o dinheiro não 
cai do céu, foi a busca de base de sustentação no Congresso Nacional. Na 
minha óptica, utilizou-se muito mal, talvez por se tratar até de dinheiro 
fácil,  a prata. E houve, sem dúvida alguma, muito embora a verificação 
se  faça no campo de uma certa  ambiguidade,  a  partir  da entrega dos 
numerários, atos de ofício nas diversas votações procedidas na Câmara 
dos  Deputados.  Aliás,  houve  candidato  –  e  acabei,  posteriormente, 
subscrevendo o que dissera – que entendia impossível ter-se reforma da 
Previdência  para  aposentados  e  pensionistas  de  servidores  públicos 
virem a contribuir. Cheguei mesmo, na época, a falar a um grande jornal 
de São Paulo, que lançou como se tivesse preconizado virada de mesa, ou 
seja, uma revolução, que somente assim se mostraria possível caminhar 
para a incidência da contribuição.

Em síntese, Presidente, ao votar, considerada a corrupção passiva, 
faço-o de forma clara apontando que não visou cobrir simplesmente, não 
foi essa a intenção, deficiências de caixa dos diversos partidos envolvidos 
na espécie, mas, sim, base de sustentação para aprovar-se, sofrendo com 
isso a própria sociedade brasileira, determinadas reformas.

É como voto.
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numerário na via direta, sem a intermediação do banco.
É como voto na espécie, Presidente, consignando que, no tocante à 

corrupção,  tem-se  o  núcleo  "receber",  e  que,  a  meu ver,  os  elementos 
coligidos no processo,  mais ainda, a ordem natural das coisas afasta a 
possibilidade  de  cogitar  de  reforço  de  caixa  de  partido  político.  Os 
partidos  têm  postura  antagônica  em  relação  uns  aos  outros.  Agora 
mesmo  nos  defrontamos  no  Tribunal  Superior  Eleitoral  com  situação 
concreta em que reconhecido o direito – só para se ver como lutam por 
numerário  –  do  PSD  ao  rateio  quanto  ao  fundo  partidário.  Houve 
controvérsia sobre o acerto de contas no que não teria o PSD participado 
desse mesmo rateio nos meses de julho e agosto. Os partidos em geral 
buscaram que se afastasse o acerto de contas de uma só vez, revelando, 
portanto, que, no caso, o valor a ser contabilizado é defendido com unhas 
e dentes.

O que houve, a meu ver, considerada a corrupção, e o dinheiro não 
cai do céu, foi a busca de base de sustentação no Congresso Nacional. Na 
minha óptica, utilizou-se muito mal, talvez por se tratar até de dinheiro 
fácil,  a prata. E houve, sem dúvida alguma, muito embora a verificação 
se  faça no campo de uma certa  ambiguidade,  a  partir  da entrega dos 
numerários, atos de ofício nas diversas votações procedidas na Câmara 
dos  Deputados.  Aliás,  houve  candidato  –  e  acabei,  posteriormente, 
subscrevendo o que dissera – que entendia impossível ter-se reforma da 
Previdência  para  aposentados  e  pensionistas  de  servidores  públicos 
virem a contribuir. Cheguei mesmo, na época, a falar a um grande jornal 
de São Paulo, que lançou como se tivesse preconizado virada de mesa, ou 
seja, uma revolução, que somente assim se mostraria possível caminhar 
para a incidência da contribuição.

Em síntese, Presidente, ao votar, considerada a corrupção passiva, 
faço-o de forma clara apontando que não visou cobrir simplesmente, não 
foi essa a intenção, deficiências de caixa dos diversos partidos envolvidos 
na espécie, mas, sim, base de sustentação para aprovar-se, sofrendo com 
isso a própria sociedade brasileira, determinadas reformas.

É como voto.
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Antecipação ao Voto

01/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item VI da denúncia, inclusive s/ o ato de ofício)

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Não  constitui 
demasia enfatizar, Senhor Presidente, que o Supremo Tribunal Federal, 
neste julgamento,  não está procedendo  à revisão de sua jurisprudência 
nem alterando  formulações  conceituais  já  consolidadas  nem 
flexibilizando  direitos  e  garantias  fundamentais,  o  que  seria 
incompatível,  absolutamente incompatível,  com as  diretrizes  que  sempre 
representaram, como ainda continuam a representar, vetores relevantes que 
orientam a  atuação  isenta  desta  Suprema Corte  em qualquer processo, 
quaisquer que sejam os réus, qualquer que seja a natureza dos delitos.

Na realidade,  o Supremo Tribunal Federal,  na linha de sua longa e  
histórica  tradição  republicana,  está  julgando a  presente  causa  da mesma 
forma como  sempre  julgou  os  demais processos  penais  que  foram 
submetidos à sua alta apreciação:  com independência,  com isenção e com 
fundamento em elementos informativos e  licitamente produzidos  sob a 
égide da garantia constitucional do contraditório.

Isso significa dizer,  nunca  é  demasiado  reafirmá-lo,  que a  Suprema 
Corte  está  a  decidir  o  litígio  penal  em  questão  com apoio  em prova 
validamente produzida  nos  autos  do  processo  criminal,  respeitando, 
sempre,  como  é  da  essência  do  regime  democrático,  os  direitos  e 
garantias  fundamentais que  a  Constituição  da  República  assegura  a 
qualquer acusado, observando, ainda, neste julgamento, além do postulado 
da  impessoalidade  e  do  distanciamento  crítico  em relação  a  todas  as 
partes envolvidas no processo,  os parâmetros jurídicos que regem,  em 
nosso sistema legal, qualquer procedimento de índole penal. 
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De outro lado,  e este é mais um ponto relevante a ser enfatizado, o 
processo penal em questão está sendo conduzido e julgado em regime de 
integral publicidade e sob amplo e permanente escrutínio público,  como 
convém a qualquer formação social democrática, à semelhança do que tem 
ocorrido,  já há alguns anos,  em  relação  a  inúmeras  outras  causas  de 
natureza criminal e, também, de índole civil.

Ao dessacralizar o  segredo,  a  Assembleia  Constituinte  restaurou 
velho dogma republicano  e expôs o Estado,  em plenitude, ao princípio 
democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta,  em 
fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais.

Entendo que o Ministério Público expôs, na peça acusatória, eventos 
delituosos  revestidos de extrema gravidade e imputou,  aos réus ora  em 
julgamento,  ações  moralmente  inescrupulosas e  penalmente  ilícitas que 
culminaram,  a partir de  um  projeto  criminoso  por  eles  concebido  e 
executado, em verdadeiro assalto à Administração Pública, com graves e 
irreversíveis danos  ao  princípio  ético-jurídico  da  probidade 
administrativa  e com sério  comprometimento da dignidade da função 
pública,  além de lesão  a valores outros,  como a integridade do sistema 
financeiro  nacional,  a  paz  pública,  a  credibilidade  e a  estabilidade  da 
ordem econômico-financeira do País, postos sob a imediata tutela jurídica 
do ordenamento penal.

Devo registrar, Senhor Presidente, no que concerne à questão do ato 
de ofício como requisito  indispensável à  plena  configuração  típica  do 
crime  de  corrupção  passiva,  tal  como  vem  este  delito definido  pelo 
art.  317, “caput”, do Código Penal,  e na linha  do que fiz consignar em 
voto  anterior  proferido,  neste  caso,  em 29/08/2012,  que dele não se pode 
prescindir no  exame  da  subsunção  de  determinado  comportamento  ao 
preceito de incriminação constante da norma penal referida.
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Sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo 
penal constante do art.  317,  “caput”,  do Código Penal,  venha a agir  ao 
menos na perspectiva de  um  ato  enquadrável  no  conjunto  de  suas 
atribuições legais, não se poderá, ausente essa vinculação ao ato de ofício, 
atribuir-lhe a prática do delito de corrupção passiva.

Para a integral realização da estrutura típica constante do art. 317, 
“caput”, do Código Penal,  é de rigor a existência de uma relação entre a 
conduta do agente – que solicita, ou que recebe, ou que aceita a promessa 
de vantagem indevida –  e a prática,  que até pode não ocorrer,  de um ato 
determinado de seu ofício.

Torna-se  imprescindível  reconhecer,  portanto,  para  o  específico 
efeito da configuração jurídica do delito de corrupção passiva tipificado 
no art.  317,  “caput”,  do Código Penal,  a necessária  existência  de uma 
relação  entre  o  fato  imputado  ao  servidor  público  e o  desempenho 
concreto  de ato de ofício pertencente  à  esfera  de  suas  atribuições 
funcionais.

Não custa insistir,  desse  modo,  e tendo  presente  a  objetividade 
jurídica da infração delituosa  definida  no art.  317,  “caput”,  do Código 
Penal,  que  constitui elemento  indispensável –  em  face  do  caráter 
necessário de que se reveste esse requisito típico – a existência de vínculo 
que associe  o comportamento atribuído  ao  agente estatal (solicitação, 
recebimento  ou aceitação  de  promessa  de vantagem indevida)  à mera 
perspectiva da prática (ou abstenção)  de um ato de ofício pertinente ao 
âmbito das funções inerentes ao cargo desse mesmo servidor público.

Mostra-se suficiente,  assim,  e para efeito  de integral realização do 
tipo penal, que a conduta do agente – quando não venha ele a concretizar, 
desde  logo,  a  prática  (ou abstenção)  de um ato de seu próprio  ofício – 
tenha  sido  motivada  pela perspectiva da  efetivação  ulterior  de  um 
determinado ato funcional.
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Daí o magistério de nossa  melhor doutrina penal (MAGALHÃES 
NORONHA,  “Direito  Penal”,  vol.  4/244,  item  n.  1.320,  17ª  ed.,  1986, 
Saraiva)  que salienta,  na  análise  do  tema,  que o comércio da função 
pública,  caracterizador do gravíssimo delito de corrupção passiva,  reclama, 
dentre os diversos elementos que tipificam essa modalidade delituosa, 
um requisito de ordem objetiva consistente em “haver relação entre o ato 
executado ou a executar e a coisa ou utilidade”  oferecida,  entregue ou 
meramente prometida ao servidor público faltoso.

Definitivo,  sob esse aspecto,  é o magistério doutrinário de HELENO 
CLÁUDIO  FRAGOSO  (“Lições  de  Direito  Penal”,  vol.  II/438,  1980, 
Forense),  para quem o delito de corrupção passiva,  tal como tipificado 
no “caput” do art. 317 do Código Penal, “está na perspectiva de um ato de 
ofício (...)” (grifei).

Assiste inteira razão,  desse  modo,  a  JULIO FABBRINI  MIRABETE 
quando,  em  substancioso  parecer produzido  nos  autos da  AP 307/DF 
(“Caso Collor”) – e em lição que guarda inteira coerência e fidelidade com 
o  magistério  que  expôs em  seu  “Manual  de  Direito  Penal” 
(vol. 3/302-303, 4ª ed., 1989, Atlas) – observa:

“A falta de menção expressa ao 'ato de ofício' no caput do  
artigo 317, do Código Penal, que a ele só se refere nos parágrafos 1º e  
2º, não exclui a imprescindibilidade da relação entre a conduta do  
agente  e o ato funcional.  É o que se conclui ao examinar-se, no  
conjunto,  o  crime  de  corrupção  passiva  tal  como  tipificado  no  
Estatuto.  O objetivo do legislador,  ao elaborar tipos diversos no  
art.  317,  foi  o  de  diferenciar  condutas  diversas  mais  ou  menos  
graves, com sanções penais proporcionais à relevância penal de cada  
fato. Assim, estabeleceu, no parágrafo 1º, um tipo em que a sanção  
penal  é  a  mais  severa  porque  o  funcionário  retarda  ou  deixa  de  
praticar  qualquer  ato  de  ofício  ou  o  pratica  infringindo  dever  
funcional.  Tal  crime,  de  corrupção  passiva  qualificada,  é  conhecido  
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como  'corrupção  própria',  como  assinalam  HELENO  FRAGOSO  
(‘ob. cit.’, p. 428); E. MAGALHÃES NORONHA (‘ob. cit.’, p. 349);  
CELSO DELMANTO (Código Penal anotado, Freitas Bastos, 1986,  
p. 487); e DAMÁSIO E. DE JESUS (Código Penal anotado, 1989,  
Saraiva,  p.  761).  O  dano  causado  pelo  agente  é  mais  relevante  
penalmente, pois, ou o ato que deveria ser praticado não o foi, ou foi  
retardado, ou foi praticado em desacordo com as determinações legais.

Também  previu  a  lei  uma  figura  menos  grave,  no  
parágrafo  2º,  em que  o  agente  retarda  ou  deixa  de  praticar  ato  de  
ofício, com infração do dever funcional, não motivado por vantagem  
indevida,  mas  simplesmente  por  atender  a  pedido  de  ‘extraneus’.  
Trata-se, nesse caso, como é pacífico, de corrupção passiva privilegiada  
(HELENO  C.  FRAGOSO,  ‘ob.  cit.’,  p.  429;  E.  MAGALHÃES  
NORONHA, ‘ob. cit.’, p. 350; etc.).

No ‘caput’  do  dispositivo  a lei  estabelece  a figura básica,  
fundamental,  da  corrupção  passiva,  menos  relevante  que  a  forma  
qualificada e mais grave do que a forma privilegiada.

Ora, afronta a lógica que a lei preveja no fato mais grave e no  
fato menos grave a necessidade de relação da conduta com um ato de  
ofício e dispense o mesmo quando trata da espécie intermediária, ou  
seja, da corrupção passiva simples, ou, em outros termos, que seja ele  
indispensável no crime qualificado e no ilícito privilegiado e não no  
tipo básico. É sabido que as formas qualificadas e privilegiadas de um  
delito devem ser interpretadas em função da forma simples do ilícito.  
Nas primeiras há circunstâncias qualificadoras, que revelam um fato  
mais grave que a forma básica, sendo necessária a cominação de pena  
mais severa; nas segundas, há causas de diminuição de pena, para um  
fato menos relevante que a forma simples. Os elementos básicos das  
infrações,  simples,  qualificada  ou privilegiada  são  os  mesmos e,  no  
caso,  o  ato  de  ofício  está  contido  implicitamente  na  descrição  do  
art. 317, ‘caput’, do Código Penal, que tipifica a forma básica, como  
nas  formas  qualificada  e  privilegiada,  em  que  a  menção  ao  ato  
funcional é expressa.” (grifei)

O ilustre Desembargador paulista RUI STOCO, ao comentar o tema 
pertinente ao objeto material do crime de corrupção passiva,  anota,  em 
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fundamentadas  considerações,  que  “A ação  que  a  lei  incrimina  consiste  em  
solicitar  (pedir)  ou  receber  (aceitar)  vantagem indevida  em razão  da  função,  
ou  aceitar  promessa  de  tal  vantagem.  A  ação  deve  necessariamente  
relacionar-se com o exercício da função pública que o agente exerce ou que  
virá a exercer (se ainda não a tiver assumido), pois é próprio da corrupção que  
a vantagem seja solicitada, recebida ou aceita em troca de um ato de ofício. O  
agente aqui mercadeja com sua função. O ato a que visa a corrupção praticada  
não deve necessariamente constituir uma violação do dever de ofício (...). Deve,  
todavia, o ato ser da competência do agente ou estar relacionado com o exercício  
de sua função (...)” (“Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, 
p. 1.647, 4ª ed., 1993, RT – grifei).

Orienta-se,  nesse  mesmo  sentido –  exigindo como  essencial  à  
caracterização  da  figura  típica  da  corrupção  passiva  a existência de 
conduta do agente  vinculada  a atos de seu ofício –,  a jurisprudência  dos 
Tribunais,  cujo magistério destaca que o crime de corrupção passiva se 
perfaz  quando se evidencia,  como pressuposto indispensável  que é,  que o 
servidor  público,  na  concreção  de  seu  comportamento  venal,  agiu na 
perspectiva de  um  ato  de  ofício  inscrito  em  sua  esfera  de 
atribuições  funcionais  (RT 374/164  –  RT 388/200  –  RT 390/100  – 
RT 526/356 – RT 538/324).

O eminente Relator,  ao assinalar esse aspecto pertinente ao ato de 
ofício,  afirmou-lhe a existência  e confirmou a referência que a própria 
denúncia  fez a  esse  elemento  essencial  de  configuração  do  crime  de 
corrupção passiva,  vinculando-o,  causalmente,  à  percepção de indevida 
vantagem  e destacando,  ainda,  o reconhecimento de que houve prática 
efetiva, por parte dos réus em questão, dessa modalidade gravíssima de crime 
contra a Administração Pública.

Cabe reiterar, neste ponto, até mesmo para afastar dúvidas infundadas a 
respeito  da matéria,  nos exatos  termos do voto  que proferi na  sessão 
plenária de 06/09/2012, que a orientação jurisprudencial que o Supremo 
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Tribunal Federal  firmou  a propósito do denominado “ato de ofício”,  no 
julgamento da Ação Penal 307/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, permanece 
íntegra, não tendo sofrido qualquer modificação.

Uma simples análise comparativa entre a decisão plenária proferida 
na AP 307/DF e o presente julgamento  revela que o Ministério Público, 
neste caso (AP 470/MG),  ao contrário do que sucedeu no “Caso Collor”, 
formulou acusação  na qual corretamente descreveu a existência de um 
vínculo  entre a  prática  de  ato  de  ofício  e  a  percepção  de  indevida 
vantagem.

Cumpre  rememorar que,  no  já  mencionado “Caso  Collor”,  o 
ex-Presidente da República  foi absolvido com fundamento no art.  386, 
III,  do CPP (“não constituir  o fato infração penal”)  em razão de falha na 
denúncia, “por não haver sido apontado ato de ofício configurador de transação  
ou comércio com o cargo então por ele exercido”.

No presente caso, ora em julgamento, o Ministério Público não incidiu 
nessa  mesma  falha,  pois  descreveu,  de  modo  claro,  a  existência desse 
necessário liame entre o ato de ofício e o comércio da função pública por 
parte dos réus, tal como resulta claro da peça acusatória em questão.

Vê-se,  portanto,  que  esta  Corte  mantém-se fiel à  diretriz 
jurisprudencial  que  estabeleceu,  em  torno do  “ato  de  ofício”,  no 
precedente fundado no julgamento da AP 307/DF.

Em suma,  Senhor  Presidente:  diversamente do  que  sucedeu  no 
“Caso Collor” – em que o Ministério Público  deixou de descrever que a 
conduta  do  ex-Presidente  da  República  (percepção  de  indevida 
vantagem) estaria  causalmente vinculada a um determinado ato de seu 
ofício  –,  o  Senhor  Procurador-Geral  da  República,  neste processo 
(AP 470/MG), procedeu à exata e precisa narração dos elementos essenciais 
inerentes ao tipo previsto no art. 317, “caput” do CP,  apontando o nexo 
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de  causalidade  entre o  ato  de  ofício  e o  recebimento  de  indevida 
vantagem por parte dos réus acusados da prática do crime de corrupção 
passiva.

Cabe  enfatizar,  de  outro  lado,  no  exame  do  delito  de  corrupção 
passiva atribuído aos réus, que o ato de ofício indicado no presente caso 
compreende,  tal como bem assinalou o eminente Ministro Relator,  não só  o 
ato  de  votação  parlamentar  como  os  demais  encargos  de  ordem 
institucional e regimental que se incluem no complexo de seus poderes, 
de suas funções e de suas atribuições no âmbito do Congresso Nacional.

De qualquer maneira,  no entanto,  cumpre observar que a votação 
parlamentar traduz,  de modo expressivo,  exemplo conspícuo e clássico de ato 
de ofício por excelência.

Vale registrar, também, tal como foi destacado neste julgamento, que 
a destinação ulterior do produto resultante da corrupção passiva, por ser  
irrelevante,  não assume importância jurídica para efeito de realização do 
tipo  penal  em  questão,  sendo certo,  ainda,  como ressaltam JULIO 
FABBRINI  MIRABETE  e  RENATO  N.  FABBRINI  (“Código  Penal 
Interpretado”,       p. 1.809, item n. 317.2, 7ª ed., 2011, Atlas), que,  para 
fins de  caracterização  típica do  delito  de  corrupção  passiva,  “Não 
importa que o objeto do tráfico seja legítimo, lícito, justo (corrupção imprópria)  
ou ilegítimo, ilícito, injusto (corrupção própria)” (grifei).

Quero registrar,  neste ponto,  Senhor Presidente,  tal  como salientei 
em voto  anteriormente proferido neste Egrégio Plenário,  que o ato de 
corrupção  constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem 
jurídica,  cabendo ressaltar  que o dever de probidade traduz  obrigação  cuja 
observância se impõe a todos os cidadãos desta República que não tolera 
o poder que corrompe nem admite o poder que se deixa corromper.
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Quem transgride tais mandamentos, não importando a sua posição 
estamental,  se patrícios ou  plebeus,  governantes ou  governados,  expõe-se  à 
severidade das leis penais e,  por tais atos, o corruptor e o corrupto devem 
ser punidos, exemplarmente, na forma da lei.

Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle 
do aparelho de Estado,  transformaram a cultura da transgressão em prática 
ordinária  e desonesta de poder,  como  se o exercício das instituições da 
República  pudesse  ser  degradado  a  uma  função  de  mera  satisfação 
instrumental  de interesses partidários ou governamentais ou de desígnios 
pessoais.

Fácil constatar,  portanto,  considerados os  diversos  elementos 
legitimamente  produzidos nestes  autos  e claramente  demonstrados pelo 
eminente Relator,  que a conduta dos réus,  notadamente daqueles  que 
ostentam  ou  ostentaram  funções  de  governo,  não importando se  no 
Poder  Legislativo  ou no  Poder  Executivo,  maculou o  próprio  espírito 
republicano.

Em  assuntos de  Estado  e de  Governo,  nem  o  cinismo,  nem  o 
pragmatismo, nem a ausência de senso ético, nem o oportunismo podem 
justificar, quer juridicamente, quer moralmente, quer institucionalmente, 
práticas criminosas, como a corrupção parlamentar ou as ações corruptoras de 
altos dirigentes do Poder Executivo ou de agremiações partidárias.

Extremamente precisa a  observação,  sempre erudita,  do  Professor 
Celso Lafer, quando, ao discorrer sobre o espírito republicano, acentua, a 
partir  de  Montesquieu,  que  “o  princípio  que  explica  a  dinâmica  de  uma  
República, ou seja, o sentimento que a faz durar e prosperar, é a virtude. É nesse  
contexto que se pode dizer que a motivação ética é de natureza republicana. Isso  
passa (...) pela virtude civil do desejo de viver com dignidade  e pressupõe que 
ninguém poderá viver com dignidade numa comunidade política corrompida” 
(grifei).
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Não constitui demasia,  Senhor  Presidente,  em face de  sua  íntima 
conexão com a matéria ora em exame,  por em destaque, uma vez mais, 
a aguda advertência feita por esse eminente intelectual e Professor emérito 
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco:

“Numa República, como diz Bobbio num diálogo com Viroli, o  
primeiro dever do governante é o senso de Estado, vale dizer, o dever  
de buscar o bem comum, e não o individual, ou de grupos; e o primeiro  
dever do cidadão é respeitar os outros e se dar conta, sem egoísmo, de  
que não se vive em isolamento, mas sim em meio aos outros.

É por essa razão que a República se vê comprometida quando  
prevalece,  no  âmbito  dos  governantes,  em  detrimento  do  senso  de  
Estado, o espírito de facção voltado não para a utilidade comum, mas  
para  assegurar  vantagens  e  privilégios  para  grupos,  partidos  e  
lideranças.(...).

O conceito de República aponta para o ‘consensus juris’ do  
governo das leis, e não dos homens, ou seja, para o valor do Estado de  
Direito. (...).  O governo das leis  obstaculiza o efeito corruptor do  
abuso do poder das preferências pessoais dos governantes por meio da  
função  equalizadora  das  normas  gerais,  que  assegura,  ao  mesmo  
tempo, a previsibilidade das ações individuais e, por tabela, o exercício  
da liberdade.  Trata-se, assim, de um modo de governar baseado no  
respeito às leis. É por essa razão que os princípios da legalidade e da  
impessoalidade da administração estão consagrados no artigo 37 da  
Constituição.

.......................................................................................................
Numa República,  as boas leis devem ser conjugadas com os  

bons costumes de governantes e governados, que a elas dão vigência e  
eficácia.  A ausência de  bons  costumes  leva à  corrupção  (...),  que  
significa destruição e vai além dos delitos tipificados no Código Penal.  
Políbio,  tratando dos  modos pelos  quais  um regime político  se  vê  
destruído  pelo  movimento  da  corrupção,  recorre  a  uma  metáfora  
esclarecedora.  A  corrupção,  num  regime  político,  exerce  papel  
semelhante ao da ferrugem em relação ao ferro ou ao dos cupins em  
relação à madeira:  é um agente de decomposição da substância das  
instituições públicas.
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O espírito público da postura republicana é o antídoto  
para esse efeito deletério da corrupção. É o que permite afastar a  
mentira e a simulação, inclusive a ideológica, que mina a confiança  
recíproca  entre  governantes  e  governados,  necessária  para  o  bom  
funcionamento  das  instituições  democráticas  e  republicanas.  (...).” 
(grifei)

É  por  isso,  Senhores  Ministros,  que a concepção republicana de 
poder mostra-se  absolutamente  incompatível com  qualquer  prática 
governamental  tendente a  restaurar  a  inaceitável teoria  do  Estado 
patrimonial.

Com o objetivo de proteger valores fundamentais,  Senhor Presidente, 
tais como se qualificam aqueles  consagrados  nos  princípios da 
transparência, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade, o sistema 
constitucional instituiu normas e estabeleceu diretrizes destinadas a obstar   
práticas  que  culminem  por patrimonializar o  poder  governamental, 
convertendo-o,  em razão de uma  inadmissível inversão dos postulados 
republicanos,  em verdadeira “res  domestica”,  degradando-o,  assim,  à 
condição subalterna de  instrumento  de  mera  dominação  do  Estado, 
vocacionado,  não a servir ao interesse público  e ao bem comum,  mas, 
antes,  a  atuar  como incompreensível e inaceitável meio  de  satisfazer 
conveniências  pessoais  e de  realizar  aspirações  governamentais  e 
partidárias.

Daí a reflexão doutrinária, impregnada de acentuado componente 
filosófico,  que examina o  pensamento  democrático  à luz das  grandes 
dicotomias,  como,  por  exemplo,  aquela pertinente  à dualidade 
público/privado,  subjacente à  ideia  mesma  de que o respeito,  pelos  
indivíduos,  aos limites que definem o  domínio público de  atuação do 
Estado,  separando-o,  de  modo  nítido,  do  espaço  meramente privado, 
qualifica-se como pressuposto necessário ao exercício da cidadania e do 
pluralismo político, que representam, enquanto categorias essenciais que são 
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(pois dão ênfase à prática da igualdade, do diálogo, da tolerância  e da 
liberdade),  alguns dos fundamentos em  que  se  estrutura,  em  nosso  
sistema  institucional,  o  Estado  republicano  e  democrático  (CF,  art.  1º, 
incisos II e V).

Cabe preservar,  desse modo,  as relações que os  conceitos de espaço 
público e de espaço privado guardam entre si,  para que tais noções não se 
deformem nem provoquem a subversão dos fins ético-jurídicos visados 
pelo legislador constituinte.

O fato é um só,  Senhor Presidente:  quem tem o poder e a força do 
Estado em suas mãos não tem o direito de exercer, em seu próprio benefício, a 
autoridade que lhe é conferida pelas leis da República.

A gravidade da corrupção governamental,  notadamente aquela 
praticada  no  Parlamento  da  República,  evidencia-se pelas  múltiplas 
consequências  que  dela  decorrem,  tanto aquelas que  se  projetam  no 
plano da criminalidade oficial  quanto as que se revelam na esfera civil 
(afinal o  ato  de  corrupção  traduz um  gesto  de  improbidade 
administrativa)  e,  também,  no âmbito político-institucional,  na medida 
em que a  percepção  de  vantagens  indevidas  representa  um ilícito 
constitucional,  pois, segundo prescreve o art. 55,  § 1º, da Constituição,  a 
percepção de vantagens indevidas  revela um ato atentatório ao decoro 
parlamentar,  apto,  por si só,  a legitimar  a perda do mandato legislativo, 
independentemente de prévia condenação criminal.

A ordem jurídica,  Senhor Presidente,  não pode permanecer indiferente a 
condutas de membros do Congresso Nacional – ou de quaisquer outras 
autoridades da República –  que hajam incidido em  censuráveis desvios 
éticos  e em  reprováveis  transgressões  criminosas no  desempenho  da 
elevada função de representação política do Povo brasileiro.
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Sabemos todos que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado 
seja dirigido por administradores íntegros,  por legisladores probos  e 
por juízes incorruptíveis.

O  direito  ao  governo  honesto –  nunca  é  demasiado  reconhecê-lo – 
traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania.

A imputação,  a qualquer membro do Congresso Nacional,  de atos que 
importem  em  transgressão  ao  decoro  parlamentar  revela-se fato  que 
assume, perante o corpo de cidadãos, a maior gravidade, a exigir, por isso  
mesmo,  por  efeito de  imposição  ética  emanada de  um  dos  dogmas 
essenciais da República,  a repulsa por parte do Estado, tanto mais se se 
considerar  que o  Parlamento recebeu,  dos cidadãos,  não só o  poder de 
representação  política  e a  competência  para  legislar,  mas,  também,  o 
mandato para fiscalizar os órgãos e agentes dos demais Poderes.

Vê-se,  nesse ponto,  a íntima correlação entre a própria Constituição 
da República, em face de que prescreve o seu art. 55, § 1º, de um lado, e a 
legislação penal, de outro.

Qualquer ato de ofensa ao  decoro  parlamentar,  como a aceitação 
criminosa de suborno,  culmina  por  atingir,  injustamente,  a  própria 
respeitabilidade institucional  do  Poder  Legislativo,  residindo,  nesse  
ponto,  a legitimidade ético-jurídica do procedimento constitucional  de 
cassação do mandato parlamentar,  em ordem a excluir,  da comunhão dos  
legisladores, aquele – qualquer que seja – que se haja mostrado indigno do 
desempenho  da  magna função  de  representar  o  Povo,  de  formular  a 
legislação da República  e de controlar as instâncias governamentais de 
poder.

Cumpre insistir na asserção de que a prática de atos atentatórios ao 
decoro parlamentar, mais do que ferir a dignidade individual do próprio 
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titular  do  mandato  legislativo,  projeta-se,  de  maneira  altamente  lesiva, 
contra  a honorabilidade,  a respeitabilidade, o prestígio  e a integridade 
político-institucional  do Parlamento,  vulnerando,  de modo extremamente  
grave,  valores  constitucionais  que atribuem,  ao  Poder  Legislativo,  a sua 
indisputável  e eminente  condição de  órgão  da  própria  soberania 
nacional.

É por essa razão que  o  eminente  e  saudoso  Professor  MIGUEL 
REALE  (“Decoro  Parlamentar  e  Cassação  de  Mandato  Eletivo”, 
“in” Revista de Direito Público, vol. X/89),  ao versar o tema em questão, 
adverte que o ato indecoroso do parlamentar,  como aquele  que  implica 
percepção de vantagens indevidas,  importa em falta de respeito à própria 
dignidade institucional do Poder Legislativo:

“O ‘status’  do  deputado,  em relação  ao  qual  o  ato  deve  ser  
medido (e será comedido ou decoroso em razão dessa medida) implica,  
por conseguinte,  não só o respeito do parlamentar a si próprio,  
como ao órgão ao qual pertence (...).

No fundo, falta de decoro parlamentar é falta de decência no  
comportamento  pessoal,  capaz de  desmerecer  a  Casa  dos  
representantes (incontinência de conduta, embriaguez, etc)  e falta  
de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a  
críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente.” 
(grifei)

Importante destacar,  Senhor  Presidente,  as  gravíssimas 
consequências  que  resultam  do  ato  indigno  (e  criminoso)  do 
parlamentar  que comprovadamente  vende o  seu  voto  e que  também 
comercializa a sua atuação legislativa em troca de dinheiro ou de outras 
indevidas vantagens.

Ainda que se trate de matéria cujo exame  não se comporta  neste 
processo,  vale destacar,  mesmo que de passagem,  mas sem qualquer juízo 
antecipatório de minha parte,  a discussão em torno da validade,  ou não, 
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dos  atos  legislativos  praticados em  decorrência  de  corrupção 
parlamentar,  eis  que  essa  transgressão poderia,  até  mesmo,  segundo 
sustentam  alguns  autores,  configurar  eventual  situação  de 
inconstitucionalidade formal, do mesmo modo como a corrupção do juiz 
qualifica-se  como  hipótese  de  rescindibilidade  da  sentença  de  mérito 
(CPC, art. 485, n. I) ou, quando for o caso, o acórdão proferido por Tribunal 
(RSTJ, vol. 6/55, v.g.).

A corrupção deforma o sentido republicano de prática política, afeta a 
integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia 
de  República,  frustra a  consolidação  das  Instituições,  compromete a 
execução de políticas públicas  em áreas  sensíveis como as  da saúde,  da 
educação, da segurança pública  e do próprio desenvolvimento do País, 
além de vulnerar o próprio princípio democrático.

Daí os  importantes  compromissos  internacionais  que  o  Brasil 
assumiu em relação ao combate à corrupção, como o evidencia a assinatura, 
por  nosso  País,  da  Convenção  Interamericana contra  a  Corrupção 
(celebrada  na Venezuela em 1996)  e da Convenção das Nações Unidas 
(celebrada em Mérida, no México, em 2003).

As  razões  determinantes  da  celebração  dessas  convenções 
internacionais (uma, de caráter regional, e outra, de projeção global) residem, 
basicamente,  na preocupação da comunidade internacional  com a extrema 
gravidade dos  problemas  e das  consequências  nocivas  decorrentes  da 
corrupção para a estabilidade  e a segurança da sociedade,  eis  que essa 
prática criminosa enfraquece as Instituições e os valores da democracia, 
da ética e da justiça, além de comprometer a própria sustentabilidade do 
Estado  democrático  de  direito,  considerados os  vínculos  entre  a 
corrupção  e  outras  modalidades  de  delinquência,  com  particular 
referência  para a criminalidade organizada,  a delinquência governamental e a 
lavagem de dinheiro.
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Relevante destacar,  neste  ponto,  a advertência de  Cláudio  Weber 
Abramo,  diretor  executivo da  Transparência  Brasil,  quando se refere à 
necessidade de  adotar  medidas  que efetivamente neutralizem e 
busquem suprimir a prática criminosa da corrupção: “(...) existem causas  
objetivas  que estão  no arcabouço institucional  e  administrativo  do país.  Para  
combatê-las, é importante identificar quais são as vulnerabilidades no processo  
decisório que favorecem atitudes incorretas e tentar limitar esses problemas. Por  
isso seria necessário que a Administração Pública se conhecesse melhor”.

Bastante preocupante,  de  outro  lado,  a  constatação que  o 
Secretário-Geral  da  ONU,  Ban  Ki-moon,  fez,  em  julho  de  2012,  no 
encerramento de um Encontro organizado, em Nova York, pelo Conselho 
Econômico  e  Social  das  Nações  Unidas,  no  qual  se  discutiram,  em 
perspectiva global, o custo econômico e o custo social da corrupção:

“A  corrupção  prejudica  a  capacidade  das  nações  de  
prosperar  e  crescer (…)”,  pois “(...)  a  corrupção  representou  
perdas de 30% para toda assistência ao desenvolvimento dos  
países.

Isso se traduz em pontes, hospitais e escolas que nunca foram 
construídos,  e  em  pessoas  que  vivem  sem  o  benefício desses  
serviços”,  afirmou Ban Ki-moon,  “que considera os países pobres  
como os mais afetados pela corrupção,  dada a vulnerabilidade das  
instituições  e  do  Estado  de  Direito.  ‘Esta  é  uma  falha  de  
responsabilização e transparência. Não podemos deixar que persistam.  
Nem a paz e nem o desenvolvimento humano podem florescer em um  
ambiente de corrupção.” (grifei)

É por isso,  saliento, que “O Diretor Executivo do Escritório das Nações  
Unidas  sobre  Drogas  e  Crime  (UNODC),  Yury  Fedotov,  destacou  que  a  
prevenção  e  o  combate  à  corrupção  devem  ser  uma  responsabilidade  
compartilhada entre todos os setores da sociedade”,  enfatizando,  ainda,  o que 
se segue:

“Em dados extremamente conservadores, o UNODC e o Banco  
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Mundial estimam que cerca de US$ 40 bilhões são roubados de países  
em desenvolvimento a cada ano. O alto custo da corrupção é pago por  
cidadãos  comuns  que  não  podem  obter  serviços  básicos  devido  ao  
desvio de fundos.”

Esses vergonhosos atos de corrupção parlamentar, ora em julgamento, 
profundamente lesivos à  dignidade  do  ofício  legislativo  e à 
respeitabilidade do  Congresso  Nacional,  alimentados por transações 
obscuras idealizadas  e implementadas  em altas esferas governamentais, 
devem ser condenados e punidos  com o peso e o rigor  das leis desta 
República,  porque significam tentativa imoral e ilícita de  manipular, 
criminosamente,  à  margem  do  sistema  constitucional,  o  processo 
democrático,  comprometendo-lhe a  integridade,  conspurcando-lhe a 
pureza  e suprimindo-lhe os  índices  essenciais  de  legitimidade,  que 
representam atributos  necessários  para  justificar  a prática honesta e  o 
exercício regular do poder aos olhos dos cidadãos desta Nação.

Eis aí,  Senhor  Presidente,  as  gravíssimas consequências  que 
derivam  dessa aliança profana,  do gesto infiel e indigno de  agentes 
corruptores,  públicos e privados,  e de  parlamentares  corruptos,  em 
comportamentos  criminosos,  devidamente  comprovados,  que  só  fazem 
desqualificar  e desautorizar,  perante as leis criminais do País,  a atuação 
desses marginais do Poder.

Também acolho,  Senhor Presidente,  a acusação penal fundada  na 
imputação,  aos réus,  do crime  de quadrilha,  por entender configurados 
todos os elementos que lhe compõem a estrutura típica.

O crime de quadrilha,  como se sabe,  constitui modalidade delituosa 
que ofende a paz pública.  A configuração típica  do delito de quadrilha ou 
bando deriva da conjugação dos seguintes elementos caracterizadores: (a) 
concurso necessário de pelo  menos quatro (04)  pessoas  (RT 582/348 – 
RT 565/406),  (b)  finalidade específica dos  agentes  voltada  ao 
cometimento  de  delitos,  sejam  estes,  ou  não,  da  mesma  espécie 
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(RTJ 102/614  –  RT 600/383)  e (c)  exigência de  estabilidade  e de 
permanência  da  associação  criminosa  (RT 580/328  –  RT 588/323  – 
RT 615/272).

O  crime  de  quadrilha  é  juridicamente  independente daqueles 
que  venham  a  ser  praticados  pelos  agentes  reunidos  na  “societas  
delinquentium”  (RTJ 88/468).  O  delito  de  quadrilha  subsiste 
autonomamente,  ainda que  os  crimes  para  os  quais  foi  organizado  o 
bando sequer venham a ser cometidos.

Os membros da quadrilha que praticarem a infração penal para cuja 
execução foi o bando constituído  expõem-se,  nos termos do art.  69 do 
Código Penal,  em virtude  do cometimento  desse outro ilícito criminal,  à 
regra do cúmulo material pelo  concurso  de  crimes  (RTJ 104/104  – 
RTJ 128/325 – RT 505/352).

Concluo     o meu voto, Senhor Presidente.  E,  ao fazê-lo,  acompanho o 
eminente Relator  no que concerne a todos os aspectos que examinou em 
seu douto voto referentemente ao item VI da denúncia, valendo-me, para  
tanto, das razões –  que incorporo a este meu voto – por ele expendidas em 
sua decisão.

Observo,  no  ponto,  por  oportuno,  que  a  utilização  da  técnica  da 
motivação  “per  relationem”  tem  sido  reconhecida como plenamente 
compatível com  o  texto  da  Constituição  da  República  (AI 738.982/PR, 
Rel.  Min.  JOAQUIM  BARBOSA –  AI 809.147/ES,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA  –  AI 814.640/RS,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI  – 
ARE 662.029/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 54.513/DF, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES –  MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – 
RE 37.879/MG,  Rel.  Min. LUIZ GALLOTTI –  RE 49.074/MA,  Rel.  Min. 
LUIZ GALLOTTI, v.g.):

“Reveste-se de  plena  legitimidade  jurídico-constitucional  a 
utilização,  pelo  Poder  Judiciário,  da técnica da  motivação  ‘per  
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relationem’,  que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93,  
IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado –  
referindo-se,  expressamente,  aos  fundamentos  (de  fato  e/ou de  
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres 
do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão  
apontado como coator) –  constitui  meio apto a promover  a formal  
incorporação,  ao  ato  decisório,  da  motivação  a  que  o  juiz  se  
reportou como razão de decidir. Precedentes.”

(AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

É o meu voto.
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01/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Reforçou a funcionalidade do esquema. 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  A  dúvida  que 
subsiste e que me levou, inclusive, a subscrever a posição do eminente 
Revisor é a seguinte: em relação ao caso do Deputado João Paulo, parece-
me inequívoco que todo o esquema – e aí há o equívoco, inclusive, em 
que nós laboramos à época do recebimento da denúncia, porque parecia 
que havia uma ordem de pagamento, mas disso não se tratava – levava a 
essa ocultação.

Aqui, se puder abstrair esse episódio da recusa, de fato o que há é 
uma entrega de um montante por alguém que está sendo apontado como 
corruptor  ativo,  participa  desse  processo,  àquele  que  está  sendo 
condenado por corrupção passiva. É disso que se cuida. 

Por isso, acho que o eminente Relator e também a Ministra Rosa já 
haviam afirmado posição nesse sentido para, de fato, haver uma distinção 
entre uma posição e outra.

É bem verdade que o fato aqui tem essa dubiedade, em função dessa 
recusa  e  da  necessidade  dessa  intervenção,  o  que  realmente  joga  um 
pouco de sombra sobre a interpretação. 

Mas é importante que essa questão seja definida, não só para este 
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caso, mas também para outros, porque a mim me parece – pelo menos de 
outros  entendimentos,  de  outras  manifestações  aqui  havidas  –  que  a 
entrega simplesmente do dinheiro,  de forma direta e também, como o 
Ministro  Celso  acaba  de  reafirmar,  a  sua  eventual  utilização para  fins 
prosaicos, não parece configurar o tal crime de lavagem. Mas me parece 
que é importante, realmente, que isso fique esclarecido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Permita-me um breve aparte. 

Eu  me  baseio  muito,  em  matéria  penal,  naquilo  que  é  da  vida, 
daquilo que acontece com muita frequência. 

É da lógica interna da corrupção, é da lógica do corrupto que ele 
simule que não recebeu a propina; ou dissimule que recebeu. Tanto faz: 
que ele simule que ele não recebeu ou dissimule que recebeu.

Agora, quando ele simula que outrem recebeu, parece-me que ele 
transborda do campo da corrupção para o campo da lavagem. Ou seja, 
apagar os próprios rastros para se desidentificar como corrupto faz parte 
da lógica objetiva do crime e da lógica subjetiva do seu autor.

Forcejar  por  identificar  um  terceiro  como  destinatário  real  da 
propina aí já é um  plus de delinquência; aí já é um transbordo; aí já há 
dois dolos, dois crimes, dois bens jurídicos ofendidos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E por que não a óptica 
contrária, Presidente? Tendo ido ao banco e se recusado a passar recibo 
quanto ao exaurimento da corrupção?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois  é, 
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transborda do campo da corrupção para o campo da lavagem. Ou seja, 
apagar os próprios rastros para se desidentificar como corrupto faz parte 
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Forcejar  por  identificar  um  terceiro  como  destinatário  real  da 
propina aí já é um  plus de delinquência; aí já é um transbordo; aí já há 
dois dolos, dois crimes, dois bens jurídicos ofendidos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E por que não a óptica 
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não passar recibo é compreensível.  Agora,  contribuir  para que outrem 
formalmente  diga  que  recebeu  o  dinheiro  aí  já  me  parece  que  é  um 
reforço do esquema de lavagem e uma reprodução desse esquema.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E, no caso a que se 
referiu  o  Ministro  Celso  de  Mello,  do  STJ,  envolvendo  corrupção  no 
âmbito da magistratura, tinha também situações mais ou menos distintas. 
Uma  coisa  era  a  eventual  utilização  do  dinheiro  depositado  em  uma 
conta. Outra coisa era indicar uma empresa para receber aquele quantum 
que seria depois repassado a título de empréstimo ou qualquer coisa a 
essa outra pessoa, que era a efetiva destinatária.  Então, parece-me que 
aqui havia maior clareza na situação. O problema aqui é como interpretar 
essa mediação ou intermediação. 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
permita-me um pequeno detalhe:  é,  realmente,  uma zona tênue, quase 
uma zona gris;  mas,  no  caso  específico,  ele  recebeu o  dinheiro,  ao  se 
recusar a assinar o recibo, das mãos de Simone. Então, na verdade, ele 
não está  usando um daqueles  desconhecidos  que apareceram,  aqueles 
terceiros. É a Simone,  que foi um braço de Marcos Valério, por tudo que 
já debatemos. 

Então,  na minha compreensão -   se ficar vencida,  por óbvio,  vou 
terminar  acolhendo  a  orientação  majoritária  da  Corte  -  esse  modo 
dissimulado de receber integra a própria fase consumativa da corrupção 
passiva.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E há um detalhe também, se Vossa Excelência me permite. Realmente, 
ele  recebeu das  mãos  da Simone na tesouraria  do banco,  portanto,  às 
ocultas.  Então,  realmente,  a  meu  ver,  com  todo  respeito  de  outro 
entendimento, nós estamos nessa zona grise, a que se referiu o Ministro 
Gilmar Mendes e também a Ministra Rosa, em que, a meu ver, a dúvida 
deve favorecer o réu.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministro Celso,  é  bom que lembremos o fato tal  como ocorreu.  Ele se 
recusa a receber na forma como vinha sendo pago, que nós chamamos de 
engenharia. Diante da recusa, a recusa dele é que faz com que a Simone 
venha.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Seja 
acionada.  Ela  não estava lá  preparada para  fazer  essa  entrega.  Houve 
uma ruptura. Diante de um impasse, ele ficou, quase a tarde inteira na 
agência bancária, recusando-se: "não vou assinar o recibo"; que fazia parte 
do  script normal.  Ora,  ele  introduziu  um elemento  novo,  uma pessoa 
nova neste particular. Para quê? Para dissimular.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  E 
reforçar e reproduzir o esquema de lavagem.
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ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Antecipo  o  meu  voto  dizendo  que  eu  acompanho  Sua  Excelência  o 
Relator quanto à absolvição de Antônio Lamas. E o faço por também me 
convencer de que a participação dele, Antônio Lamas, nesse conjunto de 
fatos objeto  da denúncia,  foi  uma participação mais do que episódica, 
ocasional, inarticulada, cosmética, se me permitem a coloquialidade do 
adjetivo.  Foi  uma  participação  cosmética.  Seja  objetivamente,  seja 
subjetivamente, quanto aos elementos dos tipos penais, que são muitos 
em causa.

Então,  eu  acompanho  Sua  Excelência  o  Relator  e  também  Sua 
Excelência o Revisor no sentido da absolvição de Antonio Lamas. 

Quanto a Emerson Palmieri, eu também vou seguir o voto de Sua 
Excelência,  o  eminente  Relator,  no  sentido  da  absolvição  por  algumas 
imputações e de condenação por outras, tal como fez Sua Excelência.

Vou juntar voto escrito, como tenho feito nas últimas vezes. Como eu 
sempre voto por último, eu prefiro juntar as minhas alegações escritas e 
fazer  um  resumo  oralizado,  bem  apertado.  Hoje,  talvez  não  faça  tão 
apertado, mas espero que não seja alongado.
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01/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente) 
No âmbito  desta  ação  penal  470,  a  meticulosa  reconstituição  dos 

fatos, feita pelo ministro-relator Joaquim Barbosa, vem comprovando o 
entrelace  de  avultado  número  de  agentes  públicos  e  privados,  assim 
como de pessoas jurídicas igualmente públicas e privadas, todos envoltos 
numa ambiência de volumosas somas de recursos financeiros e interesses 
conversíveis  em  pecúnia,  de  modo  a  deflagrar  a  incidência  de  uma 
quantidade também numerosa de tipos penais ou figuras delituosas de 
grande potencial ofensivo. São originariamente 40 réus, 7 crimes, cerca de 
110 milhões de reais  (em valores da época),  mais as seguintes pessoas 
jurídicas: União Federal – pela sua Câmara dos Deputados –, Banco do 
Brasil-Visanet, Banco Central da República, Banco Rural, Banco de Minas 
Gerais,  Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  DNA-propaganda,  SMP&B, 
Graffiti, 2-S Participações, Bônus-Banval, Guaranhuns Empreendimentos, 
Natimar,  TELECOM  Portugal  e  TELEMIG.  Dando-se  que  o 
Procurador- Geral da República denuncia todo esse articulado panorama 
como  representativo  de  um  projeto  de  poder  ideológico-partidário, 
inspiração patrimonialista e viabilização mediante a arrecadação ilícita de 
recursos públicos e privados para aliciar partidos políticos e corromper 
parlamentares  e  líderes  partidários.  Projeto  de  continuísmo 
governamental para muito além de dois períodos quadrienais sucessivos, 
idealizado  por  um núcleo  político  e  operacionalizado  por  dois  outros 
centros  estratégicos  de atuação:  um,  financeiro;  outro,  publicitário.  Do 
que  resultou  a  progressiva  perpetração  de  crimes  em  quantidades  
enlouquecidas (permitimo-nos  a  imagem),  porquanto  abarcantes  dos 
delitos  de  corrupção  ativa  e  passiva,  peculato,  lavagem  de  capitais, 
formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituições financeiras e 
evasão de divisas, tudo sob o impulso originário, controle metodológico e 
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01/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente) 
No âmbito  desta  ação  penal  470,  a  meticulosa  reconstituição  dos 

fatos, feita pelo ministro-relator Joaquim Barbosa, vem comprovando o 
entrelace  de  avultado  número  de  agentes  públicos  e  privados,  assim 
como de pessoas jurídicas igualmente públicas e privadas, todos envoltos 
numa ambiência de volumosas somas de recursos financeiros e interesses 
conversíveis  em  pecúnia,  de  modo  a  deflagrar  a  incidência  de  uma 
quantidade também numerosa de tipos penais ou figuras delituosas de 
grande potencial ofensivo. São originariamente 40 réus, 7 crimes, cerca de 
110 milhões de reais  (em valores da época),  mais as seguintes pessoas 
jurídicas: União Federal – pela sua Câmara dos Deputados –, Banco do 
Brasil-Visanet, Banco Central da República, Banco Rural, Banco de Minas 
Gerais,  Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  DNA-propaganda,  SMP&B, 
Graffiti, 2-S Participações, Bônus-Banval, Guaranhuns Empreendimentos, 
Natimar,  TELECOM  Portugal  e  TELEMIG.  Dando-se  que  o 
Procurador- Geral da República denuncia todo esse articulado panorama 
como  representativo  de  um  projeto  de  poder  ideológico-partidário, 
inspiração patrimonialista e viabilização mediante a arrecadação ilícita de 
recursos públicos e privados para aliciar partidos políticos e corromper 
parlamentares  e  líderes  partidários.  Projeto  de  continuísmo 
governamental para muito além de dois períodos quadrienais sucessivos, 
idealizado  por  um núcleo  político  e  operacionalizado  por  dois  outros 
centros  estratégicos  de atuação:  um,  financeiro;  outro,  publicitário.  Do 
que  resultou  a  progressiva  perpetração  de  crimes  em  quantidades  
enlouquecidas (permitimo-nos  a  imagem),  porquanto  abarcantes  dos 
delitos  de  corrupção  ativa  e  passiva,  peculato,  lavagem  de  capitais, 
formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituições financeiras e 
evasão de divisas, tudo sob o impulso originário, controle metodológico e 
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domínio funcional  do Partido dos Trabalhadores  e de quatro (número 
inicial da peça acusatória) dos seus mais destacados dirigentes e próceres. 
Agremiação petista, acresça-se, que saiu vitoriosa da eleição popular para 
o cargo de Presidente da República do Brasil, no ano de 2002. Mais ainda, 
alianças partidárias pós-eleição e que se formaram à margem de qualquer 
documentalidade quanto aos seus propósitos e prazo de duração.  Como 
também  sem  qualquer  prestação  de  contas  e  registros  ortodoxamente 
legais é que se fez a totalidade dos repasses de dinheiro para dezenas de 
agentes  públicos  e  pessoas  privadas,  sendo  que  até  mesmo  os 
empréstimos  bancários  envolvidos  nessa  extensa  malha  de  condutas 
delituosas  (empréstimos  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  à  empresa 
Rogério Lanza Ltda.  e  às empresas  de publicidade de Marcos Valério, 
Cristiano Paz e Ramon Rollerbach) se fizeram por modo ideologicamente 
falso,  sem  cadastros  regulares,  garantias  idôneas  e  previsibilidade  de 
amortizações, pois, em verdade, foram empréstimos  a fundo perdido. E a 
fundo  perdido,  na  perspectiva  de  sua  compensação  com  lucros  que 
resultariam  de  favores  governamentais  multitudinários,  a  partir  da 
sobrevalorização  dos  ativos  do  Banco  Mercantil  de  Pernambuco  e 
subavaliação  do  seu  passivo  (Banco  em  processo  de  liquidação  pelo 
Banco Central e com 22% de suas ações já adquiridas pelo Banco Rural), 
assim como da habilitação do Banco de Minas Gerais para operar com 
cerca de 33% do mercado de empréstimos consignados a pensionistas e 
aposentados do Instituto Nacional de Previdência Social−INSS.  

2.  Já  os  denunciados,  por  sua  grande  maioria,  praticamente 
deixaram de contestar a materialidade e até mesmo a autoria dos fatos 
com que trabalhou o órgão acusatório. Sua discrepância com o Ministério 
Público  residiu  bem  mais  na  leitura  de  tais  fatos  do  que  mesmo  na 
alegação  de  sua  inocorrência,  pois  as  defesas  técnicas  quase  que  se 
limitaram  a  pugnar  pela  inadequação  das  condutas  denunciadas  aos 
fatos-tipo ou moldes legais que o Procurador Geral da República tinha 
como  de  imperiosa  incidência.  Impossibilidade  de  qualquer  juízo  de 
subsunção, portanto, foi o cerne das teses advocatícias vocalizadas nos 
autos. Com a peculiaridade de que, para tais defesas técnicas, o grande 
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domínio funcional  do Partido dos Trabalhadores  e de quatro (número 
inicial da peça acusatória) dos seus mais destacados dirigentes e próceres. 
Agremiação petista, acresça-se, que saiu vitoriosa da eleição popular para 
o cargo de Presidente da República do Brasil, no ano de 2002. Mais ainda, 
alianças partidárias pós-eleição e que se formaram à margem de qualquer 
documentalidade quanto aos seus propósitos e prazo de duração.  Como 
também  sem  qualquer  prestação  de  contas  e  registros  ortodoxamente 
legais é que se fez a totalidade dos repasses de dinheiro para dezenas de 
agentes  públicos  e  pessoas  privadas,  sendo  que  até  mesmo  os 
empréstimos  bancários  envolvidos  nessa  extensa  malha  de  condutas 
delituosas  (empréstimos  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  à  empresa 
Rogério Lanza Ltda.  e  às empresas  de publicidade de Marcos Valério, 
Cristiano Paz e Ramon Rollerbach) se fizeram por modo ideologicamente 
falso,  sem  cadastros  regulares,  garantias  idôneas  e  previsibilidade  de 
amortizações, pois, em verdade, foram empréstimos  a fundo perdido. E a 
fundo  perdido,  na  perspectiva  de  sua  compensação  com  lucros  que 
resultariam  de  favores  governamentais  multitudinários,  a  partir  da 
sobrevalorização  dos  ativos  do  Banco  Mercantil  de  Pernambuco  e 
subavaliação  do  seu  passivo  (Banco  em  processo  de  liquidação  pelo 
Banco Central e com 22% de suas ações já adquiridas pelo Banco Rural), 
assim como da habilitação do Banco de Minas Gerais para operar com 
cerca de 33% do mercado de empréstimos consignados a pensionistas e 
aposentados do Instituto Nacional de Previdência Social−INSS.  

2.  Já  os  denunciados,  por  sua  grande  maioria,  praticamente 
deixaram de contestar a materialidade e até mesmo a autoria dos fatos 
com que trabalhou o órgão acusatório. Sua discrepância com o Ministério 
Público  residiu  bem  mais  na  leitura  de  tais  fatos  do  que  mesmo  na 
alegação  de  sua  inocorrência,  pois  as  defesas  técnicas  quase  que  se 
limitaram  a  pugnar  pela  inadequação  das  condutas  denunciadas  aos 
fatos-tipo ou moldes legais que o Procurador Geral da República tinha 
como  de  imperiosa  incidência.  Impossibilidade  de  qualquer  juízo  de 
subsunção, portanto, foi o cerne das teses advocatícias vocalizadas nos 
autos. Com a peculiaridade de que, para tais defesas técnicas, o grande 
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envoltório de boa parte dos episódios narrados pelos órgãos de acusação 
foi a destinação eleitoral dos recursos financeiros. Alegada destinação que 
ratifica as primeiras declarações do então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e de outros líderes petistas, segundo as quais os fatos subjacentes à 
denúncia não passaram de corriqueira formação de Caixa-2 (dinheiro de 
origem privada e não-contabilizado) pelo Partido dos Trabalhadores para 
o  pagamento  de  dívidas  da  campanha  eleitoral  passada  (2002)  e 
provimento  de  recursos  para  despesas  de  campanha  futura.  Dívidas 
passadas  e  despesas  eleitorais  futuras,  tanto  dele  próprio,  Partido  dos 
Trabalhadores,  quanto  dos  políticos  e  agremiações  denunciados  pelo 
Ministério  Público.  Nada  mais  do  que  a  perpetração  de  um  crime 
eleitoral, por conseguinte (e de resto já prescrito), e não de infração penal 
propriamente  dita.  Caixa-2  e  alianças  partidárias  tão  realisticamente 
comuns na tradição político-parlamentar brasileira (a justificativa social é 
esta), sempre que necessário para assegurar a governabilidade das chefias 
executivas do nosso País. Donde não faltar penalistas e até politicólogos 
(outros dizem politólogos) que tacham de “pré-democráticos” os juízes e 
tribunais  judiciários  que não se  dobram à longevidade e  força de tais 
costumes  autóctones,  ainda  que  processados  à  margem  de  toda 
juridicidade.  Ainda  que  atentatórios  da  mais  premente  necessidade 
coletiva do País − democraticamente falando −, que é a qualidade de sua 
vida política. Ainda que tais práticas redesenhem o perfil ideológico ou 
político-filosófico diretamente saído de cada eleição popular ultimada. 

 3. Este, em linhas gerais, o substrato factual-jurídico ou o pano de 
fundo empírico-normativo da presente ação penal.  A legitimar o juízo 
inicial de que, efetivamente, os autos dão a mais exuberante conta de que 
os fatos referidos pelo Procurador-Geral da República, até esta fase do 
julgamento,  se  encontram  provados  em  suas  linhas  gerais.  Eles 
aconteceram por modo entrelaçado com a maior parte dos réus, conforme 
atestam depoimentos, inquirições, cheques, laudos, vistorias, inspeções, 
e-mails, mandados de busca e apreensão, entre outros meios de prova. 
Prova direta, válida e robustamente produzida em Juízo, sob as garantias 
do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  Prova  indireta  ou  indiciária  ou 
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envoltório de boa parte dos episódios narrados pelos órgãos de acusação 
foi a destinação eleitoral dos recursos financeiros. Alegada destinação que 
ratifica as primeiras declarações do então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e de outros líderes petistas, segundo as quais os fatos subjacentes à 
denúncia não passaram de corriqueira formação de Caixa-2 (dinheiro de 
origem privada e não-contabilizado) pelo Partido dos Trabalhadores para 
o  pagamento  de  dívidas  da  campanha  eleitoral  passada  (2002)  e 
provimento  de  recursos  para  despesas  de  campanha  futura.  Dívidas 
passadas  e  despesas  eleitorais  futuras,  tanto  dele  próprio,  Partido  dos 
Trabalhadores,  quanto  dos  políticos  e  agremiações  denunciados  pelo 
Ministério  Público.  Nada  mais  do  que  a  perpetração  de  um  crime 
eleitoral, por conseguinte (e de resto já prescrito), e não de infração penal 
propriamente  dita.  Caixa-2  e  alianças  partidárias  tão  realisticamente 
comuns na tradição político-parlamentar brasileira (a justificativa social é 
esta), sempre que necessário para assegurar a governabilidade das chefias 
executivas do nosso País. Donde não faltar penalistas e até politicólogos 
(outros dizem politólogos) que tacham de “pré-democráticos” os juízes e 
tribunais  judiciários  que não se  dobram à longevidade e  força de tais 
costumes  autóctones,  ainda  que  processados  à  margem  de  toda 
juridicidade.  Ainda  que  atentatórios  da  mais  premente  necessidade 
coletiva do País − democraticamente falando −, que é a qualidade de sua 
vida política. Ainda que tais práticas redesenhem o perfil ideológico ou 
político-filosófico diretamente saído de cada eleição popular ultimada. 

 3. Este, em linhas gerais, o substrato factual-jurídico ou o pano de 
fundo empírico-normativo da presente ação penal.  A legitimar o juízo 
inicial de que, efetivamente, os autos dão a mais exuberante conta de que 
os fatos referidos pelo Procurador-Geral da República, até esta fase do 
julgamento,  se  encontram  provados  em  suas  linhas  gerais.  Eles 
aconteceram por modo entrelaçado com a maior parte dos réus, conforme 
atestam depoimentos, inquirições, cheques, laudos, vistorias, inspeções, 
e-mails, mandados de busca e apreensão, entre outros meios de prova. 
Prova direta, válida e robustamente produzida em Juízo, sob as garantias 
do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  Prova  indireta  ou  indiciária  ou 
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circunstancial,  colhida  em  inquéritos  policiais  e  processos 
administrativos,  porém  conectadas  com  as  primeiras  em  sua 
materialidade e lógica elementar. Seja como for, provas diretas e indiretas 
que  somente  depois  de  sua  individualizada  produção e  análise  é  que 
foram  paulatinamente  conectadas.  Operando  o  órgão  do  Ministério 
Público,  tanto  quanto  o  ministro-relator  Joaquim  Barbosa,  pelo  mais 
rigoroso método de indução, que não é outro senão o itinerário mental 
que, em busca da verdade material e científica, vai do particular para o 
geral.  Ou do fragmentado para o infragmentado, que somente assim é 
que se pode chegar ao visual  do que tenho chamado de “conjunto da 
obra”. Afinal, é direito mesmo de cada réu o de ser julgado pelo que fez, e 
não  pelo  que  é  ou  pelo  que  foi.  Direito  de  não  ter  as  suas  ações 
aprioristicamente  valoradas,  pois  o  raciocínio  dedutivo  do  julgador 
somente é de ser utilizado depois que o raciocínio indutivo desemboca, 
efetivamente,  em  uma  racional  contextualização  da  trama  delitiva. 
Semelhantemente  à  interpretação  dos  próprios  dispositivos  jurídicos, 
focados inicialmente em sua textualidade cognitiva para somente depois 
se conectar a outros para a necessária visão de contextualidade. O textual 
e o contextual a se suceder metodicamente, para, e só então, possibilitar 
ao  intérprete  e  aplicador  do  Direito  Positivo  saber  até  que  ponto  as 
deduções confirmam as induções e vice-versa. Insista-se na proposição: 
somente  se  chega  ao  conjunto  da  obra  delituosa  pela  autópsia  ou 
reconstrução dos fatos atomizadamente considerados e paulatinamente 
analisados. Só depois de obtido o visual do infragmentado é que o Juiz 
faz o caminho de volta; isto é, passa a usar o método dedutivo de análise 
para confirmar, ou não, o acerto do raciocínio indutivo. Mais que isso, 
esse  vai-e-vem  analítico  é  que  permite  a  conclusão  de  que  uma 
determinada ação humana (ou omissão) apenas faz sentido dentro de um 
contexto,  um  cenário,  uma  paisagem,  um  panorama,  enfim. 
Parafraseando Eugenio Florian (“De las pruebas penales”, 2002), é dentro de 
um quadro geral de investigação que o resultado particular de um meio 
de prova pode, junto com outros, ganhar um significado distinto daquele 
que  lhe  seria  dado  por  efeito  de  um  caso  isoladamente  examinado. 
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circunstancial,  colhida  em  inquéritos  policiais  e  processos 
administrativos,  porém  conectadas  com  as  primeiras  em  sua 
materialidade e lógica elementar. Seja como for, provas diretas e indiretas 
que  somente  depois  de  sua  individualizada  produção e  análise  é  que 
foram  paulatinamente  conectadas.  Operando  o  órgão  do  Ministério 
Público,  tanto  quanto  o  ministro-relator  Joaquim  Barbosa,  pelo  mais 
rigoroso método de indução, que não é outro senão o itinerário mental 
que, em busca da verdade material e científica, vai do particular para o 
geral.  Ou do fragmentado para o infragmentado, que somente assim é 
que se pode chegar ao visual  do que tenho chamado de “conjunto da 
obra”. Afinal, é direito mesmo de cada réu o de ser julgado pelo que fez, e 
não  pelo  que  é  ou  pelo  que  foi.  Direito  de  não  ter  as  suas  ações 
aprioristicamente  valoradas,  pois  o  raciocínio  dedutivo  do  julgador 
somente é de ser utilizado depois que o raciocínio indutivo desemboca, 
efetivamente,  em  uma  racional  contextualização  da  trama  delitiva. 
Semelhantemente  à  interpretação  dos  próprios  dispositivos  jurídicos, 
focados inicialmente em sua textualidade cognitiva para somente depois 
se conectar a outros para a necessária visão de contextualidade. O textual 
e o contextual a se suceder metodicamente, para, e só então, possibilitar 
ao  intérprete  e  aplicador  do  Direito  Positivo  saber  até  que  ponto  as 
deduções confirmam as induções e vice-versa. Insista-se na proposição: 
somente  se  chega  ao  conjunto  da  obra  delituosa  pela  autópsia  ou 
reconstrução dos fatos atomizadamente considerados e paulatinamente 
analisados. Só depois de obtido o visual do infragmentado é que o Juiz 
faz o caminho de volta; isto é, passa a usar o método dedutivo de análise 
para confirmar, ou não, o acerto do raciocínio indutivo. Mais que isso, 
esse  vai-e-vem  analítico  é  que  permite  a  conclusão  de  que  uma 
determinada ação humana (ou omissão) apenas faz sentido dentro de um 
contexto,  um  cenário,  uma  paisagem,  um  panorama,  enfim. 
Parafraseando Eugenio Florian (“De las pruebas penales”, 2002), é dentro de 
um quadro geral de investigação que o resultado particular de um meio 
de prova pode, junto com outros, ganhar um significado distinto daquele 
que  lhe  seria  dado  por  efeito  de  um  caso  isoladamente  examinado. 
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Opinião rimada com o lúcido pensar de Manuel Jaen Vallejo (“La prueba  
em el processo penal”, 2000).  

4.  Um  protagonista  em  especial  confirma  esse  quase  consenso 
quanto  à  materialidade  dos  fatos  e  sua  autoria,  ou  participação.  Esse 
protagonista se chama Marcos Fernandes Valério. Ele parece ter o dom da 
ubiqüidade. É praticamente impossível deixar de vinculá-lo, operacional 
ou funcionalmente, a quase todos os réus desta ação penal. Lidou com o 
deputado  João  Paulo  Cunha  e  a  Mesa  da  Câmara  dos  Deputados 
Federais. Com Henrique Pizzolato e o Banco do Brasil-Visanet. Esteve 17 
vezes com dirigentes do Banco Central (tanto na Sede, em Brasília, quanto 
em  São  Paulo).  Simulou  empréstimos  junto  ao  Banco  Rural  para  as 
empresas  de  seu  conglomerado  (SMP&B,  DNA,  GRAFFITI  E  2-S)  e 
mediou  contatos  negociais  com  o  Banco  de  Minas  Gerais,  o  Banco 
Mercantil  de  Pernambuco,  a  TELECOM-Portugal,  a  TELEMIG,  as 
corretoras  Bônus-Banval,  Guaranhuns,  Natimar,  assim  como  esteve, 
pessoal  e  reiteradamente,  com  a  mais  alta  direção  do  Partido  dos 
Trabalhadores, principalmente os réus José Dirceu, José Genoíno, Sílvio 
Pereira  (hoje  excluído,  por  negociação  com  o  Ministério  Público,  do 
âmbito desta ação penal) e Delúbio Soares. Repassou dinheiro para todos 
os réus até aqui condenados pelos crimes de corrupção passiva, peculato, 
lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira, ora 
por si, ora por seus sócios Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, ora pelo seu 
advogado e parceiro mercantil Rogério Tolentino, ora pela sua tesoureira 
Simone Vasconcelos (“Simoney”, não seria exagero chamá-la assim, tal o 
número de vezes em que transferiu vultosas somas de dinheiro vivo para 
parlamentares e líderes partidários). Tudo a justificar o juízo técnico de 
que era  praticamente  impossível  não saber  que lidar  com ele,  Marcos 
Valério,  era  participar  de  um  sofisticado  esquema  de  corrupção  e  de 
lavagem de capitais, para dizer o mínimo.

 5.  Ora bem, assim transferido o contraditório dos fatos e de sua 
protagonização para o dissenso argumentativo ou quanto aos juízos de 
subsunção (encaixe de cada fato-tipo na moldura da lei penal), necessário 
se faz aclarar em que sentido interpreto os principais elementos lógicos 
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pessoal  e  reiteradamente,  com  a  mais  alta  direção  do  Partido  dos 
Trabalhadores, principalmente os réus José Dirceu, José Genoíno, Sílvio 
Pereira  (hoje  excluído,  por  negociação  com  o  Ministério  Público,  do 
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Simone Vasconcelos (“Simoney”, não seria exagero chamá-la assim, tal o 
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de  cada  figura  delituosa  a  que  respondem  os  réus  deste  capítulo  de 
número VI da denúncia e agora sob votação colegiada. Fazendo-o, tenho 
que:

I  –  não se  pode sequer alegar formação de Caixa-2 com dinheiro 
público. Ao tipificar como delito eleitoral a prática desse chamado Caixa 
eleitoral paralelo, o art. 350 do Código Eleitoral somente  trabalhou com a 
hipótese da natureza privada de recursos financeiros,  ou conversíveis em 
pecúnia,  repassados  informalmente  para  candidatos  a  cargo 
político-eletivo.  Recursos  clandestinos  ou  não-contabilizados,  então, 
denotativos de abuso do poder econômico e  violadores do princípio da 
paridade de armas ou correlação de forças na disputa pelo voto popular. 
Dinheiro privado que pode, em certos limites, e desde que devidamente 
registrado,  bancar  despesas  de  campanha  eleitoral-popular-partidária. 
Pré-excluído  desse  financiamento,  entretanto,  o  dinheiro  de  natureza 
pública. Dinheiro público que não pode circular senão formalmente e sob 
rígido controle de órgãos igualmente públicos. E é claro que, se viesse a 
admitir  como  crime  simplesmente  eleitoral  o  uso  do  Erário  para 
financiamento esconso de campanhas, a lei ordinário-eleitoral cairia no 
absurdo de facilitar,  na prática,  a  própria  obstrução de  incidência  das 
normas  penais  sobre  corrupção  ativa  e  passiva,  peculato,  extorsão  e 
outros delitos contra a Administração Pública. Propiciaria o mais amplo 
guarda-chuva objetivo  para  converter  em  “pecadilhos”  eleitorais  (de 
acordo com a referida praxe patrimonialista) os mais graves delitos contra 
a Pública Administração. Sem falar que: a) se o legislador penal eleitoral 
viesse  a  cogitar  da  utilização  clandestina  de  recursos  públicos  para 
financiamento  de  campanhas  eleitorais,  claro  que  à  tipificação  de  tal 
conduta como crime teria que corresponder uma pena bem mais grave do 
que a fixada para o indigitado Caixa-2 privado e chega a ser redundante 
falar de Caixa-privado, portanto, pois Caixa-2 público é que não pode ser 
jamais. A verdade científica, tanto quanto a verdade coloquial, tem pernas  
compridas.  E ao contrário da roupa no tanque ou nas pedras dos rios, o 
fato é que, quanto mais se torce a verdade, mais ela encarde...; b) também 
não se pode cogitar de caixa-2, nem mesmo coloquialmente, se a época do 
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de  cada  figura  delituosa  a  que  respondem  os  réus  deste  capítulo  de 
número VI da denúncia e agora sob votação colegiada. Fazendo-o, tenho 
que:
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público. Ao tipificar como delito eleitoral a prática desse chamado Caixa 
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político-eletivo.  Recursos  clandestinos  ou  não-contabilizados,  então, 
denotativos de abuso do poder econômico e  violadores do princípio da 
paridade de armas ou correlação de forças na disputa pelo voto popular. 
Dinheiro privado que pode, em certos limites, e desde que devidamente 
registrado,  bancar  despesas  de  campanha  eleitoral-popular-partidária. 
Pré-excluído  desse  financiamento,  entretanto,  o  dinheiro  de  natureza 
pública. Dinheiro público que não pode circular senão formalmente e sob 
rígido controle de órgãos igualmente públicos. E é claro que, se viesse a 
admitir  como  crime  simplesmente  eleitoral  o  uso  do  Erário  para 
financiamento esconso de campanhas, a lei ordinário-eleitoral cairia no 
absurdo de facilitar,  na prática,  a  própria  obstrução de  incidência  das 
normas  penais  sobre  corrupção  ativa  e  passiva,  peculato,  extorsão  e 
outros delitos contra a Administração Pública. Propiciaria o mais amplo 
guarda-chuva objetivo  para  converter  em  “pecadilhos”  eleitorais  (de 
acordo com a referida praxe patrimonialista) os mais graves delitos contra 
a Pública Administração. Sem falar que: a) se o legislador penal eleitoral 
viesse  a  cogitar  da  utilização  clandestina  de  recursos  públicos  para 
financiamento  de  campanhas  eleitorais,  claro  que  à  tipificação  de  tal 
conduta como crime teria que corresponder uma pena bem mais grave do 
que a fixada para o indigitado Caixa-2 privado e chega a ser redundante 
falar de Caixa-privado, portanto, pois Caixa-2 público é que não pode ser 
jamais. A verdade científica, tanto quanto a verdade coloquial, tem pernas  
compridas.  E ao contrário da roupa no tanque ou nas pedras dos rios, o 
fato é que, quanto mais se torce a verdade, mais ela encarde...; b) também 
não se pode cogitar de caixa-2, nem mesmo coloquialmente, se a época do 
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seu concreto manejo não coincide – como, no caso, não coincidiu –, com 
qualquer  processo  eleitoral  em  curso;  c)  a  configuração  do  crime  de 
corrupção  passiva  nada  tem  a  ver  com  a  destinação  do  produto  da 
propina.  Conclusão:  a  pretensa  justificativa  do  caixa-2  que  parece  tão 
desarrazoada que chega a tocar os debruns da teratologia argumentativa;

 II – nos crimes de corrupção, o ato de ofício não pode deixar de 
fazer  parte  da  respectiva  cadeia  causal  ou  vínculo  funcional.  Mas  à 
expressão legal “ato de ofício” deve corresponder o sentido coloquial de 
“ato do ofício” a cargo do agente público corrompido. E ato de ofício, 
parlamentarmente falando, é ato de legislar,  fiscalizar,  julgar (nos caos 
excepcionais  de  que  trata  a  Constituição  Federal).  O  que  se  dá  por 
opiniões,  palavras  e  votos.  Como  ainda  se  dá  por  uma  radical  ou 
sistemática atitude de não legislar, não fiscalizar e não julgar contra os 
interesses  do  corruptor.  Lógico!  No  caso,  o  relator  do  processo  bem 
correlacionou  a  proximidade  das  datas  do  recebimento  de  algumas 
propinas com as datas de votação de importantes matérias de interesse 
do Poder Executivo Federal,  como,  por exemplo,  os  projetos de lei  de 
falência, de reforma tributária e de reforma da previdência social pública. 
Sem  a  menor  necessidade  de  indicar,  atomizadamente,  cada  ato  de 
omissão  funcional,  pois  o  citado  conjunto  da  obra  já  evidenciara  esse 
radical compromisso absenteísta; 

III-  os  delitos  de  corrupção  passiva  e  de  lavagem de  dinheiro  se 
prestam à proteção de bens jurídicos distintos e inconfundíveis.  Quero 
dizer: se é certo que a norma que se extrai do artigo 317 do CP (crime de 
corrupção  passiva)  visa  precipuamente  à  tutela  do  bem  jurídico 
administração pública (caput do artigo 37 da CF/88); não menos certo que 
o crime de lavagem de dinheiro tem por objetivo a proteção não só do 
bem jurídico tutelado pelo delito antecedente como também a proteção 
do sistema financeiro nacional como um todo. Tanto que a Constituição 
Federal  de  1988  estrutura  o  sistema  financeiro  nacional  de  modo  a 
“promover  o  desenvolvimento  equilibrado  do  País  e  a  servir  aos 
interesses  da  coletividade,  em  todas  as  partes  que  o  compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito...” (cabeça do artigo 192 da CF/88). 
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sistemática atitude de não legislar, não fiscalizar e não julgar contra os 
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propinas com as datas de votação de importantes matérias de interesse 
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falência, de reforma tributária e de reforma da previdência social pública. 
Sem  a  menor  necessidade  de  indicar,  atomizadamente,  cada  ato  de 
omissão  funcional,  pois  o  citado  conjunto  da  obra  já  evidenciara  esse 
radical compromisso absenteísta; 

III-  os  delitos  de  corrupção  passiva  e  de  lavagem de  dinheiro  se 
prestam à proteção de bens jurídicos distintos e inconfundíveis.  Quero 
dizer: se é certo que a norma que se extrai do artigo 317 do CP (crime de 
corrupção  passiva)  visa  precipuamente  à  tutela  do  bem  jurídico 
administração pública (caput do artigo 37 da CF/88); não menos certo que 
o crime de lavagem de dinheiro tem por objetivo a proteção não só do 
bem jurídico tutelado pelo delito antecedente como também a proteção 
do sistema financeiro nacional como um todo. Tanto que a Constituição 
Federal  de  1988  estrutura  o  sistema  financeiro  nacional  de  modo  a 
“promover  o  desenvolvimento  equilibrado  do  País  e  a  servir  aos 
interesses  da  coletividade,  em  todas  as  partes  que  o  compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito...” (cabeça do artigo 192 da CF/88). 
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Daqui se segue que as condutas protagonizadas pelos acusados que 
se  valeram de tais  mecanismos de  encobrimento da origem ilícita  dos 
recursos,  e  respectivos  beneficiários,  violaram  não  só  o  bem  jurídico 
administração pública como também o bem jurídico sistema financeiro 
nacional,  tutelado  pela  norma incriminadora  da  lavagem de  dinheiro. 
Bem jurídico, repiso, explicitamente versado pelo texto da Constituição 
Federal  de  1988  (o  sistema  financeiro  nacional)  e  serviente  aos  mais 
elementares “interesses da coletividade”. 

Acresce que a Lei nº 9.613/98, na redação vigente na data dos fatos, 
não proíbe a incriminação do agente responsável pelo delito antecedente, 
muito menos exige que o suposto “lavador” do dinheiro espúrio haja sido 
denunciado por formação de quadrilha (artigo 288 do CP). É dizer: a lei 
não  vedou  expressamente  a  chamada  “autolavagem”,  sendo  possível, 
portanto, imputar à mesma pessoa a responsabilidade tanto pela lavagem 
de dinheiro quanto pela infração antecedente, caso haja concorrido para 
ambos  os  crimes.  Noutros  termos:  sempre  que  o  autor  do  delito 
antecedente se utilizar de manobras (operações financeiras e comerciais, 
por exemplo) para conferir aos valores obtidos com o crime anterior a 
aparência de licitude, incorrerá no delito do art. 1º da Lei 9.613/98. 

Nesse rumo de idéias, colho as lúcidas ponderações de José Paulo 
Baltazar Junior (Juiz Federal da 4ª Região/RS – “Crimes Federais”, página 
785), no sentido de que “sem ocultação ou dissimulação, não há lavagem 
de  dinheiro  […]  como  nas  hipóteses  em  que  o  agente  valendo-se  do 
produto do crime, compra imóvel em seu próprio nome, onde passa a 
residir...ou deposita o dinheiro em conta de sua titularidade [...]”.  Tais 
situações concretas,  muito embora pouco prováveis e até inusitadas, já 
foram  identificadas  na  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 
como constitutivas de simples proveito econômico do delito antecedente. 
Refiro-me à Ação Penal 458 (precedente que contou com voto do Ministro 
Luiz Fux), da qual extraio a seguinte passagem da respectiva ementa:

 
“[...]
O  mero  proveito  econômico  do  produto  do  crime  não 

configura  lavagem  de  dinheiro,  que  requer  a  prática  das 
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condutas de ocultar ou dissimular. Assim, não há que se falar 
em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente 
se  limita  a  depositar  o  dinheiro  em  conta  de  sua  própria 
titularidade, paga contas ou consome os valores em viagens ou 
restaurantes.

[...]”
 

É bem verdade que o dolo do delito de lavagem de dinheiro deve ser 
atual e acompanhar a execução dos atos de encobrimento. Isto porque o 
autor do delito antecedente somente será responsabilizado pela lavagem 
se  estiver  ciente  e  aderir  subjetivamente  aos  atos  de  ocultação  ou 
dissimulação subseqüentes. Requisitos, ou condições, que se me afiguram 
devidamente comprovados nestes autos;

IV- delito de quadrilha, crime permanente e de concurso necessário 
de  pessoas,  pressupõe a  reunião estável  de mais  de três  pessoas  para 
praticar  uma  série  indeterminada  de  crimes.  Segundo  Cezar  Roberto 
Bitencourt, “a configuração típica do crime de quadrilha ou bando compõe-se  
dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, quatro pessoas;  
b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados (ainda que  
acabem não cometendo nenhum);  c)  estabilidade  e  permanência  da  associação  
criminosa. Em outros termos, a formação de quadrilha ou bando exige, para sua  
configuração, união estável e permanente de criminosos, voltada para a prática  
indeterminada de vários crimes.” (Tratado de Direito Penal, 2012, p. 440). 

Nesse mesmo tom, é o escólio de Hungria, in verbis: “para que exista o  
crime de ‘quadrilha ou bando’ é suficiente o mero fato de associarem mais de três  
pessoas (no mínimo, 4) para o fim de cometer crimes, sem necessidade, sequer, do  
começo de execução de qualquer destes, isto é, independentemente da atuação do  
mais ou menos extenso plano criminoso que os acusados  se  hajam proposto.” 
(Comentários ao Código Penal, 1959, p. 177).

Luiz Régis  Prado (Curso de  Direito  Penal  Brasileiro,  vol.  3,  fls.  262) 
acrescenta  que  a  associação  delitiva  não  precisa  estar  formalizada, 
bastando a associação fática,  caracterizada pela vontade continuada de 
seus membros  na consecução de  um esforço em comum. E  o  referido 
autor, citando Soler, consigna que “não é preciso que essa associação se forme  
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condutas de ocultar ou dissimular. Assim, não há que se falar 
em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente 
se  limita  a  depositar  o  dinheiro  em  conta  de  sua  própria 
titularidade, paga contas ou consome os valores em viagens ou 
restaurantes.

[...]”
 

É bem verdade que o dolo do delito de lavagem de dinheiro deve ser 
atual e acompanhar a execução dos atos de encobrimento. Isto porque o 
autor do delito antecedente somente será responsabilizado pela lavagem 
se  estiver  ciente  e  aderir  subjetivamente  aos  atos  de  ocultação  ou 
dissimulação subseqüentes. Requisitos, ou condições, que se me afiguram 
devidamente comprovados nestes autos;

IV- delito de quadrilha, crime permanente e de concurso necessário 
de  pessoas,  pressupõe a  reunião estável  de mais  de três  pessoas  para 
praticar  uma  série  indeterminada  de  crimes.  Segundo  Cezar  Roberto 
Bitencourt, “a configuração típica do crime de quadrilha ou bando compõe-se  
dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, quatro pessoas;  
b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados (ainda que  
acabem não cometendo nenhum);  c)  estabilidade  e  permanência  da  associação  
criminosa. Em outros termos, a formação de quadrilha ou bando exige, para sua  
configuração, união estável e permanente de criminosos, voltada para a prática  
indeterminada de vários crimes.” (Tratado de Direito Penal, 2012, p. 440). 

Nesse mesmo tom, é o escólio de Hungria, in verbis: “para que exista o  
crime de ‘quadrilha ou bando’ é suficiente o mero fato de associarem mais de três  
pessoas (no mínimo, 4) para o fim de cometer crimes, sem necessidade, sequer, do  
começo de execução de qualquer destes, isto é, independentemente da atuação do  
mais ou menos extenso plano criminoso que os acusados  se  hajam proposto.” 
(Comentários ao Código Penal, 1959, p. 177).

Luiz Régis  Prado (Curso de  Direito  Penal  Brasileiro,  vol.  3,  fls.  262) 
acrescenta  que  a  associação  delitiva  não  precisa  estar  formalizada, 
bastando a associação fática,  caracterizada pela vontade continuada de 
seus membros  na consecução de  um esforço em comum. E  o  referido 
autor, citando Soler, consigna que “não é preciso que essa associação se forme  
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pelo ajuste pessoal e direto dos associados. Basta que o sujeito esteja consciente  
em  formar  parte  de  uma  associação  cuja  existência  e  finalidades  lhe  sejam  
conhecidas.  Não  é  preciso,  em  consequência,  o  ajuste  pessoal,  nem  o  
conhecimento, nem a reunião em comum, nem a unidade de lugar. Os acordos  
podem ser alcançados por meio de emissários ou de correspondências”. 

Avanço  para  consignar  que  a  formação  de  quadrilha  é  crime  de 
perigo abstrato, não sendo necessária para a sua configuração a efetiva 
realização de outros crimes pelos agentes. Estou a dizer: a associação de 
agentes imbuídos de um propósito delitivo em comum (cometer crimes) 
já  tem a potencialidade lesiva suficiente para atrair  a incidência da lei 
penal.  Isso porque a  organização de pessoas  para a  prática  de crimes 
concorre  diretamente  para  a  desorganização  do  Estado,  mormente 
quando  integrada  por  agentes  públicos.  Mais  do  que  isso:  o 
enquadrilhamento em si  aumenta o  potencial  ofensivo do criminoso e 
reduz o potencial defensivo dos órgãos de persecução criminal. Tudo a 
revelar que a proteção da paz pública (entendida aqui como a dimensão 
subjetiva da Ordem Pública,  na medida em que o delito  de quadrilha 
tutela  o  sentimento  coletivo  de  segurança  e  de  um  desenvolvimento 
ordenado  e  justo  da  vida  social)  é  a  própria  razão  de  ser  da 
criminalização autônoma da associação com fins delitivos. 

Assim postas as coisas, fica fácil distinguir as hipóteses constitutivas 
do  delito  de  formação  de  quadrilha  daquelas  reveladoras  de  uma 
associação ocasional para a prática de determinado delito, constitutivas, 
portanto, de um singelo concurso eventual de pessoas. 

Não posso deixar de consignar que os fundamentos deduzidos pelas 
ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia me levaram a refletir,  uma vez 
ainda, sobre a caracterização, ou não, do referido delito associativo. Mas 
essa nova reflexão apenas robusteceu a análise inicial que fiz das provas 
dos autos. Em primeiro lugar, porque o fato de a associação criminosa 
visar os específicos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro 
não desnatura o vínculo associativo estável e permanente para a prática 
de  crimes;  em  segundo,  porque  a  exigência  normativa  de  que  o 
enquadrilhamento seja dirigido à prática indeterminada de crimes não 
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pelo ajuste pessoal e direto dos associados. Basta que o sujeito esteja consciente  
em  formar  parte  de  uma  associação  cuja  existência  e  finalidades  lhe  sejam  
conhecidas.  Não  é  preciso,  em  consequência,  o  ajuste  pessoal,  nem  o  
conhecimento, nem a reunião em comum, nem a unidade de lugar. Os acordos  
podem ser alcançados por meio de emissários ou de correspondências”. 

Avanço  para  consignar  que  a  formação  de  quadrilha  é  crime  de 
perigo abstrato, não sendo necessária para a sua configuração a efetiva 
realização de outros crimes pelos agentes. Estou a dizer: a associação de 
agentes imbuídos de um propósito delitivo em comum (cometer crimes) 
já  tem a potencialidade lesiva suficiente para atrair  a incidência da lei 
penal.  Isso porque a  organização de pessoas  para a  prática  de crimes 
concorre  diretamente  para  a  desorganização  do  Estado,  mormente 
quando  integrada  por  agentes  públicos.  Mais  do  que  isso:  o 
enquadrilhamento em si  aumenta o  potencial  ofensivo do criminoso e 
reduz o potencial defensivo dos órgãos de persecução criminal. Tudo a 
revelar que a proteção da paz pública (entendida aqui como a dimensão 
subjetiva da Ordem Pública,  na medida em que o delito  de quadrilha 
tutela  o  sentimento  coletivo  de  segurança  e  de  um  desenvolvimento 
ordenado  e  justo  da  vida  social)  é  a  própria  razão  de  ser  da 
criminalização autônoma da associação com fins delitivos. 

Assim postas as coisas, fica fácil distinguir as hipóteses constitutivas 
do  delito  de  formação  de  quadrilha  daquelas  reveladoras  de  uma 
associação ocasional para a prática de determinado delito, constitutivas, 
portanto, de um singelo concurso eventual de pessoas. 

Não posso deixar de consignar que os fundamentos deduzidos pelas 
ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia me levaram a refletir,  uma vez 
ainda, sobre a caracterização, ou não, do referido delito associativo. Mas 
essa nova reflexão apenas robusteceu a análise inicial que fiz das provas 
dos autos. Em primeiro lugar, porque o fato de a associação criminosa 
visar os específicos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro 
não desnatura o vínculo associativo estável e permanente para a prática 
de  crimes;  em  segundo,  porque  a  exigência  normativa  de  que  o 
enquadrilhamento seja dirigido à prática indeterminada de crimes não 
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corresponde à interpretação de que os crimes sejam “indeterminados”. 
Ou seja, a indeterminação diz respeito ao número de infrações, aos meios 
e modos de execução, mas não, necessariamente, à espécie dos crimes que 
serão cometidos. Concluir em sentido diverso nos levaria, por exemplo, à 
ilógica conclusão de que não existem quadrilhas especializadas em roubo 
de cargas, adulteração de veículos, estelionato etc. Ou seja: a natureza dos 
delitos pretendidos pelos quadrilheiros não é elementar do tipo (quando 
o  legislador  assim  entendeu,  o  fez  de  maneira  explícita,  como,  por 
exemplo,  na  associação  para  o  tráfico  de  drogas,  art.  35  da  Lei 
11.343/2006)  e  não  pré-exclui,  por  si  só,  a  possibilidade  de 
enquadramento legal de condutas na letra do art. 288 do CP. Equivale a 
dizer:  o  delito  eventualmente  resultante  da  associação  delitiva  não 
constitui  condição  normativa  para  a  configuração  típica  do  delito  de 
formação de quadrilha.

De  mais  a  mais,  não  posso  deixar  de  consignar  que  nas  ações 
delitivas organizadas e amparadas na corrupção de agentes públicos a 
paz pública é fortemente violada. Seja pela extensão incomensurável dos 
danos  acarretados  pelos  desvios  de  verbas  públicas,  seja  pelo 
enfraquecimento da credibilidade das instituições públicas e do próprio 
Estado. Ou seja, atos como os que estamos a julgar atingem diretamente a 
sensação  coletiva  de  segurança  e  tranquilidade,  garantida  pela  ordem 
jurídica.  Mais  do  que  isso:  a  paz  pública,  entendida  aqui  como  a 
dimensão subjetiva da Ordem Pública, é violada, na medida em que se 
reduz  o  sentimento  coletivo  de  confiança  na  ordem  jurídica  e  nas 
instituições democráticas;

V- no tocante ao delito de corrupção ativa, começo pela consideração 
de que o bem jurídico especialmente tutelado pelo art.  333 do CP é a 
Administração  Pública,  mais  precisamente  a  “moralidade  e  probidade 
administrativa”.  Bem  jurídico  assim  versado  pelo  Magno  Texto:  “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...”  (caput do  artigo  37).  Pelo  que  basta  para  a  respectiva 
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corresponde à interpretação de que os crimes sejam “indeterminados”. 
Ou seja, a indeterminação diz respeito ao número de infrações, aos meios 
e modos de execução, mas não, necessariamente, à espécie dos crimes que 
serão cometidos. Concluir em sentido diverso nos levaria, por exemplo, à 
ilógica conclusão de que não existem quadrilhas especializadas em roubo 
de cargas, adulteração de veículos, estelionato etc. Ou seja: a natureza dos 
delitos pretendidos pelos quadrilheiros não é elementar do tipo (quando 
o  legislador  assim  entendeu,  o  fez  de  maneira  explícita,  como,  por 
exemplo,  na  associação  para  o  tráfico  de  drogas,  art.  35  da  Lei 
11.343/2006)  e  não  pré-exclui,  por  si  só,  a  possibilidade  de 
enquadramento legal de condutas na letra do art. 288 do CP. Equivale a 
dizer:  o  delito  eventualmente  resultante  da  associação  delitiva  não 
constitui  condição  normativa  para  a  configuração  típica  do  delito  de 
formação de quadrilha.

De  mais  a  mais,  não  posso  deixar  de  consignar  que  nas  ações 
delitivas organizadas e amparadas na corrupção de agentes públicos a 
paz pública é fortemente violada. Seja pela extensão incomensurável dos 
danos  acarretados  pelos  desvios  de  verbas  públicas,  seja  pelo 
enfraquecimento da credibilidade das instituições públicas e do próprio 
Estado. Ou seja, atos como os que estamos a julgar atingem diretamente a 
sensação  coletiva  de  segurança  e  tranquilidade,  garantida  pela  ordem 
jurídica.  Mais  do  que  isso:  a  paz  pública,  entendida  aqui  como  a 
dimensão subjetiva da Ordem Pública, é violada, na medida em que se 
reduz  o  sentimento  coletivo  de  confiança  na  ordem  jurídica  e  nas 
instituições democráticas;

V- no tocante ao delito de corrupção ativa, começo pela consideração 
de que o bem jurídico especialmente tutelado pelo art.  333 do CP é a 
Administração  Pública,  mais  precisamente  a  “moralidade  e  probidade 
administrativa”.  Bem  jurídico  assim  versado  pelo  Magno  Texto:  “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...”  (caput do  artigo  37).  Pelo  que  basta  para  a  respectiva 

11 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4509 de 8405 STF-fl. 56124



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

consumação “o efetivo conhecimento, pelo funcionário, do oferecimento 
ou  promessa  de  vantagem  indevida.  Tratando-se  de  crime  de  mera 
conduta, é despicienda a existência da vantagem, pois se consuma apenas 
com a oferta, isto é, com o simples oferecer, ainda que a oferta não seja 
aceita. Pune-se, indiferentemente, quando se tratar de oferta ou promessa 
dirigida  ao  funcionário  por  interposta  pessoa...”  (Cezar  Roberto 
Bittencourt, Código Penal Comentado , 6ª edição, página 1260). 

Para  o  saudoso  Nelson  Hungria,  o  crime  de  corrupção  ativa 
configura  o  próprio  “mercado  da  função  pública”  (Comentários  ao 
Código Penal, página 429), na medida em que pretende alcançar aqueles 
atos  correspondentes  às  competências  funcionais  do  agente  público 
(agente público largamente versado no art.  327 do Código Penal).  Daí 
porque “para a configuração do crime de corrupção ativa exige-se que o 
ato  cuja  ação  ou  omissão  é  pretendida  esteja  compreendido  nas 
específicas  atribuições  funcionais  do  servidor  público  visado”. 
(Bitencourt, 2012, p. 248). Plexo de atribuições que, no caso de deputados 
federais, não se limita às sessões de votação, alcançado um vasto espectro 
funcional  –  timbrado  pela  liberdade  de  palavras  e  opiniões,  a  saber: 
participação nas comissões  permanentes e temporárias,  composição da 
Mesa,  eleição dos membros do Conselho da República  e  a tomada de 
Contas do Presidente da República (art. 51 da Constituição Federal).

Fixadas  essas  coordenadas  teóricas,  examino,  primeiramente,  as 
imputações  de corrupção passiva,  lavagem de dinheiro e  formação de 
quadrilha. 

Partido Progressista

Segundo  a  denúncia,  parlamentares  do  Partido  Progressista1 

1  Partido que não figurava como aliado político do Partido 
dos Trabalhadores e não participara da coligação responsável pela eleição 
de Lula. Segundo a testemunha Ivan Vernon Gomes Torres (fls. 42.656, 
vol. 200), na verdade, o PP apoiou a candidatura de José Serra. 
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consumação “o efetivo conhecimento, pelo funcionário, do oferecimento 
ou  promessa  de  vantagem  indevida.  Tratando-se  de  crime  de  mera 
conduta, é despicienda a existência da vantagem, pois se consuma apenas 
com a oferta, isto é, com o simples oferecer, ainda que a oferta não seja 
aceita. Pune-se, indiferentemente, quando se tratar de oferta ou promessa 
dirigida  ao  funcionário  por  interposta  pessoa...”  (Cezar  Roberto 
Bittencourt, Código Penal Comentado , 6ª edição, página 1260). 

Para  o  saudoso  Nelson  Hungria,  o  crime  de  corrupção  ativa 
configura  o  próprio  “mercado  da  função  pública”  (Comentários  ao 
Código Penal, página 429), na medida em que pretende alcançar aqueles 
atos  correspondentes  às  competências  funcionais  do  agente  público 
(agente público largamente versado no art.  327 do Código Penal).  Daí 
porque “para a configuração do crime de corrupção ativa exige-se que o 
ato  cuja  ação  ou  omissão  é  pretendida  esteja  compreendido  nas 
específicas  atribuições  funcionais  do  servidor  público  visado”. 
(Bitencourt, 2012, p. 248). Plexo de atribuições que, no caso de deputados 
federais, não se limita às sessões de votação, alcançado um vasto espectro 
funcional  –  timbrado  pela  liberdade  de  palavras  e  opiniões,  a  saber: 
participação nas comissões  permanentes e temporárias,  composição da 
Mesa,  eleição dos membros do Conselho da República  e  a tomada de 
Contas do Presidente da República (art. 51 da Constituição Federal).

Fixadas  essas  coordenadas  teóricas,  examino,  primeiramente,  as 
imputações  de corrupção passiva,  lavagem de dinheiro e  formação de 
quadrilha. 

Partido Progressista

Segundo  a  denúncia,  parlamentares  do  Partido  Progressista1 

1  Partido que não figurava como aliado político do Partido 
dos Trabalhadores e não participara da coligação responsável pela eleição 
de Lula. Segundo a testemunha Ivan Vernon Gomes Torres (fls. 42.656, 
vol. 200), na verdade, o PP apoiou a candidatura de José Serra. 
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montaram uma estrutura criminosa voltada para a prática dos crimes de 
corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro.  Crimes  que  foram 
protagonizados em troca de apoio político à agenda do Governo Federal 
(e ao Partido dos Trabalhadores, portanto). Ainda segundo a acusação, o 
pagamento das propinas se deu por duas formas: 

a)   através  de  João  Cláudio  Genu,  que  agia  por  ordem  de  José 
Janene, Pedro Corrêa e Pedro Henry;

b)  através das empresas Bônus Banval e Natimar, utilizadas para 
ocultar e dissimular a origem delituosa dos valores;

A  acusação  estimou,  já  na  peça  inicial,  uma  transferência  de 
aproximadamente quatro milhões de reais,  sendo que, desse montante, 
dois  milhões  e  novecentos  mil  reais  teriam  sido  entregues  aos 
parlamentares por Simone Vasconcelos. Segundo o órgão acusatório:

“para ilustrar o apoio político do grupo de parlamentares do Partido 
Progressista ao Governo Federal, na sistemática acima narrada, destacam-
se  as  atuações  dos  parlamentares  Pedro  Corrêa,  Pedro  Henry  e  José 
Janene na aprovação da reforma da previdência (PEC 40/2003 na sessão 
de  27/08/2003)  e  da  reforma tributária  (PEC 41/2003  na  sessão  do  dia 
24/09/2003). 

Pois bem, inicio pela constatação de que a prova pericial, submetida 
ao chamado contraditório deferido, não deixa dúvidas da vultosa quantia 
destinada  aos  parlamentares  do  PP  (refiro-me  ao  laudo  de  exame 
financeiro  nº  1.450/2007,  anexo  IV,  apenso  5).  Sendo  que,  numa  das 
oportunidades, a denunciada Simone Vasconcelos chegou a pedir auxílio 
a um carro-forte para transportar a quantia de seiscentos e cinquenta mil 
reais,  posteriormente  entregue  a  João  Cláudio  Genu,  intermediário  de 
José  Janene,  na  sede  da  SMP&B,  no  edifício  da  CNC  (Confederação 
Nacional do Comércio), em Brasília. 

Nesse  rumo  de  idéias,  consigno  a  farta  prova  documental  que 
evidencia o recebimento, por João Cláudio Genu, de um milhão e cem mil 
reais em espécie2.  E aqui não custa repisar que essa prova, dada a sua 

2                    Os autos dão facilitada conta de que João Cláudio Genu 
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própria  natureza,  foi  coletada  ainda  na  fase  das  investigações  pré-
processuais.  Todavia,  tal  prova  não  foi,  em  um  só  momento, 
desqualificada  ou  mesmo  infirmada  pelas  alegações  defensivas.  Até 
mesmo porque Marcos Valério, em seu interrogatório judicial, confirmou 
a entrega de valores a João Cláudio Genu, fazendo-o da seguinte forma: 
“tal transferência foi determinada ao interrogando por Delúbio Soares, originada  
de  um empréstimo  bancário  contraído  pela  SMP&B junto  ao  Banco  Rural.” 
(interrogatório judicial, fls. 16.350) E aqui não posso deixar de antecipar 
que não me convenci da tese defensiva - o guarda-chuva interpretativo - 
da existência de meros empréstimos a partidos políticos ou, tão somente, 
da formação do chamado caixa 2. 

Avanço para pontuar que João Cláudio Genu, em seu interrogatório 
judicial, declarou o seguinte (fls. 15.564, vol. 72):

“QUE quando esteve na primeira vez no Banco Rural, só 
trabalhava  com  o  Deputado  JOSÉ  JANENE  há  cerca  de  40 
(quarenta)  dias;  QUE quando  chegou  ao  Banco  Rural,  nessa 
primeira ocasião, procurou a Sra. SIMONE, que nunca a tinha 
visto e a mesma lhe entregou um numerário acondicionado em 
três envelopes e solicitou ao réu para assinar um recibo; QUE 
achou estranha a solicitação para assinar o recibo e telefonou ao 
Deputado  JOSÉ  JANENE  dizendo  que  não  tinha  ido  fazer 
nenhum saque e não iria assinar;  QUE o Deputado informou 
que a assinatura seria somente para controle da Sra. SIMONE, 
pois  os  valores  já  tinham  sido  sacados  por  ela  [...]  QUE  da 
segunda vez  que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA [segundo 
este  interrogando,  o  “Sr.  Barbosa”  trabalhava  na  Direção  do 
Partido  Progressista],  como  o  Deputado  JOSÉ  JANENE não 
tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação  anteriormente  e  como 
procurou  o  Deputado  JOSÉ  JANENE  e  não  o  encontrou, 
telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; QUE o Deputado 
PEDRO CORREA disse que 'não existia nenhum problema em 

recebeu: R$ 300.000,00, em 17.09.2003; R$ 300.000,00, em 24.09.2003; R$ 
100.000,00, em 07.10.2003; R$ 200.000,00, em 13.01.2004 e R$ 200.000,00, 
em 20.01.2004. 
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ir’; QUE na segunda ocasião, também entregou os valores para 
o Sr. BARBOSA, no mesmo lugar; QUE não sabia a origem dos 
valores, pois não havia nenhum diálogo com a Sra. SIMONE; 
QUE em janeiro de 2004, o próprio Deputado JOSÉ JANENE 
pediu ao réu aqui presente para ir ao Banco Rural e procurar a 
dona SIMONE da mesma maneira que ocorreu anteriormente; 
QUE em janeiro de 2004, foi outra vez ao Banco Rural, também 
a pedido do Deputado JOSÉ JANENE.”

 
Já  o  denunciado Pedro  Corrêa,  este  alegou em seu interrogatório 

judicial que o dinheiro “sacado” por Genu foi, imediatamente, entregue 
ao advogado Paulo Goyaz para quitar dívidas de honorários de membros 
do PP. Leia-se:

“que só soube que o valor entregue foi de R$ 700.000,00 
quando o montante foi entregue ao advogado PAULO GOYAZ; 
que o dinheiro foi entregue em três parcelas, sendo duas de R$ 
300.000,00 no Banco Rural de Brasília e uma de R$ 100.000,00 
entregue pela Sra. Simone em um hotel de Brasília/DF.” 

(fls. 14.616, vol. 67).
 
Na mesma linha, Pedro Henry declarou, em Juízo, o seguinte (fls. 

15.452/15.456, v. 72):

“QUE  nunca  conversou  sobre  repasses  de  recursos  de 
nenhuma  fonte  para  o  PP;  QUE  em  uma  ocasião,  foi 
comunicado que o PT iria contribuir com recursos para fazer 
face  a  defesa  do  Deputado  RONIVON SANTIAGO;  QUE os 
acertos foram feitos com o Deputado JOSÉ JANENE; QUE da 
reunião  mencionada  estavam  presentes  diversos  deputados, 
pois  era  executiva  do  partido  e  seu  Presidente  em  exercício 
PEDRO CORRÊA estava também;  QUE esteve  no Palácio  do 
Planalto diversas vezes em reuniões com o Chefe da Casa Civil, 
Sr. JOSÉ DIRCEU, para tratar de assuntos legislativos [...]QUE 
algumas  vezes,  SILVIO  PEREIRA participou  de  reuniões  no 
Palácio do Planalto e acha que o mesmo falava em nome do 
Governo.”
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Muito  bem.  Em  que  pese  a  tentativa  da  defesa  de  justificar  a 

“aplicação” de parte dos valores sacados no pagamento de honorários 
advocatícios, tenho que tal fato não desnatura a ocorrência do delito de 
corrupção  passiva.  Até  porque,  conforme assentado  no  julgamento  da 
ação penal 307 (caso Collor), a destinação dada ao numerário recebido é 
de  todo  irrelevante  para  a  configuração  deste  delito.  E  o  fato  é  que, 
quanto aos parlamentares do PP, não há dúvida de que estes receberam 
numerosas quantias através da rede de lavagem de dinheiro estruturada 
pelo Banco Rural. Importante, aqui, a tabela constante das fls. 166 e 167 
do  apenso  143  (tabela  que  compõe  o  Laudo  de  Exame  Financeiro  nº 
1450/2007-INC),  da  qual  é  possível  extrair  a  quantidade  de  saques 
efetuados por Simone Vasconcelos, bem como informações manuscritas 
sobre os destinatários das quantias. 

Dito  isso,  anoto  que  José  Janene,  em seu  interrogatório  (vol.  75), 
apesar  de  apresentar  uma  versão  distinta  da  acusação,  acabou  por 
confirmar a existência de um acordo financeiro entre o PP e o PT. Acordo, 
esse, firmado em reunião na qual estiveram presentes, ao menos, Pedro 
Corrêa, Pedro Henry e José Genoíno e por meio do qual se estabeleceu 
uma “AJUDA FINANCEIRA” do PT para o PP para honrar o pagamento 
de honorários advocatícios. Confira-se:

      
“o que ocorreu na época é que essa  aliança política era 

uma aliança que deveria  ter  desdobramento para  as  eleições 
municipais e o PT, que movia um monte de ações contra dois 
deputados nossos,  um dos quais tinha perdido o mandato, o 
segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável por 
essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o 
advogado  dos  deputados,  Paulo  Goiás,  que  confirmou  que 
recebeu, com recibo, enfim, tudo licitamente... [e esses valores] 
não foram registrados porque eles foram pagos diretamente ao 
advogado e a contabilidade do partido não contabilizou porque 
não  era  uma  despesa  do  partido.  O  partido  absorveu  uma 
dívida  e  efetuou  pagamento,  com  recibos,  do  próprio 
advogado.”
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Na sequência, José Janene esclareceu ainda que “não participei da 

reunião,  fui  comunicado  de  que  haveria  ajuda  e  posteriormente  fui 
comunicado de que o PT tinha colocado o dinheiro à disposição e que 
estava no Banco Rural, à disposição para saque na tesouraria do banco.” 
Indagado sobre  como se  chegou à  definição de  um valor  e  datas  dos 
pagamentos,  José  Janene disse  o  seguinte:  “Eu não  sei.  Eu apenas fui 
encarregado  de  entregar  as  demandas  ao  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores...não  houve  nenhuma  reunião...”.  Do  que  se  seguiu  a 
seguinte indagação do Representante do MP:

      
“Procurador: Excelência,  já  naqueles  segundos 

pagamentos,  aquelas  listas  na  época  da  campanha  eleitoral, 
quem  do  Partido  Progressista  conversou  com  o  Partido  dos 
Trabalhadores? Foi só o senhor José Janene ou mais alguém?

Acusado: Foi eu que entreguei as demandas ao Delúbio 
diretamente.” 

      
Com  efeito,  os  esclarecimentos  prestados  por  José  Janene  não 

deixam dúvidas sobre a existência de um acordo financeiro entre o PP e o 
PT (acordo que o denunciado chamou de “ajuda financeira”). 

Além disso, o depoimento de José Janene enfraquece a alegação de 
Pedro Henry no sentido de que “só tomou conhecimento da transferência 
de recursos quando os fatos já  estavam consumados” (fls.  15.454).  Até 
porque, conforme declarou Vadão Gomes em juízo que:

      
“[...] presenciou uma conversa havida em Brasília entre o 

tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  e  o  Presidente  do 
mesmo partido, José Genoíno, com os Deputados Pedro Henry 
e  Pedro  Corrêa,  ambos  do  Partido  Progressista  [...]  que  no 
decorrer  do  referido  diálogo,  escutou  que  os  interlocutores 
mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos 
Trabalhadores para o Partido Progressista em algumas regiões 
do país.”
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Pedro Corrêa, a seu turno, negou que o PP tenha recebido dinheiro, 
mas  confirmou  que  recebeu  ligação  prévia  de  João  Cláudio  Genu 
questionando sobre a ida ao Banco Rural para sacar determinada quantia. 
Leia-se:  “que  antes  de  Genu  ir  buscar  os  recursos  ele  ligou  para  o 
depoente informando a disponibilidade do dinheiro; que o depoente se 
limitou a afirmar que não havia nenhum problema em ir buscar a verba” 
(fls. 14.617). 

De mais a mais, os testemunhos de filiados ao Partido Progressista 
dão facilitada conta de que “não houve acordo político entre o PP e o PT 
para as eleições de 2004 no Estado do Paraná” (Ricardo José Magalhães 
Barros, fls. 42.719/42.721) Estado para o qual os denunciados transferiram 
parte  dos  recursos  recebidos  pela  sistemática  estabelecida  por  Marcos 
Valério e Delúbio Soares. 

Com  efeito,  uma  leitura  lógico-crítica  do  conjunto  probatório 
autoriza  a  conclusão  de  que  houve  uma tratativa  com integrantes  do 
núcleo político (ao menos com Sílvio Pereira, Genoíno e Delúbio, apesar 
de Pedro Henry afirmar ter participado de reuniões com José Dirceu), 
oportunidade em que se acertou o pagamento de valores ao PP. Dito de 
outro modo, o emaranhado de fatos apurados nesta ação penal permite o 
juízo mental  de que Pedro Henry e Pedro Corrêa,  auxiliados por João 
Cláudio Genu, solicitaram e receberam vantagem indevida a pretexto da 
prática de ato de ofício. 

É certo que se tentou desvencilhar os pagamentos aos parlamentares 
do  PP  de  votações  no  Congresso  Nacional.  Mas,  a  meu  aviso,  essa 
discussão apenas tangencia o núcleo-duro da imputação. Isso porque o 
delito em causa se aperfeiçoa independentemente da realização do ato de 
ofício pelo funcionário público corrompido. Sendo a efetiva realização de 
ato de ofício circunstância relevante apenas para a fixação da pena (§1º do 
art. 317 do Código Penal). 

Nada obstante, o fato é que os autos autorizam a conexão entre os 
pagamentos aos parlamentares do PP e o crime de corrupção passiva. Até 
porque encontro uma série de coincidências que não deixam dúvida da 
finalidade  dos  repasses  milionários:  seja  porque  os  pagamentos 
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antecederam, por exemplo, a migração de pelo menos 11 parlamentares 
para o PP, seja porque não faz o menor sentido acreditar que tais valores 
(dinheiro  público,  aliás)  se  destinassem  a  formar  caixa  2  de  uma 
campanha ainda inexistente. Um caixa 2 por antecipação. 

De mais a mais, tenho por improcedente a alegação de João Cláudio 
Genu de que não poderia responder pelo delito de corrupção passiva. É 
que,  nada  obstante  o  ato  visado  pela  corrupção  não  ser  da  esfera  de 
atribuições  do  então  assessor  parlamentar,  como  ressalta  Luiz  Regis 
Prado, “podem ocorrer a coautoria ou a participação de outro funcionário 
ou particular” (Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, 2012, p. 579). Este, 
aliás, o núcleo da própria imputação. 

Quanto à imputação de lavagem de dinheiro, ficou comprovado que 
os  agentes  dessa  associação  criminosa  autônoma  se  utilizaram  dos 
mecanismos  de  lavagem  disponibilizados  pelo  Banco  Rural  e  de 
corretoras  de valores  (Bônus Banval  e  Natimar) para a dissimulação e 
ocultação dos valores recebidos do Partido dos Trabalhadores. Examino, 
separadamente, as três sistemáticas de lavagem de dinheiro referidas na 
denúncia.

Começo pela consideração de que Pedro Henry, Pedro Corrêa e João 
Cláudio Genu se  valeram da estrutura  montada pelos  integrantes  dos 
núcleos publicitário e financeiro para ocultar os reais beneficiários dos 
saques  realizados  no  Banco  Rural.  Os  episódios  outrora  referidos  se 
amoldam, sem dúvida, ao delito do art. 1º da Lei 9.613/98. Sendo certo 
que, a meu sentir, a contingência de a operação de lavagem se imbricar 
com  o  delito  de  corrupção  passiva  não  impede  o  reconhecimento  do 
concurso de delitos. 

Com relação às  operações  de  lavagem de dinheiro  intermediadas 
pela Bônus Banval, é certo que José Janene, desde a fase pré-processual, 
sempre  negou  a  transferência  de  recursos  ao  PP  por  intermédio  de 
corretora da valores (conforme fls.  1707,  in verbis:  “que nunca recebeu 
nenhum  valor  transferido  por  Marcos  Valério  para  a  Bônus  Banval”; 
versão confirmada em Juízo). Todavia, os recibos apreendidos no Banco 
Rural dão conta do recebimento, ao menos em 4 oportunidades, do total 
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de R$ 605.000,00 por intermédio de Áureo Macato, Benoni Nascimento e 
Luiz Masano. Atores que agiram sob o comando de Enivaldo Quadrado e 
Breno  Fischberg.  Sobre  isso,  Enivaldo  Quadrado  chegou a  afirmar  no 
depoimento prestado na Polícia Federal e em Juízo que:

      
“Na verdade foi a Simone Vasconcelos...o contato com ela 

sempre foi por telefone. Falou para mim se eu podia mandar 
um funcionário, eu mesmo, na agência do Banco Rural na Av. 
Paulista,  retirar  um  envelope  para  entregar  a  posteriori para 
Marcos  Valério,  contendo R$ 50.000,00,  outro  250 e  mais  um 
com 150, em dias diferenciados. Foi esse o favor que a gente, 
que eu fiz para ele.” 

      
A versão de que se tratava de um favor para Marcos Valério,  no 

entender  defensivo,  se  explica  na  expectativa  de  Enivaldo  Quadrado 
vender  a  Bônus  Banval  para  o  publicitário.  Ocorre  que,  para  além da 
expressa negativa de Marcos Valério sobre eventual tratativa de compra 
da Bônus Banval, fica muito difícil acolher a premissa defensiva de que 
Enivaldo Quadrado, ator experiente no mercado financeiro e mobiliário, 
julgasse  que  a  “busca”  de  dinheiro  no  Banco  Rural  pudesse  mesmo 
configurar apenas um favor a Marcos Valério.

Não  bastasse  tudo  isso,  qual  o  sentido  lógico  de  Marcos  Valério 
pedir  ao  administrador  de  uma  corretora  de  valores  mobiliários 
(apresentado  a  ele  por  José  Janene  em  um  hotel  em  São  Paulo)  que 
buscasse dinheiro no Banco Rural  para depois  entregar a  esse  mesmo 
Marcos Valério? 

A resposta se me afigura instantânea: essa triangulação só se justifica 
mesmo pela necessidade de se ocultar os reais destinatários das quantias. 
Pelo que, mesmo verdadeira a versão de Enivaldo Quadrado (de que teria 
entregue todo o dinheiro ao próprio Marcos Valério), o delito de lavagem 
de dinheiro não se descaracterizaria. 

O  terceiro  mecanismo  de  lavagem  de  dinheiro  utilizado  pelos 
parlamentares  do  PP,  com  auxílio  de  João  Cláudio  Genu,  foi  a 
triangulação  de  valores  entre  as  empresas  dos  agentes  do  núcleo 

20 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

de R$ 605.000,00 por intermédio de Áureo Macato, Benoni Nascimento e 
Luiz Masano. Atores que agiram sob o comando de Enivaldo Quadrado e 
Breno  Fischberg.  Sobre  isso,  Enivaldo  Quadrado  chegou a  afirmar  no 
depoimento prestado na Polícia Federal e em Juízo que:

      
“Na verdade foi a Simone Vasconcelos...o contato com ela 

sempre foi por telefone. Falou para mim se eu podia mandar 
um funcionário, eu mesmo, na agência do Banco Rural na Av. 
Paulista,  retirar  um  envelope  para  entregar  a  posteriori para 
Marcos  Valério,  contendo R$ 50.000,00,  outro  250 e  mais  um 
com 150, em dias diferenciados. Foi esse o favor que a gente, 
que eu fiz para ele.” 

      
A versão de que se tratava de um favor para Marcos Valério,  no 

entender  defensivo,  se  explica  na  expectativa  de  Enivaldo  Quadrado 
vender  a  Bônus  Banval  para  o  publicitário.  Ocorre  que,  para  além da 
expressa negativa de Marcos Valério sobre eventual tratativa de compra 
da Bônus Banval, fica muito difícil acolher a premissa defensiva de que 
Enivaldo Quadrado, ator experiente no mercado financeiro e mobiliário, 
julgasse  que  a  “busca”  de  dinheiro  no  Banco  Rural  pudesse  mesmo 
configurar apenas um favor a Marcos Valério.

Não  bastasse  tudo  isso,  qual  o  sentido  lógico  de  Marcos  Valério 
pedir  ao  administrador  de  uma  corretora  de  valores  mobiliários 
(apresentado  a  ele  por  José  Janene  em  um  hotel  em  São  Paulo)  que 
buscasse dinheiro no Banco Rural  para depois  entregar a  esse  mesmo 
Marcos Valério? 

A resposta se me afigura instantânea: essa triangulação só se justifica 
mesmo pela necessidade de se ocultar os reais destinatários das quantias. 
Pelo que, mesmo verdadeira a versão de Enivaldo Quadrado (de que teria 
entregue todo o dinheiro ao próprio Marcos Valério), o delito de lavagem 
de dinheiro não se descaracterizaria. 

O  terceiro  mecanismo  de  lavagem  de  dinheiro  utilizado  pelos 
parlamentares  do  PP,  com  auxílio  de  João  Cláudio  Genu,  foi  a 
triangulação  de  valores  entre  as  empresas  dos  agentes  do  núcleo 

20 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4518 de 8405 STF-fl. 56133



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

publicitário, a bônus-banval e a natimar (do denunciado Carlos Alberto 
Quaglia). Segundo a acusação, a intermediação das quantias repassadas 
pelas empresas era feita da seguinte forma: “as empresas comandadas 
por Marcos Valério [...] depositavam valores na conta corrente da Bônus 
Banval;  b)  na  sequência,  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado 
direcionavam  os  recursos,  na  Bônus  Banval,  para  a  conta  interna  da 
cliente  Natimar;  c)  após a  assinatura de Carlos  Alberto  Quaglia,  eram 
feitos depósitos nas contas correntes dos destinatários reais, vinculados 
ao PP” (trecho das alegações finais, fls. 45392/45393).

Muito bem. Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto 
Quaglia (que não é objeto de nenhum juízo de culpabilidade), desde o 
início das investigações, sempre sustentaram a licitude das condutas que 
lhes  são  debitadas.  Apesar  da  afirmada  experiência  no  Mercado 
Financeiro,  esses  acusados,  grosso  modo,  apelaram  a  “lapsos  de 
ingenuidade” para justificar o que se me afigura injustificável. E assim o 
afirmo porque não me parece crível a alegação inicial de que José Janene, 
sempre recepcionado pelo motorista da Bônus Banval no aeroporto de SP, 
fosse  à  sede  da  corretora  tão-somente  para  visitar  sua  filha  que  ali 
estagiava.  Da  mesma  forma,  não  me  parece  minimante  verossímil  a 
alegação de Enivaldo Quadrado (que sempre enalteceu seus mais de 30 
anos de experiência no mercado mobiliário) de que determinou a seus 
funcionários que fossem ao Banco Rural na Av. Paulista apanhar, a pedido 
de Simone Vasconcelos, dinheiro vivo, a título de favor a Marcos Valério. 
Dinheiro,  esse,  que  segundo  Enivaldo,  teria  sido  entregue  ao  próprio 
Marcos Valério. 

Sucede que Marcos Valério reconheceu a transferência, por meio da 
Bônus Banval, de Um milhão e duzentos mil reais para os dirigentes do 
PP.  Repasses  acordados  na  presença  até  mesmo  de  Delúbio  Soares 
(depoimento extrajudicial, confirmado em Juízo, fls. 1454/1465). 

A pá de cal nas alegações defensivas está na constatação de que as 
testemunhas Frederico Clímico, Mariana Clímico, Laurito Machado, por 
exemplo,  declararam o  recebimento  de  valores  de  José  Janene  (de  R$ 
10.000,00, R$ 4.000,00, R$ 25.000,00...). Laurito Machado reconheceu que, 
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apesar de formalmente o depósito advir da Natimar,  o depositante foi 
mesmo José Janene (depoimento, vol. 81).

Não  bastasse  isso,  tudo  o  que  se  contém  nesta  ação  penal 
desqualifica  a  alegação  de  Carlos  Alberto  Quaglia  de  que  saía  de 
Florianópolis e ia para SP apenas para “resolver um problema interno da 
logística da Bônus Banval, sem pensar na possibilidade de correr nenhum 
risco financeiro com isso” (trecho do interrogatório judicial, fls. 15.180). 
Inverossimilhança  tal  que  apenas  reforça  o  vínculo  entre  as  cartas  de 
transferências de valores e as quantias entregues aos beneficiários acima 
listados. 

Avanço para anotar que a auditoria contratada pela Bônus Banval 
em nada alterou a concepção dos fatos narrados na denúncia. A começar 
pela consideração de que o relatório da referida inspeção apenas confirma 
que recursos oriundos do Banco do Brasil foram transferidos, através da 
conta da Natimar, a terceiras pessoas. Terceiras pessoas que declararam 
desconhecer a Natimar e afirmaram que os valores foram pagos por José 
Janene.  José Janene,  aliás,  que foi o responsável  pela apresentação dos 
dirigentes da Bônus Banval a Marcos Valério.       

Com efeito, tenho comprovado que o PP se utilizou do Banco Rural, 
da Bônus Banval e da Natimar para receber e repassar valores sem que 
essas  operações  identificassem  os  reais  beneficiários  das  quantias. 
Quantias,  essas,  comprovadamente  advindas  de  crimes  contra  a 
administração pública e contra o sistema financeiro nacional. 

Nesse cenário,  penso que a  prova constante  dos autos  autoriza a 
condenação de Pedro Henry, Pedro Corrêa, João Cláudio Genu, Enivaldo 
Quadrado e Breno Fischberg também pelo delito de quadrilha.  É que, 
para além da prática reiterada de crimes de lavagem de dinheiro e de 
corrupção passiva, tenho por comprovadas as demais elementares do tipo 
penal,  a  saber:  existência de,  no mínimo,  4 agentes,  a  estabilidade das 
ações dos denunciados, e a adesão da vontade destes agentes àquela dos 
denunciados integrantes do PP. 

Acresce  que  o  fato  de  alguns  dos  membros  da  quadrilha  não  se 
conhecerem (segundo  as  suas  próprias  alegações)  não  impede  o  juízo 
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condenatório, no ponto. Isso porque o que se exige no referido crime é 
que cada um dos autores tenha aderido, conscientemente, a um propósito 
comum. 

Esse o quadro, acompanho o voto do ministro relator. O que faço 
para julgar, no ponto, totalmente procedente a denúncia. 

 
Partido Liberal
 
Segundo  a  denúncia,  Valdemar  Costa  Neto,  na  condição  de 

Presidente  Nacional  do  PL,  nos  anos  de  2003  e  2004  (e  também  na 
qualidade de líder da bancada na Câmara), atuou, permanentemente, na 
captação  de  recursos  junto  ao  Partido  dos  Trabalhadores.  Recursos, 
segundo a acusação, recebidos a título de propina, paga para garantir o 
apoio  político  aos  projetos  governamentais.  Daí  porque  a  acusação 
identificou na ação de  Valdemar  da Costa  Neto,  Jacinto Lamas,  Lúcio 
Funaro  e  João  Carlos  Batista  uma  quadrilha  paralela  àquela  formada 
pelos núcleos político, publicitário e financeiro. 

Ainda  segundo  a  acusação,  Valdemar  Costa  Neto  recebeu  e 
movimentou valores superiores a dez milhões de reais, por intermédio: a) 
da empresa Guaranhuns Empreendimentos (de propriedade do doleiro 
Lúcio Bolonha Funaro); e b) de Jacinto e Antônio Lamas, além de receber, 
diretamente,  altas  quantias  em  sua  residência.  Sempre  de  modo  a 
dissimular  e  ocultar  os  reais  destinatários  dos valores.  Nos termos da 
denúncia:

“O repasse de dinheiro ao PL teve início em janeiro  de 2003 por 
intermédio  da  conta  da  empresa  Guaranhuns,  utilizada  para  o 
recebimento de recursos financeiros das empresas de Marcos Valério por 
meio de transferências eletrônicas ou cheques administrativos recebidos, 
diretamente, por Jacinto ou Antônio Lamas. Logo após, junho de 2003, 
iniciou-se  a  sistemática  de  repasse  de  dinheiro  pelo  mecanismo  de 
lavagem disponibilizado pelo Banco Rural,  através do recebimento, em 
espécie, por Jacinto ou Antônio Lamas, na agência do Banco Rural em 
Brasília, no Hotel Kubitschek, em Brasília; no Hotel Mercure, em Brasília 
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e na filial da empresa SMP&B também localizada em Brasília.” (fls. 5723, 
vol. 27).

Essa engrenagem de lavagem de dinheiro e a participação de, pelo 
menos,  quatro  pessoas  na  remessa/recebimento  dos  valores  foram 
suficientes  para  que  o  órgão  acusatório  enxergasse  nesse  grupo  uma 
quadrilha  paralela  àquela  formada pelos  agentes  dos  núcleos  político, 
financeiro e publicitário. 

Ainda  segundo  a  denúncia,  Carlos  Rodrigues  também  recebeu 
vantagem  indevida  em  troca  de  apoio  político  ao  Partido  dos 
Trabalhadores e ao Governo Federal. 

Muito  bem.  De  saída,  relembro  que  Lúcio  Funaro  e  José  Carlos 
Batista, supostos integrantes dessa quadrilha autônoma, não foram aqui 
denunciados,  em  razão  de  acordo  de  colaboração  firmado  com  o 
Ministério Público.  Esse fato,  todavia,  conforme orientação adotada no 
acórdão em que deliberamos pelo recebimento da denúncia, não implica 
a chamada divisibilidade da ação penal pública ou mesmo a mitigação da 
elementar  típica  do  delito  de  formação  de  quadrilha  “mais  de  três 
pessoas”. 

Dito  isso,  tenho  que  a  prova  acostada  aos  autos  autoriza  a 
condenação de Valdemar Costa Neto, no ponto. E assim o afirmo porque, 
a  meu  aviso,  o  quadro  empírico  da  causa  revela  que,  no  período  de 
setembro de 2002 a 2005,  este denunciado associou-se a outros  quatro 
agentes para o cometimento de crimes contra a administração pública e 
de  lavagem  de  dinheiro.  Mais  do  que  isso:  os  depoimentos  de  Lúcio 
Funaro e dos corréus Jacinto Lamas e Marcos Valério não deixam dúvidas 
de  que  Valdemar  Costa  Neto  buscou  mecanismos  para  viabilizar  o 
recebimento  do  dinheiro  disponibilizado por  Marcos Valério  e  demais 
integrantes  da  quadrilha  “central”.  Mecanismos  consistentes  no 
recebimento  de  valores  por  interpostas  pessoas,  pela  simulação  de 
contratos – como se deu no contrato de aquisição de ativos financeiros, 
assinado pela SMP&B e Guaranhuns, com data retroativa – fls. 1472/1507, 
e por intermédio da Guaranhus. Ou seja,  para além de ter por certa a 
participação  de  Valdemar  Costa  Neto  no  delito  de  quadrilha,  tenho 
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também por incontestável a centralidade de suas ações na organização 
das  condutas  dos  demais  denunciados.  Tanto  é  assim que alguns  dos 
denunciados, segundo suas próprias alegações, sequer se conheciam. Do 
que se constata que não se pode afirmar que a organização montada no 
âmbito  do  PL  seria  rudimentar  ou  improvisada.  Não!  O  fato  de  a 
operacionalização da lavagem de dinheiro prescindir do ajuste pessoal e 
direto dos associados sinaliza para a estabilidade, permanência e extrema 
organização da quadrilha. 

É certo que os denunciados por esta (sub) quadrilha, entre outras 
coisas,  tentaram  em  suas  respectivas  defesas  derruir  a  premissa 
acusatória  no  sentido  de  que  as  vontades  dos  enquadrilhados  não 
estariam voltadas para uma finalidade em comum. Nada obstante, ainda 
que seja possível, apenas a título de argumentação, acolher a alegação de 
que Jacinto Lamas, por exemplo, não teria conhecimento da destinação do 
numerário recebido, isso não altera o fato de que os procedimentos de 
lavagem de dinheiro eram por todos conhecidos e  todos contribuíram 
para a concretização da ocultação e dissimulação dos valores. 

Pois bem, ao examinar as provas constantes deste processo, observei 
que, de fato, milhões de reais transitaram da SMP&B para a Guaranhuns 
e, por interpostas pessoas, ou mesmo diretamente, para Valdemar Costa 
Neto. Com isso estou a dizer: não tenho dúvidas de que, entre os anos de 
2003  (na  verdade,  meados  de  2002)  a  2005,  mecanismos  típicos  de 
lavagem de dinheiro foram acionados pelas mais diferentes pessoas para 
que,  repito,  milhões  de  reais  chegassem,  sorrateiramente,  a  Valdemar 
Costa Neto.

Quanto  à  atuação  de  Jacinto  Lamas,  em que  pesem as  alegações 
defensivas,  tenho  que  ela  é  por  demais  suficiente  para  o  seu 
enquadramento no art. 288 do CP. A começar pela consideração de que 
Marcos  Valério,  em  depoimento  posteriormente  confirmado  em  Juízo, 
reconheceu o seguinte:

“QUE  JACINTO  LAMAS  solicitou  ao  DECLARANTE  a  
assinatura de um contrato com a GUARANHUNS de intermediação  
de  aquisição  de  ativos  financeiros;  QUE assinou  referido  contrato,  
cuja cópia apresenta neste momento para ser juntada aos autos, para  
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também por incontestável a centralidade de suas ações na organização 
das  condutas  dos  demais  denunciados.  Tanto  é  assim que alguns  dos 
denunciados, segundo suas próprias alegações, sequer se conheciam. Do 
que se constata que não se pode afirmar que a organização montada no 
âmbito  do  PL  seria  rudimentar  ou  improvisada.  Não!  O  fato  de  a 
operacionalização da lavagem de dinheiro prescindir do ajuste pessoal e 
direto dos associados sinaliza para a estabilidade, permanência e extrema 
organização da quadrilha. 

É certo que os denunciados por esta (sub) quadrilha, entre outras 
coisas,  tentaram  em  suas  respectivas  defesas  derruir  a  premissa 
acusatória  no  sentido  de  que  as  vontades  dos  enquadrilhados  não 
estariam voltadas para uma finalidade em comum. Nada obstante, ainda 
que seja possível, apenas a título de argumentação, acolher a alegação de 
que Jacinto Lamas, por exemplo, não teria conhecimento da destinação do 
numerário recebido, isso não altera o fato de que os procedimentos de 
lavagem de dinheiro eram por todos conhecidos e  todos contribuíram 
para a concretização da ocultação e dissimulação dos valores. 

Pois bem, ao examinar as provas constantes deste processo, observei 
que, de fato, milhões de reais transitaram da SMP&B para a Guaranhuns 
e, por interpostas pessoas, ou mesmo diretamente, para Valdemar Costa 
Neto. Com isso estou a dizer: não tenho dúvidas de que, entre os anos de 
2003  (na  verdade,  meados  de  2002)  a  2005,  mecanismos  típicos  de 
lavagem de dinheiro foram acionados pelas mais diferentes pessoas para 
que,  repito,  milhões  de  reais  chegassem,  sorrateiramente,  a  Valdemar 
Costa Neto.

Quanto  à  atuação  de  Jacinto  Lamas,  em que  pesem as  alegações 
defensivas,  tenho  que  ela  é  por  demais  suficiente  para  o  seu 
enquadramento no art. 288 do CP. A começar pela consideração de que 
Marcos  Valério,  em  depoimento  posteriormente  confirmado  em  Juízo, 
reconheceu o seguinte:

“QUE  JACINTO  LAMAS  solicitou  ao  DECLARANTE  a  
assinatura de um contrato com a GUARANHUNS de intermediação  
de  aquisição  de  ativos  financeiros;  QUE assinou  referido  contrato,  
cuja cópia apresenta neste momento para ser juntada aos autos, para  
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justificar a entrada de recursos na contabilidade da GUARANHUNS;  
... QUE quando assinou referido contrato já constavam no mesmo as  
assinaturas  do  representante  da  GUARANHUNS;  QUE  referido  
contrato  foi  entregue  à  SMP&B pelo  próprio  JACINTO LAMAS,  
juntamente  com os  títulos  de  reflorestamento que seriam objeto  do  
contrato;  (  ...  )  QUE  decidiu  que os  repasses  à  GUARANHUNS  
fossem contabilizados na conta 'EMPRÉSTIMOS PT'. (Depoimento 
de Marcos Valério, fls. 1.454/1.465)

      
E o certo é que o referido contrato falso está acostado aos autos. A 

desqualificar as alegações defensivas de que Marcos Valério “fantasiou” a 
realidade, no ponto.

Acresce que o próprio Valdemar Costa Neto declarou que Jacinto 
Lamas, em diversas oportunidades, recebeu os recursos disponibilizados 
por  Delúbio  Soares.  E  assim  o  fez,  ao  menos,  ciente  da  ilicitude  dos 
recursos e das suas próprias ações, pois:

“... solicitou a Jacinto Lamas para que este se dirigisse a 
Belo Horizonte/MG pois  estava em negociações com Delúbio 
Soares para o pagamento das dívidas contraídas pessoalmente 
pelo  declarante  em  razão  do  segundo  turno  da  campanha 
presidencial.” (declarações de Valdemar da Costa Neto)

      
O  próprio  Jacinto  Lamas  reconheceu  que  “...o  Deputado 

VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu aqui presente, no início de 2003, 
que o Deputado VALDEMAR COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de 
valores gastos com a campanha de 2002...QUE o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO pediu ao interrogando para receber valores de MARCOS 
VALÉRIO  e  disse  que  seriam  os  valores  combinados  com  o  PT” 
(interrogatório judicial). 

Importante  também  o  testemunho  de  um  então  funcionário  do 
Banco Rural, in verbis:

“QUE reconhece a foto JACINTO DE SOUZA LAMAS como  
sendo  da  pessoa  que  recebeu  pagamentos  oriundos  da  empresa  
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fossem contabilizados na conta 'EMPRÉSTIMOS PT'. (Depoimento 
de Marcos Valério, fls. 1.454/1.465)

      
E o certo é que o referido contrato falso está acostado aos autos. A 

desqualificar as alegações defensivas de que Marcos Valério “fantasiou” a 
realidade, no ponto.

Acresce que o próprio Valdemar Costa Neto declarou que Jacinto 
Lamas, em diversas oportunidades, recebeu os recursos disponibilizados 
por  Delúbio  Soares.  E  assim  o  fez,  ao  menos,  ciente  da  ilicitude  dos 
recursos e das suas próprias ações, pois:

“... solicitou a Jacinto Lamas para que este se dirigisse a 
Belo Horizonte/MG pois  estava em negociações com Delúbio 
Soares para o pagamento das dívidas contraídas pessoalmente 
pelo  declarante  em  razão  do  segundo  turno  da  campanha 
presidencial.” (declarações de Valdemar da Costa Neto)

      
O  próprio  Jacinto  Lamas  reconheceu  que  “...o  Deputado 

VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu aqui presente, no início de 2003, 
que o Deputado VALDEMAR COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de 
valores gastos com a campanha de 2002...QUE o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO pediu ao interrogando para receber valores de MARCOS 
VALÉRIO  e  disse  que  seriam  os  valores  combinados  com  o  PT” 
(interrogatório judicial). 

Importante  também  o  testemunho  de  um  então  funcionário  do 
Banco Rural, in verbis:

“QUE reconhece a foto JACINTO DE SOUZA LAMAS como  
sendo  da  pessoa  que  recebeu  pagamentos  oriundos  da  empresa  
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SMP&B  e  que eram entregues na agência Brasília do Banco Rural,  
mediante  a  assinatura  de  recibo  no  fax  que  vinha  da  agência  
Assembléia do Banco Rural  em Belo Horizonte/MG." (Depoimento 
de José Francisco de Almeida Rego, fls. 233, confirmado às fls. 
19.068/19.074)”

      
Não bastasse isso, os autos dão conta do recebimento dos valores por 

Jacinto Lamas, ao menos, nas seguintes datas:

· 16.09.2003 (R$ 100.000,00)
· 23.09.2003 (R$ 100.000,00)
· 07.10.2003 (R$ 200.000,00)
· 12.11.2003 (R$ 100.000,00)
· 18.11.2003 (R$ 100.000,00)
· 17.12.2003 (R$ 100.000,00)
· 20.01.2004 (R$ 200.000,00)
· 28.04.2004 (RS 100.000,00)

Com  efeito,  não  tenho  dúvidas  da  adesão  de  Jacinto  Lamas  aos 
propósitos  delitivos  de  Valdemar  Costa  Neto.  Mais  do  que  isso.  Não 
tenho dúvidas de que estes denunciados se associaram de forma estável 
para a prática de crimes, lembro que a natureza dos delitos é irrelevante 
para  a  caracterização  do  crime  de  quadrilha.  Esse  o  quadro,  julgo 
procedente  a  denúncia  para  condenar  Valdemar  Costa  Neto  e  Jacinto 
Lamas pelo delito de formação de quadrilha, na linha do voto do ministro 
relator. 

Corrupção Passiva (Capítulo VI, VI.2 da denúncia)

Segundo  a  denúncia,  Valdemar  Costa  Neto  recebeu  valores 
milionários através da rede de lavagem de dinheiro do núcleo financeiro-
publicitário. O dinheiro era sacado por Simone Vasconcelos e entregue a 
Jacinto ou Antônio Lamas, sendo, então, repassado a Valdemar da Costa 
Neto.  Outra  forma  de  repasse  de  valores  seria  através  da  empresa 
Guaranhuns, de propriedade de Lúcio Funaro. 

Muito bem. Ainda uma vez, não tenho dúvidas da ocorrência dos 
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SMP&B  e  que eram entregues na agência Brasília do Banco Rural,  
mediante  a  assinatura  de  recibo  no  fax  que  vinha  da  agência  
Assembléia do Banco Rural  em Belo Horizonte/MG." (Depoimento 
de José Francisco de Almeida Rego, fls. 233, confirmado às fls. 
19.068/19.074)”

      
Não bastasse isso, os autos dão conta do recebimento dos valores por 

Jacinto Lamas, ao menos, nas seguintes datas:

· 16.09.2003 (R$ 100.000,00)
· 23.09.2003 (R$ 100.000,00)
· 07.10.2003 (R$ 200.000,00)
· 12.11.2003 (R$ 100.000,00)
· 18.11.2003 (R$ 100.000,00)
· 17.12.2003 (R$ 100.000,00)
· 20.01.2004 (R$ 200.000,00)
· 28.04.2004 (RS 100.000,00)

Com  efeito,  não  tenho  dúvidas  da  adesão  de  Jacinto  Lamas  aos 
propósitos  delitivos  de  Valdemar  Costa  Neto.  Mais  do  que  isso.  Não 
tenho dúvidas de que estes denunciados se associaram de forma estável 
para a prática de crimes, lembro que a natureza dos delitos é irrelevante 
para  a  caracterização  do  crime  de  quadrilha.  Esse  o  quadro,  julgo 
procedente  a  denúncia  para  condenar  Valdemar  Costa  Neto  e  Jacinto 
Lamas pelo delito de formação de quadrilha, na linha do voto do ministro 
relator. 

Corrupção Passiva (Capítulo VI, VI.2 da denúncia)

Segundo  a  denúncia,  Valdemar  Costa  Neto  recebeu  valores 
milionários através da rede de lavagem de dinheiro do núcleo financeiro-
publicitário. O dinheiro era sacado por Simone Vasconcelos e entregue a 
Jacinto ou Antônio Lamas, sendo, então, repassado a Valdemar da Costa 
Neto.  Outra  forma  de  repasse  de  valores  seria  através  da  empresa 
Guaranhuns, de propriedade de Lúcio Funaro. 

Muito bem. Ainda uma vez, não tenho dúvidas da ocorrência dos 
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delitos descritos na inicial acusatória. Da mesma forma, não posso deixar 
de considerar que, desde a fase pré-processual, os autos sinalizam para o 
fato  de  dirigentes  do  PT  (focadamente  Delúbio  Soares)  terem  total 
consciência e participação nos pagamentos feitos aos integrantes do PL, 
inclusive através da empresa Guaranhuns. Tanto que Marcos Valério, às 
fls.  1454/1465,  confessou  que  os  repasses  ao  PL foram ordenados  por 
Delúbio Soares. E, nesse ponto, a defesa de Marcos Valério reconhece a 
existência das vultosas transferências de dinheiro em espécie, mas aduz a 
finalidade de quitação de dívidas de campanha eleitoral. 

Nesse  ritmo,  Valdemar  Costa  Neto  justificou  a  intensa 
movimentação financeira como forma de pagar um empréstimo contraído 
junto a Lúcio Funaro. Segundo ele:

“fez um empréstimo com o Sr. Lúcio Funaro de cerca de 
R$  5.000.000,00  (cinco  milhões);  [...]  que  o  senhor  Lúcio  era 
conhecido em São Paulo como agiota e emprestava dinheiro a 
juros; [...]nunca tinha ouvido falar da empresa Garanhuns; que 
não  sabia  que  Lúcio  Funaro  era  proprietário  da  empresa 
Garanhuns; [...] que Delúbio Soares falou para o réu procurar a 
Sra.  Simone  na  empresa  SMP&B que  a  referida  senhora  iria 
começar a pagar ao réu o combinado; [...]  todos os valores que  
recebeu  da  empresa  SMP&B  repassou  integralmente  para  Lúcio  
Funaro; [...] que não ficou com qualquer valor da origem mencionada; 
[...]  que  já  sabia  por  várias  pessoas  que  Lúcio  Funaro 
emprestava  dinheiro  e  daí  procurou  o  telefone  dele  e  foi 
diretamente; [...]  que não tinha conhecimento que o Sr. Lúcio 
Funaro  recebia  repasse  através  da  empresa  Garanhuns; [...] 
que o senhor Lúcio Funaro considerou, para quitar o débito 
do réu, os valores recebidos através da empresa Garanhuns” 
(termo de interrogatório, vol. 72) 

      
Lúcio  Funaro,  a  seu  turno,  declarou,  em Juízo,  que  concedeu  ao 

parlamentar  um  empréstimo  de  três  milhões,  a  pedido  de  Henrique 
Borestein, ex dono do banco BCN.

Jacinto  Lamas  confirmou  em  Juízo  que  recebeu,  a  pedido  de 
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delitos descritos na inicial acusatória. Da mesma forma, não posso deixar 
de considerar que, desde a fase pré-processual, os autos sinalizam para o 
fato  de  dirigentes  do  PT  (focadamente  Delúbio  Soares)  terem  total 
consciência e participação nos pagamentos feitos aos integrantes do PL, 
inclusive através da empresa Guaranhuns. Tanto que Marcos Valério, às 
fls.  1454/1465,  confessou  que  os  repasses  ao  PL foram ordenados  por 
Delúbio Soares. E, nesse ponto, a defesa de Marcos Valério reconhece a 
existência das vultosas transferências de dinheiro em espécie, mas aduz a 
finalidade de quitação de dívidas de campanha eleitoral. 

Nesse  ritmo,  Valdemar  Costa  Neto  justificou  a  intensa 
movimentação financeira como forma de pagar um empréstimo contraído 
junto a Lúcio Funaro. Segundo ele:

“fez um empréstimo com o Sr. Lúcio Funaro de cerca de 
R$  5.000.000,00  (cinco  milhões);  [...]  que  o  senhor  Lúcio  era 
conhecido em São Paulo como agiota e emprestava dinheiro a 
juros; [...]nunca tinha ouvido falar da empresa Garanhuns; que 
não  sabia  que  Lúcio  Funaro  era  proprietário  da  empresa 
Garanhuns; [...] que Delúbio Soares falou para o réu procurar a 
Sra.  Simone  na  empresa  SMP&B que  a  referida  senhora  iria 
começar a pagar ao réu o combinado; [...]  todos os valores que  
recebeu  da  empresa  SMP&B  repassou  integralmente  para  Lúcio  
Funaro; [...] que não ficou com qualquer valor da origem mencionada; 
[...]  que  já  sabia  por  várias  pessoas  que  Lúcio  Funaro 
emprestava  dinheiro  e  daí  procurou  o  telefone  dele  e  foi 
diretamente; [...]  que não tinha conhecimento que o Sr. Lúcio 
Funaro  recebia  repasse  através  da  empresa  Garanhuns; [...] 
que o senhor Lúcio Funaro considerou, para quitar o débito 
do réu, os valores recebidos através da empresa Garanhuns” 
(termo de interrogatório, vol. 72) 

      
Lúcio  Funaro,  a  seu  turno,  declarou,  em Juízo,  que  concedeu  ao 

parlamentar  um  empréstimo  de  três  milhões,  a  pedido  de  Henrique 
Borestein, ex dono do banco BCN.

Jacinto  Lamas  confirmou  em  Juízo  que  recebeu,  a  pedido  de 
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Valdemar Costa Neto, os valores pagos por Marcos Valério. 
Marcos Valério, a seu turno, reconheceu que “a empresa Garanhuns 

era  de confiança do Deputado Valdemar Costa  Neto” (depoimento na 
fase extrajudicial, fls. 1454/1465).

Esses  depoimentos,  associados  ao  que consta  no  laudo de  exame 
financeiro  1450/2007,  não  deixam dúvidas  quanto  à  materialidade  e  à 
autoria deste delito de corrupção passiva. A título de amostragem, cito 
que a Garanhuns recebeu R$ 3.500.000,00 através de cheques da SMP&B; 
outros R$ 2.535.742,00 foram repassados através de TEDs. Outros valores 
devidamente  apontados  no  laudo  foram  pagos  a  Jacinto  Lamas  e, 
segundo  Valdemar  Costa  Neto,  R$  1.500.000,00  foram  recebidos 
diretamente pelo então Presidente do PL. 

Se dúvidas não há sobre o recebimento dos valores,  cabe agora o 
exame do mote das transferências da SMP&B a Valdemar Costa Neto. 
Motivação,  essa,  da  qual  depende  a  correta  adequação  típica  das 
condutas narradas na inicial acusatória.

Pois  bem,  relembro  que  na  sessão  em  que  deliberamos  sobre  o 
recebimento  da  acusação,  o  ministro  Joaquim  Barbosa,  relator,  já 
sinalizava  a  fragilidade  das  alegações  defensivas  de  que  o  montante 
recebido por Valdemar Costa Neto seria usado para quitar dívidas, até 
porque, disse Sua Excelência, “é duvidosa a afirmação de que o total de 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram destinados ao pagamento 
de  fornecedores  cujos  nomes  os  acusados  desconhecem,  e  que  não 
forneceram qualquer comprovante ou recibo de pagamento” (fls. 12016, 
vol. 56).

E o certo é que, mesmo na fase instrutória desta ação penal, a defesa 
não  conseguiu  comprovar,  minimamente,  as  alegações  de  que  as 
transferências  serviriam  para  arcar  com  compromissos  da  campanha 
eleitoral de 2002. A ausência de provas das alegações defensivas, é lógico, 
não implica, mecanicamente, a adesão à tese da acusação. Acusação que 
tem o ônus de provar a existência de todas as elementares típicas dos 
delitos  debitados  aos  acusados.  Até  porque,  conforme  assentei  no 
julgamento  do  HC  97.701,  de  minha  relatoria,  “inserido  na  matriz 
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Valdemar Costa Neto, os valores pagos por Marcos Valério. 
Marcos Valério, a seu turno, reconheceu que “a empresa Garanhuns 

era  de confiança do Deputado Valdemar Costa  Neto” (depoimento na 
fase extrajudicial, fls. 1454/1465).

Esses  depoimentos,  associados  ao  que consta  no  laudo de  exame 
financeiro  1450/2007,  não  deixam dúvidas  quanto  à  materialidade  e  à 
autoria deste delito de corrupção passiva. A título de amostragem, cito 
que a Garanhuns recebeu R$ 3.500.000,00 através de cheques da SMP&B; 
outros R$ 2.535.742,00 foram repassados através de TEDs. Outros valores 
devidamente  apontados  no  laudo  foram  pagos  a  Jacinto  Lamas  e, 
segundo  Valdemar  Costa  Neto,  R$  1.500.000,00  foram  recebidos 
diretamente pelo então Presidente do PL. 

Se dúvidas não há sobre o recebimento dos valores,  cabe agora o 
exame do mote das transferências da SMP&B a Valdemar Costa Neto. 
Motivação,  essa,  da  qual  depende  a  correta  adequação  típica  das 
condutas narradas na inicial acusatória.

Pois  bem,  relembro  que  na  sessão  em  que  deliberamos  sobre  o 
recebimento  da  acusação,  o  ministro  Joaquim  Barbosa,  relator,  já 
sinalizava  a  fragilidade  das  alegações  defensivas  de  que  o  montante 
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constitucional  dos  direitos  humanos,  o  processo  penal  é  o  espaço  de 
atuação  apropriada  para  o  órgão  de  acusação  demonstrar  por  modo 
robusto a autoria e a materialidade do delito.  Órgão que não pode se 
esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégia 
oportunidade de  produzir  material  probatório  substancialmente sólido 
em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da 
culpabilidade do acusado.  Nesse contexto,  é  de se ler a lição de Aury 
Lopes Júnior (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 
3. ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 502/503) sobre o ônus da prova 
no processo penal, in verbis:

“[...]  a  partir  do  momento  em  que  o  imputado  é 
presumidamente  inocente,  não  lhe  incumbe  provar 
absolutamente  nada.  Existe  uma  presunção  que  deve  ser 
destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) 
tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito 
de silêncio – nemo tenetur se detegere).

Ferrajoli esclarece que a acusação tem a carga de descobrir 
hipóteses  e  provas,  e  a  defesa  tem o  direito  (não  dever)  de 
contradizer com contra-hipóteses e contra-provas. O juiz, que 
deve ter como hábito profissional a imparcialidade e a dúvida, 
tem  a  tarefa  de  analisar  todas  as  hipóteses,  aceitando  a 
acusatória  somente  se  estiver  provada  e,  não  aceitando,  se 
desmentida  ou,  ainda  que  não  desmentida,  não  restar 
suficientemente provada. 

É  importante  recordar  que,  no  processo  penal,  não  há 
distribuição  de  cargas  probatórias  […]  o  que  sim  podemos 
aceitar […] é uma  assunção de riscos. A defesa assume riscos 
pela perda de uma chance probatória. Assim, quando facultado 
ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há 
o  aproveitamento  dessa  chance,  assume  a  defesa  o  risco 
inerente à perda de uma chance […].”

      
Nessa  linha  teórica,  passo  a  buscar  nos  autos  evidências  que 

permitam,  ou não,  concluir  pela  materialidade do delito  de  corrupção 
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passiva. E começo pela constatação de que nem mesmo a defesa nega a 
ocorrência da elementar objetiva do tipo do artigo 317 do Código Penal. 
Elementar  consubstanciada  no  verbo  RECEBER.  Tanto  que  o  próprio 
denunciado Valdemar Costa Neto, em Juízo, declarou que “o Sr. Delúbio 
Soares falou para o réu procurar a Sra. Simone na empresa SMP&B, que a 
referida senhora iria começar a pagar ao réu o combinado... Que pediu 
para seu funcionário Jacinto Lamas, que não conhecia o assunto, procurar 
a  dona Simone na SMP&B” (fls.  15.460)  Para além do depoimento do 
denunciado, o depoimento de Jacinto Lamas e o laudo 1450 não deixam 
dúvidas  quanto  ao  recebimento  de  vantagem  indevida  por  Valdemar 
Costa Neto. 

Quanto  à  elementar  subjetiva,  o  dolo  de  receber  a  vantagem 
indevida, em razão da função, tenho que a prova corrobora a versão da 
acusação. Isto porque: a) todos os denunciados tinham ciência de que os 
pagamentos  operacionalizados  pela  SMP&B  eram  determinados  pelo 
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores; b) ainda que a destinação dada 
aos valores recebidos tivesse alguma relevância para o enquadramento 
típico das condutas dos acusados, não se comprovou, minimamente, que 
os valores tivessem qualquer finalidade de custear gastos de campanha. 

À  derradeira,  quanto  à  elementar  normativa  do  tipo  penal  de 
corrupção passiva, averbo que o ato de ofício visado pela corrupção tanto 
pode ser  lícito  quanto  ilícito.  No caso,  a  denúncia  enxergou no apoio 
político do PL ao Governo Federal a contraprestação ao recebimento da 
vantagem indevida. Ou seja, o ato de ofício pretendido pela corrupção se 
insere  na  atividade  parlamentar  cotidiana,  integrando  o  plexo  de 
atribuições inerentes à função exercida pelos parlamentares. Sendo certo 
que,  conforme  já  consignado  diversas  vezes,  não  se  exige  para  a 
consumação do delito a efetiva realização de atos funcionais pelo agente 
corrompido. 

Acresce  que,  do  minucioso  relatório  final  da  CPMI  dos  correios, 
extraio a seguinte análise comparativa de saques, filiações e datas:

“A  periodicidade  das  transferências  à  Guaranhuns  foi 
assim evidenciada:
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• Em cada semana do período de 11/02/03 a 06/03/2003, os 
cheques emitidos somaram R$ 500.000,00.

•  No  período  de  12/03/2003  a  07/04/2003,  a  soma 
representou R$ 300.000 semanais.

• No período de 04/06/2003 a 02/07/2003, a transferência 
semanal correspondeu a R$ 200.000,00, em uma única parcela.

• No período de 09/07/2003 a 20/08/2003, a transferência 
semanal  correspondeu também a R$ 200.000,00,  mas em três 
parcelas (em quase todas as semanas desse período as parcelas 
foram  de  R$  90.000,  R$  50.000  e  R$  60.000,  em  dias 
consecutivos).

[...]
Continuando  na  investigação  da  periodicidade  e 

regularidade,  verificou-se  que,  a  partir  da  semana  de 
27/08/2003, começam a ser efetuados pagamentos da ordem de 
R$ 100.000,00 semanais. O primeiro deles ainda por intermédio 
de transferência para a Guaranhuns. Os demais, como veremos 
na Tabela 4, foram efetuados em espécie, conforme constou da 
“lista  do  Marcos  Valério”  –  lista  essa  ratificada  por  Marcos 
Valério, Simone Reis e Delúbio Soares, em seus depoimentos.

A Tabela 4 mostra a seqüência de pagamentos que somam 
R$ 4,8 milhões ao longo do período de 16/09/2003 a 04/08/2004. 
A  análise  dessa  seqüência  também  revelou  intrigante 
periodicidade.

Segundo  o  ex-Deputado  Valdemar  Costa  Neto,  em  seu 
depoimento de 23 de agosto, os repasses do PT se deram ao 
longo de 18 meses, iniciando-se em fevereiro:

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – [...]  Os pagamentos 
começaram em 26 de fevereiro de 2003. Delúbio me chama e 
fala: “Valdemar, vamos começar a pagar, para você começar a 
pagar os credores”.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – [...] Eu fechei a conta 
para o Delúbio em R$6 milhões.  Apresentei  para ele a nossa 
despesa toda e ele ficou de me repassar esse dinheiro num curto 
espaço de tempo, e me repassou em 18 meses.

Tomando-se  como  início  desse  período  de  18  meses  a 
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semana do  dia  11/02/03,  quando efetivamente  começaram os 
pagamentos,  o  final  dar-se-ia  na  semana  de  11/08/04.  Entre 
16/09/2003,  primeiro  pagamento  em  espécie  depois  de 
encerrada  a  “fase  de  repasses  à  Guaranhuns”,  e  11/08/2004, 
última semana do período de 18 meses, existem 48 semanas.

Nesse  período,  o  valor  total  transferido  foi  de  R$  4,8 
milhões (ou um valor base de R$ 100.000 por semana). [...]

Nessa tabela constatou-se que os pagamentos começaram 
a ser feitos, inicialmente, à base de R$ 100 mil por semana. Em 
algumas semanas não houve pagamento, lacuna que, poder-se-
ia dizer, foi preenchida pelo pagamento antecipado numa das 
semanas  anteriores  (caso  dos  pagamentos  efetuados  nas 
semanas 4 e 7) ou por pagamentos maiores compensatórios nas 
semanas seguintes. No período de 16/09/2003 a 24/02/2004, os 
pagamentos  apresentaram regularidade  mais  bem definida  e 
somaram R$ 2,4 milhões, em 24 semanas.

Nas 24 semanas seguintes (de 02/03/04 a 11/08/04) foram 
feitos apenas dois pagamentos de maior volume. Observou-se, 
no  entanto,  que  o  montante  do  primeiro  pagamento,  de  R$ 
900.000,00 (via  Bônus  Banval),  efetuado  na  semana de  26/04, 
correspondeu às 9 semanas transcorridas entre 02/03 a 26/04. E 
o segundo, efetuado em 03/08/04,  no valor de R$ 1,5 milhão, 
correspondeu ao período de 15 semanas, iniciado em 03/05 e 
finalizado em 11/08 – semana em que se encerra o período de 18 
meses iniciado com o primeiro pagamento, em 11 de fevereiro 
de 2003.

As análises acima apresentaram evidências concretas  de 
periodicidade e regularidade de transferências/pagamentos no 
período  de  11/02  a  27/08/2003  e  fortes  indícios  de  que  os 
repasses no período de 16/09/2003 a 03/08/2004 poderiam ter 
tomado por base valores semanais de R$ 100 mil. No período de 
11/02/2003  a  03/08/2004,  a  seqüência  de  repasses  segue  uma 
lógica  de  valores  semanais  decrescentes  e  razoavelmente 
constantes:

• 4 repasses semanais consecutivos de R$ 500 mil, de 11/02 
a 06/03/03;
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lógica  de  valores  semanais  decrescentes  e  razoavelmente 
constantes:

• 4 repasses semanais consecutivos de R$ 500 mil, de 11/02 
a 06/03/03;
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• 5 repasses semanais consecutivos de R$ 300 mil, de 12/03 
a 07/04/03;

•  12  repasses  semanais  consecutivos  de  R$  200  mil,  de 
04/06 a 20/08/03;

•  1  repasse  semanal  de  R$  100  mil,  encerrando  o  ciclo 
Guaranhuns, em 27/08/03;

•  16  pagamentos  de  valores  variados,  totalizando  4,8 
milhões de reais, com fortes indícios de que tenha sido tomado 
como referência o valor de R$ 100 mil semanais, entre 16/09/03 e 
03/08/04.

Portanto,  se  a  prova  cabal  da  existência  do  Mensalão  
depende  da  comprovação  de  ocorrência  de  periodicidade  na 
distribuição  de  recursos,  nesse  tópico  isso  fica  evidente.  Ao 
menos parte  do esquema de cooptação política,  processou-se 
segundo transferências semanais e regulares de recursos, de um 
modo previamente acertado.”

      
As perícias técnicas produzidas no bojo do inquérito 2245 e desta 

ação penal  também sinalizam para a  frequência  dos  repasses.  Estou a 
dizer: a análise do que se contém neste processo permite relacionar, por 
exemplo,  o  aumento  de  parlamentares  filiados  ao  PL aos  pagamentos 
efetuados  sob  a  direção  de  Delúbio  Soares.  Mais  do  que  isso,  o  que 
percebo  é  que  muitos  dos  pagamentos  se  concentraram  em  períodos 
próximos  a  votações  importantes,  como  as  Reformas  Tributária  e  da 
Previdência. Não custa repetir, aliás, que há provas do recebimento de 
valores pela seguinte forma:

2003:  a)  fevereiro,  março,  abril,  junho,  julho,  agosto  –  mediante 
triangulação com a Guaranhus;

2003: b) setembro, outubro, novembro, dezembro - pagamentos em 
espécie a Valdemar Costa Neto;

2004:  janeiro e março - pagamentos em espécie a Valdemar Costa 
Neto.

Nesse rumo argumentativo, anoto que, quanto ao denunciado Bispo 
Rodrigues, comprovou-se o recebimento, por intermédio de Célio Marcos 
Siqueira (motorista de outro parlamentar do PL/SP - Vanderval Lima dos 
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Santos),  em espécie,  de  R$  150.000,00.  Valor  que  foi  entregue  a  Célio 
Marcos pela própria Simone Vasconcelos. Leia-se, a propósito, trecho do 
interrogatório judicial de Bispo Rodrigues:

"Meritíssimo, eu confirmo que recebi do Senhor Célio na minha  
residência.  O  Senhor  Célio  não  era  meu  funcionário,  não  tinha  
nenhuma relação comigo, exceto uma de amizade. As vezes, ele fazia  
pequenos  serviços  para  mim,  ele  era  motorista  de  um  outro  
parlamentar.  Como eu  não  queria  que um outro  parlamentar  fosse  
acusado indevidamente no meu lugar ou respondesse algo, eu disse:  
"Não, o Senhor Célio foi buscar a meu mando, no banco, um dinheiro  
enviado para  o  Partido Liberal,  que eu presidia  no Rio de Janeiro.  
(Interrogatório de Bispo Rodrigues, fls. 15.934).

      
Já me encaminhando para o desfecho deste voto, consigno que o ato 

de  corrupção,  conforme  anotações  de  Luiz  Regis  Prado,  “pode  ser 
visualizado  como  uma  confusão  de  interesses,  ou  melhor,  uma 
interposição  de  interesses  privados  de  natureza  econômica  (do 
funcionário público e de um terceiro) sobre o interesse público, que gera o 
enriquecimento pessoal do agente público corrupto e de uma ou várias 
outras pessoas por meio da apropriação ou desvio de ilícitos de dinheiro 
público  para  patrimônios  privados.  Essa  interposição  de  interesses 
privados sobre o interesse público foi  conformando uma ‘economia da 
transgressão’,  que  se  vale  de  instrumentos  ou de  instituições  jurídico-
privadas  para  a  prática  de  delitos  contra  a  Administração  Pública.” 
(Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, 2012, p. 579).

Assim postas as coisas, em que pese o esforço defensivo de justificar 
os repasses aos parlamentares do PL como meio de quitação de dívidas 
de campanha, não tenho dúvidas de que os agentes do núcleo político-
publicitário  pagaram vantagem indevida  a  Valdemar  Costa  Neto,  com 
auxílio  direto  de Jacinto Lamas,  e  a  Carlos  Rodrigues  como forma de 
cooptação de apoio político. Motivo pelo qual acompanho, no ponto, o 
voto do relator. 
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Lavagem de dinheiro (Capítulo VI, VI.2 da denúncia)

Para tentar infirmar a acusação de lavagem de dinheiro, Valdemar 
Costa  Neto  sustenta,  inicialmente,  que  os  valores  repassados  à 
Guaranhuns  não  tinham  outro  destino.  Ou  seja,  a  Guaranhuns  não 
operou como ponte de transferência ou remessa de valores. Essa versão é 
desmentida  por  Lúcio  Funaro,  segundo  o  qual  “no  ano  de  2003,  o 
depoente  repassava  um  percentual  dos  pagamentos  que  estavam 
amortizados com os cheques da SMP&B ao Partido Liberal, que variava 
de semana a semana, entregando esses valores em espécie ao Sr. Tadeu 
Candelária no escritório do PL em Mogi das Cruzes/SP para que o mesmo 
fizesse frente às despesas do Partido à época dos fatos; que esse repasse 
era  efetuado  semanalmente  às  sextas-feiras  porque  era  informado  ao 
depoente que o Deputado Valdemar Costa Neto necessitava dos recursos 
para transportar para Brasília [...].” (termo de depoimento prestado no 
Ministério Público Federal e confirmado em Juízo)

As  diversas  movimentações  financeiras  entre  a  SMP&B  e  a 
Guaranhuns foram detalhadas no Laudo 1450/2007, do Instituto Nacional 
de  Criminalística.  Além disso,  o  relatório  final  da  CPMI  consignou o 
seguinte:

“O ex-Deputado Valdemar Costa Neto afirmou que nem 
ele  nem  Jacinto  Lamas  haviam  ouvido  falar  na  Guaranhuns 
(Acareação, 25.10.2005):

A SRª  ZULAIÊ  COBRA (PSDB  –  SP)  –  [...]  Deputado 
Valdemar, o senhor conhecia essa empresa, a Garanhuns?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nunca tinha ouvido 
falar. [...]

A SRª ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP) – E o Jacinto, ele sabia 
que empresa era a Garanhuns?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – De jeito nenhum. Jacinto  
Lamas  não  tomou  conhecimento  disso.  Ele  me  trouxe  o  envelope  
fechado, nunca tinha ouvido falar, só depois ouviu falar pela imprensa.  
Nunca soube disso, nunca comentei com ele. Jacinto Lamas também 
afirmou  não  conhecer  a  empresa  Guaranhuns:  (Acareação, 
25.10.2005):
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A SRª  ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP)  –  Agora  eu quero 
fazer essa derradeira e última pergunta, Sr. Presidente, porque 
agora ninguém entende ainda essa Garanhuns. Essa Garanhuns 
surgiu... O Sr. Marcos Valério fala que foi o Sr. Jacinto Lamas 
que indicou para dar o cheque em nome da Garanhuns. Ele diz 
que não é verdade, é isso? O senhor não conhece a Garanhuns.

O SR.  JACINTO DE SOUZA LAMAS –  Não  conheço  a 
Garanhuns.

A SRª ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP) – Nunca viu na sua 
vida.

O  SR.  JACINTO  DE  SOUZA  LAMAS  –  Nunca  vi.  José 
Carlos  Batista,  acionista  minoritário  da  Guaranhuns,  único 
responsável  pelas  atividades  da  empresa,  fez  importantes 
revelações e afirmações a respeito da relação da Guaranhuns 
com  o  PL,  que  auxiliaram  na  desmontagem  da  versão 
apresentada  pelo  ex-Deputado  Valdemar  Costa  Neto  e  pelo 
tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, de que não tinham qualquer 
relação com essa empresa. Disse que seu relacionamento com o 
PL começou em 2001, por intermédio do ex-Deputado Moisés 
Lipnik, já falecido:

A SRª  ZULAIÊ  COBRA (PSDB  –  SP)  –  [...]  O  senhor 
trabalhou com o Deputado Moisés Lipnik?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
A SRª ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP) – Ele era PL?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
A SRª  ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP)  –  Então,  o  senhor 

conheceu o PL por intermédio dele?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
[...]
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB) – [...] O senhor confirma as 

declarações que o senhor deu no Inquérito Administrativo 1204 
na Comissão de Valores Mobiliários. O senhor confirma?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Confirmo.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB) – Lá diz o seguinte: o senhor  

diz  que no final  de  2001 conheceu o  Sr.  Moisés  Lipnik,  Deputado  
Federal,  do  PL,  pelo  Estado  de  São  Paulo,  de  quem passou  a  ser  
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assessor  financeiro,  realizando  operações  no  mercado  tanto  com  
recursos Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios” 
próprios como com recursos do Sr. Moisés, embora todas as operações  
sejam registradas em seu nome. É isso mesmo?

O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  É  isso  mesmo.  Disse 
também  que  começou  a  operar  para  o  PL do  ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto em dezembro de 2002:

O SR.  ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)  –  Quando 
você começou a operar para o PL do Valdemar?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Dezembro de 2002.
O  SR.  ARNALDO  FARIA DE  SÁ  (PTB  –-  SP)  –  Nessa 

época Moisés Lipnik ainda era vivo?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
O  SR.  ARNALDO  FARIA DE  SÁ (PTB –  SP)  –  Ele  era 

Deputado do PL. Foi ele que conduziu você para essa operação?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Excelência, eu... Sim. Essa 

afirmação corroborou a suspeita de que a conta da Guaranhuns 
no Banco Sudameris, no Rio de Janeiro, tinha sido aberta para 
fazer  fluir  os  repasses  de  recursos  da  SMP&B  Comunicação 
Ltda(e  outras  origens)  para  o  Partido  Liberal  (e  outros 
destinatários), pois essa conta, na qual foi depositada a maior 
parte  dos  recursos,  iniciou  seu  movimento  em dezembro  de 
2002. A tabela a seguir mostra o primeiro depósito e a saída 
imediata de recursos.

      
Data Ano Documento Tipo Transação Valor
12/12/2002  2002  0055200000  Crédito  DEP.CHP/01 

533.200,00
13/12/2002 2002 0000000003 Débito *CH.COMP. (10.000,00)
13/12/2002 2002 0000000005 Débito *CH.COMP. (9.135,00)
13/12/2002 2002 0000000007 Débito *CH.COMP. (59.703,96)
13/12/2002 2002 0000000008 Débito *CH.COMP. (9.950,00)
13/12/2002 2002 0000000009 Débito *CH.COMP. (36.000,00)
13/12/2002 2002 0000000010 Débito *CH.COMP. (18.060,00)
13/12/2002 2002 0000000011 Débito *CH.COMP. (54.450,00)
13/12/2002  2002  0000000081  Débito  CH.TB.COMP. 

38 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

assessor  financeiro,  realizando  operações  no  mercado  tanto  com  
recursos Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios” 
próprios como com recursos do Sr. Moisés, embora todas as operações  
sejam registradas em seu nome. É isso mesmo?

O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  É  isso  mesmo.  Disse 
também  que  começou  a  operar  para  o  PL do  ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto em dezembro de 2002:

O SR.  ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)  –  Quando 
você começou a operar para o PL do Valdemar?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Dezembro de 2002.
O  SR.  ARNALDO  FARIA DE  SÁ  (PTB  –-  SP)  –  Nessa 

época Moisés Lipnik ainda era vivo?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
O  SR.  ARNALDO  FARIA DE  SÁ (PTB –  SP)  –  Ele  era 

Deputado do PL. Foi ele que conduziu você para essa operação?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Excelência, eu... Sim. Essa 

afirmação corroborou a suspeita de que a conta da Guaranhuns 
no Banco Sudameris, no Rio de Janeiro, tinha sido aberta para 
fazer  fluir  os  repasses  de  recursos  da  SMP&B  Comunicação 
Ltda(e  outras  origens)  para  o  Partido  Liberal  (e  outros 
destinatários), pois essa conta, na qual foi depositada a maior 
parte  dos  recursos,  iniciou  seu  movimento  em dezembro  de 
2002. A tabela a seguir mostra o primeiro depósito e a saída 
imediata de recursos.

      
Data Ano Documento Tipo Transação Valor
12/12/2002  2002  0055200000  Crédito  DEP.CHP/01 

533.200,00
13/12/2002 2002 0000000003 Débito *CH.COMP. (10.000,00)
13/12/2002 2002 0000000005 Débito *CH.COMP. (9.135,00)
13/12/2002 2002 0000000007 Débito *CH.COMP. (59.703,96)
13/12/2002 2002 0000000008 Débito *CH.COMP. (9.950,00)
13/12/2002 2002 0000000009 Débito *CH.COMP. (36.000,00)
13/12/2002 2002 0000000010 Débito *CH.COMP. (18.060,00)
13/12/2002 2002 0000000011 Débito *CH.COMP. (54.450,00)
13/12/2002  2002  0000000081  Débito  CH.TB.COMP. 

38 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4536 de 8405 STF-fl. 56151



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

(220.000,00)
16/12/2002  2002  0000000016  Débito  *CH.PG/DEP 

(90.000,00)
      
Em 2002,  José Carlos Batista  assumidade operou para a 

coligação  PT-PL,  Em  depoimento,  disse  que  “quase  toda 
semana”  levava  dinheiro  em  espécie  para  representantes  da 
coligação:

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – [...] No ano de 2002, para  
colaborar com a campanha do PT e com a sua coligação com o PL,  
operei conforme a lei no mercado financeiro, na Bônus-Banval e em  
outras. A partir desse ano, quase toda semana, eu levava, em espécie,  
dinheiro para os representantes da coligação com o PL. Tanto que, no  
dia  7  de  outubro  de  2004,  muito  antes  do  início  desta  crise,  em  
depoimento formal à CVM, fiz referência a um Parlamentar do PL, o  
Deputado Moisés Lipnik. A cópia do depoimento à CVM apresento  
neste ato. Passo igualmente às mãos de V.Exªs.  José Carlos Batista 
revelou que já em novembro de 2002 começou a ser engendrado 
o mecanismo de repasse de recursos do PT, via SMP&B/Marcos 
Valério, para o PL, via ex-Deputado Valdemar Costa Neto:

O SR.  JOSÉ CARLOS BATISTA –  [...]  Em novembro de 
2002, fui procurado para operar para o Sr. Marcos Valério, a fim 
de intermediar a aquisição de certificados de participação em 
reflorestamento, até o montante de R$10 milhões. A prova disso 
é um contrato firmado entre nós dois, cuja xerox exibo neste 
ato, para que, vendo a minha assinatura ao lado da dele, todos 
possam ter certeza disso. Naquela oportunidade, em razão do 
valor do objeto da intermediação, indaguei do que realmente se 
tratava  e  me  foi  assegurado  que  estaria  intermediando  a 
aquisição  dos  certificados  para  poder  fazer  pagamentos  das 
dívidas de campanha do PT e de sua coligação com o PL.

      
Observe-se que o valor desse contrato (uma tentativa de 

dar  aparência  negocial  à  transferência  de  recursos  ao  PL), 
aproximou-se do valor transferido pela SMP&B ao PL, via ex-
Deputado Valdemar Costa Neto (R$ 10.837.500,00).

39 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

(220.000,00)
16/12/2002  2002  0000000016  Débito  *CH.PG/DEP 

(90.000,00)
      
Em 2002,  José Carlos Batista  assumidade operou para a 

coligação  PT-PL,  Em  depoimento,  disse  que  “quase  toda 
semana”  levava  dinheiro  em  espécie  para  representantes  da 
coligação:

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – [...] No ano de 2002, para  
colaborar com a campanha do PT e com a sua coligação com o PL,  
operei conforme a lei no mercado financeiro, na Bônus-Banval e em  
outras. A partir desse ano, quase toda semana, eu levava, em espécie,  
dinheiro para os representantes da coligação com o PL. Tanto que, no  
dia  7  de  outubro  de  2004,  muito  antes  do  início  desta  crise,  em  
depoimento formal à CVM, fiz referência a um Parlamentar do PL, o  
Deputado Moisés Lipnik. A cópia do depoimento à CVM apresento  
neste ato. Passo igualmente às mãos de V.Exªs.  José Carlos Batista 
revelou que já em novembro de 2002 começou a ser engendrado 
o mecanismo de repasse de recursos do PT, via SMP&B/Marcos 
Valério, para o PL, via ex-Deputado Valdemar Costa Neto:

O SR.  JOSÉ CARLOS BATISTA –  [...]  Em novembro de 
2002, fui procurado para operar para o Sr. Marcos Valério, a fim 
de intermediar a aquisição de certificados de participação em 
reflorestamento, até o montante de R$10 milhões. A prova disso 
é um contrato firmado entre nós dois, cuja xerox exibo neste 
ato, para que, vendo a minha assinatura ao lado da dele, todos 
possam ter certeza disso. Naquela oportunidade, em razão do 
valor do objeto da intermediação, indaguei do que realmente se 
tratava  e  me  foi  assegurado  que  estaria  intermediando  a 
aquisição  dos  certificados  para  poder  fazer  pagamentos  das 
dívidas de campanha do PT e de sua coligação com o PL.

      
Observe-se que o valor desse contrato (uma tentativa de 

dar  aparência  negocial  à  transferência  de  recursos  ao  PL), 
aproximou-se do valor transferido pela SMP&B ao PL, via ex-
Deputado Valdemar Costa Neto (R$ 10.837.500,00).

39 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4537 de 8405 STF-fl. 56152



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Sobre  esse  contrato,  José  Carlos  Batista,  inicialmente, 
durante seu depoimento preferiu nada esclarecer, valendo-se de 
seu direito de permanecer calado para não se auto-incriminar: 
[...] 

José  Carlos  Batista,  responsável  pela  movimentação das 
contas  bancárias  da  Guaranhuns,  afirmou peremptoriamente, 
várias vezes, que todos os recursos depositados pela SMP&B na 
conta  da  Guaranhuns  foram  repassados  ao  ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto:

      
O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  O 

senhor  declarou,  em  suas  primeiras  palavras,  que  foi  usado  pela  
coligação PT/PL. Em um dos depoimentos que o senhor prestou e cuja  
cópia temos aqui, o senhor admitiu que descontou cheques para o Sr.  
Marcos  Valério  ou  para  a  SPM&B,  destinado  ao  PL  ou  ao  Sr.  
Valdemar Costa Neto. Isso é verdade?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Todos os recursos que eu  
recebia através da empresa foram repassados ao PL, ao Sr. Valdemar.

[...]
O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  O 

senhor não quer dizer qual a razão pela qual o senhor foi transformado  
em  intermediário  do  pagamento  da  SMP&B  para  o  Sr.  Valdemar  
Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  Não. Vou exercer o meu  
direto e vou permanecer em silêncio.

O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  A 
Garanhuns  Participações  e  Empreendimentos,  na  verdade,  é  o  Sr.  
Valdemar Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Não.
O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP – MG) – Não?
O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  Não.  O  Sr.  Valdemar  

recebeu dinheiro através da empresa Garanhuns. Isso eu afirmo.
[...]
O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  Sim,  o  dinheiro  que  

repassei  para o Sr.  Valdemar da Costa Neto foi  dinheiro depositado  
pelo SMP&B na conta da empresa Garanhuns.

40 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Sobre  esse  contrato,  José  Carlos  Batista,  inicialmente, 
durante seu depoimento preferiu nada esclarecer, valendo-se de 
seu direito de permanecer calado para não se auto-incriminar: 
[...] 

José  Carlos  Batista,  responsável  pela  movimentação das 
contas  bancárias  da  Guaranhuns,  afirmou peremptoriamente, 
várias vezes, que todos os recursos depositados pela SMP&B na 
conta  da  Guaranhuns  foram  repassados  ao  ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto:

      
O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  O 

senhor  declarou,  em  suas  primeiras  palavras,  que  foi  usado  pela  
coligação PT/PL. Em um dos depoimentos que o senhor prestou e cuja  
cópia temos aqui, o senhor admitiu que descontou cheques para o Sr.  
Marcos  Valério  ou  para  a  SPM&B,  destinado  ao  PL  ou  ao  Sr.  
Valdemar Costa Neto. Isso é verdade?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Todos os recursos que eu  
recebia através da empresa foram repassados ao PL, ao Sr. Valdemar.

[...]
O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  O 

senhor não quer dizer qual a razão pela qual o senhor foi transformado  
em  intermediário  do  pagamento  da  SMP&B  para  o  Sr.  Valdemar  
Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  Não. Vou exercer o meu  
direto e vou permanecer em silêncio.

O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  A 
Garanhuns  Participações  e  Empreendimentos,  na  verdade,  é  o  Sr.  
Valdemar Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Não.
O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP – MG) – Não?
O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  Não.  O  Sr.  Valdemar  

recebeu dinheiro através da empresa Garanhuns. Isso eu afirmo.
[...]
O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  Sim,  o  dinheiro  que  

repassei  para o Sr.  Valdemar da Costa Neto foi  dinheiro depositado  
pelo SMP&B na conta da empresa Garanhuns.

40 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4538 de 8405 STF-fl. 56153



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

O  SR.  RELATOR  (Ibrahim  Abi-Ackel.  PP  –  MG)  –  O 
senhor prefere não explicar por que razão o senhor foi transformado  
em intermediário desse depósito?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim, porque acho que vou  
me auto-incriminar, como disse para vocês, já fui indiciado, vou ficar  
em silêncio.

[...]
O  SR.  DANIEL  ALMEIDA  (PCdoB  –  BA)  –  Esses  

pagamentos feitos ao PL, V. Sª confirmam que recebeu recursos da  
SMP&B. Fez a intermediação desses recursos, repassando-os para o  
PL. Recebeu em TEDs.

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
[...]
O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  [...]  Eu  disse  que  o  

dinheiro foi  repassado para o  PL através do que vocês  todos  já  me  
perguntaram...

A SRª ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP) – Através?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  Do Sr.  Valdemar Costa  

Neto.
A SRª ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP) –  Do Sr.  Valdemar,  

embora o senhor não tenha dado nada na mão dele?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Sim.
A SRª ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP) – O dinheiro foi do 

senhor  para  o  Sr.  Valdemar  Costa  Neto  sem o  senhor  saber 
como.

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA  –  Eu vou, como disse, eu  
vou exercer meu direito de me calar.

      [...]
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA) –  [...].  Quero  

saber como é que esse dinheiro chegou à sua conta e saiu para as mãos  
de Valdemar.

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  Chegou à minha conta e  
foi pago para o Sr. Valdemar. Isso aí, uma pessoa entregou para o Sr.  
Valdemar.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA) – Mas chegou à  
sua conta como?
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O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Via o Sr. Marcos Valério,  
que fazia os depósitos na conta.

[...]
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Como eu disse aqui desde o  

princípio,  o  dinheiro  que  repassei  entrou  na  conta  no  Banco  
Sudameris,  foi  repassado,  foi  durante  o  ano  de  2003,  para  o  Sr.  
Valdemar Costa Neto.

José  Carlos  Batista  revelou  que  utilizava  intermediários 
para  fazer  chegar  os  recursos  ao  ex-Deputado  Valdemar  da 
Costa Neto:

O SR.  PAULO BALTAZAR (PSB –  RJ)  –  Como  é  que  o  
senhor pagava ao PL, ao Sr. Valdemar Costa Neto? Dava em dinheiro  
na mala? Como é que era?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Vou ficar em silêncio. Vou  
me reservar ao meu direito. Estou confirmando que eu paguei. [...]

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB – RJ) –  Quantas vezes o  
senhor levou dinheiro para o Sr. Valdemar Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  Esses pagamentos foram 
efetuados durante o ano de 2003, esse repasse que foi feito para o Sr.

Valdemar.
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB – RJ) – Muitas vezes?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Muitas vezes.
      [...]
O SR. PRESIDENTE (Amir Lando. PMDB – RO) – Como 

pagava? Tinha intermediários?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA  –  Vou ficar calado. Tinha,  

mas vou ficar calado.
[...]
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA) –  Quanto ao  

dinheiro que o senhor disse que mandou a Valdemar, que tem certeza  
que  foi  para  Valdemar  Costa  Neto:  foi  Valdemar  que  mandou  um  
portador?  [...]  Mas  o  que  estou  lhe  perguntando  –  não  estou  
perguntando nomes – é se a pessoa que pegou os R$ 4 milhões para  
entregar a Valdemar Costa Neto era pessoa de sua confiança.

O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  O  senhor  está  
perguntando a pessoa que recebeu para entregar...
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José  Carlos  Batista  revelou  que  utilizava  intermediários 
para  fazer  chegar  os  recursos  ao  ex-Deputado  Valdemar  da 
Costa Neto:

O SR.  PAULO BALTAZAR (PSB –  RJ)  –  Como  é  que  o  
senhor pagava ao PL, ao Sr. Valdemar Costa Neto? Dava em dinheiro  
na mala? Como é que era?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Vou ficar em silêncio. Vou  
me reservar ao meu direito. Estou confirmando que eu paguei. [...]

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB – RJ) –  Quantas vezes o  
senhor levou dinheiro para o Sr. Valdemar Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  Esses pagamentos foram 
efetuados durante o ano de 2003, esse repasse que foi feito para o Sr.

Valdemar.
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB – RJ) – Muitas vezes?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Muitas vezes.
      [...]
O SR. PRESIDENTE (Amir Lando. PMDB – RO) – Como 

pagava? Tinha intermediários?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA  –  Vou ficar calado. Tinha,  

mas vou ficar calado.
[...]
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA) –  Quanto ao  

dinheiro que o senhor disse que mandou a Valdemar, que tem certeza  
que  foi  para  Valdemar  Costa  Neto:  foi  Valdemar  que  mandou  um  
portador?  [...]  Mas  o  que  estou  lhe  perguntando  –  não  estou  
perguntando nomes – é se a pessoa que pegou os R$ 4 milhões para  
entregar a Valdemar Costa Neto era pessoa de sua confiança.

O  SR.  JOSÉ  CARLOS  BATISTA  –  O  senhor  está  
perguntando a pessoa que recebeu para entregar...
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O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA) – É, a pessoa que  
foi entregar para Valdemar. Porque o senhor disse que ele recebeu e, se  
ele recebeu...O senhor está dizendo que ele recebeu porque ele disse  
aqui que recebeu ou porque o senhor tinha, antes de ele dizer aqui que  
recebeu, certeza de que tinha recebido?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Tinha certeza.
O  SR.  JOSÉ  CARLOS  ARAÚJO  (PL –  BA)  –  Por  quê?  

Porque a pessoa era de sua confiança ou da confiança de Valdemar?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Dos dois.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA) – Então os
senhores eram íntimos?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Não. Veja só, não vou 

revelar, como estou falando, não vou citar nome de pessoas.
[...]
O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS) –  Quem tratava  

diretamente com o senhor era o Sr. Valdemar da Costa Neto?
O SR.  JOSÉ CARLOS  BATISTA –  Como eu  disse  para  o  

senhor, eu vou permanecer calado.
O  SR.  JÚLIO  REDECKER  (PSDB  –  RS)  –  Mas,  nessa 

pergunta, o senhor não pode calar-se. Estou perguntando quem 
tratava com o senhor. Não foi o Sr. Jacinto que declarou aqui. 
Foi o Sr. Valdemar da Costa Neto que tratava? Porque o senhor 
disse que dava o dinheiro para       ele. Então, o senhor disse que 
tratava e dava o dinheiro para ele; automaticamente, o senhor 
tinha  contato  com  ele  ou  com  alguém  dele  que  nós 
acreditávamos  aqui  que  fosse  o  Sr.  Jacinto  Lamas.  O  senhor 
dava o dinheiro para o Jacinto Lamas ou para o Sr. Valdemar da 
Costa Neto?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Eu posso...?
O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS) – O senhor pode e  

deve.
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Veja só: os recursos foram  

repassados  para  o  Sr.  Valdemar  da  Costa  Neto,  através  de  outra  
pessoa. [...]

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS) – Mas o senhor tem  
certeza de que os recursos foram para o Sr. Valdemar da Costa Neto?
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O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Absoluta.
O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS) – De que maneira?
O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Em espécie.
José  Carlos  Batista  afirmou  categoricamente  que  José 

Carlos Batista afirmou categoricamente que repassou cerca de 
R$ 4 milhões ao ex-Deputado Valdemar Costa Neto:

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP – MG) – [...] O  
Sr. Marcos Valério diz, por escrito, que repassou ao Sr. Valdemar da  
Costa Neto a soma de R$10 milhões, que singularmente combina com  
o contrato que V. Exª tinha com o Sr. Marcos Valério.

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA – Eu afirmo a V. Exª que eu  
não recebi R$10 milhões, a minha empresa...

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP – MG) – Recebeu  
R$6,5 milhões?

O SR. JOSÉ CARLOS BATISTA –  A minha empresa,  se  o  
senhor...  estão  aí  os  extratos  aí,  ela  recebeu  aproximadamente  R$4  
milhões. Estão nos extratos.

Explica-se essa afirmação. À Guaranhus, especificamente, 
foram transferidos R$ 6.037.500,00. Desse total, R$ 3,5 milhões 
corresponderam a 36 cheques emitidos pela SMP&B em favor 
da  Guaranhuns,  dos  quais  quatro  (4),  no  valor  global  de  R$ 
284.000,00,  foram  depositados  na  conta  da  Guaranhuns  no 
Bradesco, e os demais em contas de terceiros. José Carlos Batista 
garantiu  não  ter  endossado  tais  cheques,  como  veremos.  O 
valor restante (R$ 2.537.500,00) foi depositado parceladamente, 
em  dezenas  de  transferências  eletrônicas  diretamente  para  a 
conta da Guaranhuns no Banco Sudameris. Quando falou em 
R$ 4 milhões, José Carlos Batista, muito provavelmente, estava 
se referindo ao total depositado na conta do Banco Sudameris”

      
Além  disso,  não  há  dúvidas  de  que  Valdemar  Costa  Neto,  com 

auxílio de Jacinto Lamas, se utilizou do mecanismo disponibilizado por 
Marcos Valério e pelos dirigentes do Banco Rural para receber parte do 
pagamento  combinado  com Delúbio  Soares.  As  declarações  de  Jacinto 
Lamas não deixam dúvidas de que “sempre que manteve contato com 
Simone Vasconcelos,  a  mesma informava que era  a mando de Marcos 
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Valério;  que  a  Sra.  Simone  Vasconcelos  lhe  entregou  pessoalmente 
dinheiro em espécie em quatro ocasiões.” (fls. 15.538).

Antônio  Lamas  também  confessou  um  episódio  envolvendo  o 
sistema  de  saques  do  Banco  Rural.  Segundo  ele,  “em uma ocasião,  o 
Deputado Valdemar  Costa  Neto  mandou o  réu aqui  presente  ir  até  o 
Brasília  Shopping  receber  uma  encomenda  [...]  que  verificou  que  se 
tratava de notas de R$ 100,00,  todas...que a caixa correspondia a duas 
vezes uma caixa de sapato, sendo mais baixa...que do Brasília Shopping 
se dirigiu a residência do Sr. Valdemar Costa Neto no Lago Sul, na QI 
05...que entregou a caixa diretamente para o Deputado Valdemar Costa 
Neto” (fls. 15.553).

Muito  bem.  Os  mecanismos  mais  disseminados  de  lavagem  de 
dinheiro envolvem o uso de interpostas pessoas para a compra de bens 
lícitos, para a abertura de contas e posteriores depósitos bancários, para a 
simulação de  negócios  jurídicos  etc.  A própria  Convenção de Palermo 
(internalizada pelo Decreto nº 5.015/2004) define essa forma de ocultação 
e de transferência de bens e valores como o núcleo-duro da lavagem de 
dinheiro.

No  caso,  tenho  que  a  condenação  dos  denunciados  se  impõe.  A 
começar  pela  consideração  de  que não  posso  acolher  a  tese  de  que  a 
ocultação dos valores constitui mero exaurimento ou fase do iter criminis 
do  delito  de  corrupção  passiva.  Até  porque,  fosse  prevalecente  este 
entendimento, chegaríamos à conclusão de que a ocultação de cadáver, 
antes de constituir  crime autônomo (art.  211 do CP),  constituiria mera 
fase do iter criminis dos delitos de homicídio e infanticídio, por exemplo.  

Com efeito, o fato de o agente pretender encobrir crime anterior do 
qual  participou  (crime,  esse,  já  consumado)  por  meio  da  lavagem  de 
dinheiro não impede a sua responsabilização pelo delito do art. 1º da Lei 
9.613/98. Sendo, esse, na verdade, um caso de conexão consequencial que, 
de forma alguma, implica a dupla punição pelo mesmo fato. Até porque, 
no caso do delito de corrupção passiva, a consumação delitiva se deu no 
momento  da  aceitação  da  vantagem  indevida  e  não  no  momento  do 
saque do valor. 
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Acresce que, na oportunidade em que deliberamos pelo recebimento 
da denúncia, prevaleceu o entendimento de que “a tipificação do crime 
de lavagem de dinheiro,  autônomo em relação ao crime precedente,  é 
incompatível com o entendimento de que teria havido mero exaurimento 
do crime de corrupção passiva.” (trecho da ementa). Esse entendimento, 
aliás,  orientou  o  julgamento  do  RHC  80816,  da  relatoria  do  ministro 
Sepúlveda  Pertence  e,  mais  recentemente,  o  julgamento  do  Inquérito 
2471, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. 

Não  bastasse  isso,  vale  indagar:  qual  a  leitura  feita  pelo  sistema 
financeiro  nacional,  no  caso  concreto?  O  sistema  financeiro  nacional 
entendeu que milhões de reais foram "gastos" com pagamento a empresas 
especializadas  em publicidade e  propaganda(os  cheques sacados  eram 
nominais  à  SMP&B),  quando,  na  verdade,  o  numerário  havia  sido 
injetado em um "mercado"  totalmente  ilícito  e  diverso  (pagamento  de 
propina  a  parlamentares).  O  que  fere,  sem  dúvida,  bem  jurídico 
completamente diverso; sabido que o sistema financeiro nacional (artigo 
192), é conteúdo do bem jurídico maior ordem econômica (Título VII).

Não custa lembrar, ainda, que a própria doutrina (estou citando José 
Paulo  Baltazar)  chega  a  dizer  que  a  lavagem  é  espécie  de  delito 
pluriofensivo.  Vale  dizer:  visa  à  proteção  não  só  do  bem  jurídico 
protegido pelo delito antecedente (administração pública) como também 
a ordem econômico-financeira (da qual o sistema financeiro nacional faz 
parte).

Nessa contextura, o fato é que o sistema financeiro nacional acaba 
entrando em colapso. Isto porque foi "informado" de uma coisa que, no 
plano dos fatos, jamais aconteceu. O que, certamente, comprometeu as 
políticas públicas adotadas a partir daquelas informações distorcidas.

Consigno que a ministra Rosa Weber fez uma distinção em seu voto 
que parece pertinente. Segundo ela, na modalidade receber, o delito de 
corrupção passiva é material. Pelo que o ato de o agente ir ao Banco Rural 
receber a propina constitui a própria consumação do delito de corrupção 
passiva, não configurando crime outro, tal como a lavagem de dinheiro. 

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se entenda que o 

46 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Acresce que, na oportunidade em que deliberamos pelo recebimento 
da denúncia, prevaleceu o entendimento de que “a tipificação do crime 
de lavagem de dinheiro,  autônomo em relação ao crime precedente,  é 
incompatível com o entendimento de que teria havido mero exaurimento 
do crime de corrupção passiva.” (trecho da ementa). Esse entendimento, 
aliás,  orientou  o  julgamento  do  RHC  80816,  da  relatoria  do  ministro 
Sepúlveda  Pertence  e,  mais  recentemente,  o  julgamento  do  Inquérito 
2471, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. 

Não  bastasse  isso,  vale  indagar:  qual  a  leitura  feita  pelo  sistema 
financeiro  nacional,  no  caso  concreto?  O  sistema  financeiro  nacional 
entendeu que milhões de reais foram "gastos" com pagamento a empresas 
especializadas  em publicidade e  propaganda(os  cheques sacados  eram 
nominais  à  SMP&B),  quando,  na  verdade,  o  numerário  havia  sido 
injetado em um "mercado"  totalmente  ilícito  e  diverso  (pagamento  de 
propina  a  parlamentares).  O  que  fere,  sem  dúvida,  bem  jurídico 
completamente diverso; sabido que o sistema financeiro nacional (artigo 
192), é conteúdo do bem jurídico maior ordem econômica (Título VII).

Não custa lembrar, ainda, que a própria doutrina (estou citando José 
Paulo  Baltazar)  chega  a  dizer  que  a  lavagem  é  espécie  de  delito 
pluriofensivo.  Vale  dizer:  visa  à  proteção  não  só  do  bem  jurídico 
protegido pelo delito antecedente (administração pública) como também 
a ordem econômico-financeira (da qual o sistema financeiro nacional faz 
parte).

Nessa contextura, o fato é que o sistema financeiro nacional acaba 
entrando em colapso. Isto porque foi "informado" de uma coisa que, no 
plano dos fatos, jamais aconteceu. O que, certamente, comprometeu as 
políticas públicas adotadas a partir daquelas informações distorcidas.

Consigno que a ministra Rosa Weber fez uma distinção em seu voto 
que parece pertinente. Segundo ela, na modalidade receber, o delito de 
corrupção passiva é material. Pelo que o ato de o agente ir ao Banco Rural 
receber a propina constitui a própria consumação do delito de corrupção 
passiva, não configurando crime outro, tal como a lavagem de dinheiro. 

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se entenda que o 

46 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4544 de 8405 STF-fl. 56159



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

recebimento da propina, no caso, constitui a fase de consumação do delito 
de  corrupção  passiva,  nada  impede  o  reconhecimento  do  delito  de 
lavagem. É que não tenho dúvida de que os agentes atuaram por uma 
dupla manifestação de vontade. A vontade mesma de negociar a função 
pública e a vontade de ocultar e dissimular a origem e a natureza dos 
valores recebidos em dinheiro vivo. O que atrai, em linha de princípio, a 
regra do concurso formal impróprio de crimes (segunda parte do caput do 
art. 70 do CP).

     
Partido Trabalhista Brasileiro
      
Segundo a denúncia, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz venderam 

apoio político a José Dirceu, José Genoíno e Delúbio Soares. “Venda” que 
a acusação reputa acordada, inicialmente, com o já falecido José Carlos 
Martinez (ex-presidente do PTB).  Ainda segundo o Ministério Público, 
em dezembro de 2003, por orientação de Roberto Jefferson, o Secretário 
do PTB, Romeu Queiroz, retomou as tratativas para o recebimento das 
vultosas quantias, através de Emerson Palmieri.

Pois bem, começo o exame das imputações deste item da denúncia 
pela leitura do interrogatório de Marcos Valério, verbis:

“os  recursos  foram  repassados  ao  PTB,  também  por 
indicação  de  Delúbio,  inicialmente  a  José  Carlos  Martinez  e, 
posteriormente, a Emerson Palmieri; reitera que, também neste 
caso, os recursos repassados tiveram origem em empréstimos 
tomados no BMG e no Rural, sendo as pessoas indicadas pelos 
beneficiários  do  PTB  devidamente  identificadas  no  Banco 
Rural.”

      
A seu turno, Roberto Jefferson, em Juízo,  justificou o recebimento 

das quantias por José Carlos Martinez como forma custear as produções 
de programas eleitorais para a TV. Já sob as quantias recebidas após a 
morte  de  Martinez,  Roberto  Jefferson  disse  que  alertou  José  Genoíno 
sobre os riscos do caixa 2. No mais, declarou que “o PT inaugurou na 
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legislatura passada, no primeiro governo do Presidente Lula,  a prática 
mais viciada de política que há [...]  nunca tinha visto transferência de 
dinheiro, todo mês, a Deputado, para comprometer o Deputado com a 
base  do  Governo.  E  assisti  a  isso  no  primeiro  governo  do  Presidente 
Lula”. (fls. 15.917, trecho do interrogatório).

Roberto  Jefferson  chegou  a  confessar  o  recebimento  de  R$ 
4.000.000,00,  leia-se:  “recebi  do  PT  quatro  milhões  de  reais  para  as 
eleições de 2004. Inclusive, excelência, em uma relação de confiança que o 
PT  defraudou,  porque  esperava  que  o  dinheiro  fosse  legalizado.  E 
começou o nosso conflito aí, eu cobrando do Genoíno.”

No depoimento prestado à Polícia Federal (depoimento confirmado 
em Juízo), Roberto Jefferson, expressamente, confessou que:

“[...]  realmente representou o PTB em tratativas junto à 
Direção Nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às 
campanhas  municipais  daquele  ano;  que  nessas  tratativas 
participaram  pelo  PTB  o  declarante,  como  presidente  da 
legenda,  o  líder  da  bancada na  Câmara  dos  Deputados  José 
Múcio Monteiro e o primeiro Secretário nacional  do PTB Dr. 
Emerson Palmiery;  que pelo PT participaram José Genoíno, 
Delúbio  Soares,  Marcelo  Sereno  e  o  então  ministro  José 
Dirceu,  que  homologava  todos  os  acordos  daquele  partido; 
que José Genoíno não possuía autonomia para bater o martelo 
nos acordos, que deveriam       ser ratificados na Casa Civil 
pelo ministro José Dirceu; que nesse acordo o PTB apoiaria o 
PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de 
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/BH,  Goiânia/GO, 
Salvador/BA, dentre outras que não se recorda no momento; 
que por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o 
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  prefeitos  e 
vereadores em todo o país; que o acordo tratado e aprovado 
foi  de R$ 20 milhões,  divididos em cinco parcelas  de R$ 4 
milhões...  que o acordo político firmado com o PT também 
envolvia  cargos  na  administração....que  o  declarante  foi  o 
encarregado  de  receber  e  distribuir  os  recursos  repassados 
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pelo PT.”  
      

Nessa toada, lembro que o ex-ministro do turismo Walfrido Mares 
Guia, na Polícia Federal, declarou o seguinte:

“QUE  em janeiro  de 2004 se  encontrou com ROBERTO 
JEFFERSON  em  um  vôo  do  Rio  de  Janeiro/RJ  para  Belo 
Horizonte/MG,  oportunidade  em  que  o  mesmo  relatou 
declarante sua preocupação a respeito de conversas que teria 
ouvido  no  Congresso  Nacional  sobre  partidos  que  estariam 
recebendo recursos do Sr. DELÚBIO SOARES.”

Emerson  Palmieri,  interrogado  em Juízo,  deu  detalhes  quanto  ao 
acordo político firmado entre a cúpula do PT e o PTB: “foi conhecido, na 
época, que o PT disse que tinha um caixa de 100 a 120 milhões de reais e,  
na  época,  foi  combinado  com o  Roberto,  nessa  reunião,  de  que  o  PT 
passaria para o PTB um recurso de vinte milhões, em cinco parcelas de 
quatro milhões, do PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, 
inclusive, consultou a assessoria jurídica do Partido, se isso era possível, e 
aí  combinaram  que  seria  feito  através  de  doações,  pra  conta  –
contribuição,  através  de  recibo...”.  E  prosseguiu  o  interrogando  para 
esclarecer  que  tais  doações  “seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
eventualmente... de alguns empresários que o PT, por ventura, a cúpula 
indicaria”. 

Dito isto, consigno que as diversas oportunidades e pessoas usadas 
para  o  recebimento  das  quantias  estão  devidamente  apontadas  na 
denúncia e reiteradas nas alegações finais acusatórias, após a instrução 
probatória.  Cito,  a  título  de  exemplo:  a)  os  saques  realizados  por 
Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa (três retiradas na agência do Banco 
Rural  da  Av.  Assembléia),  Jair  dos  Santos  (motorista  de  Martinez), 
Charles dos Santos; b) saques realizados por José Hertz, nas agências do 
Banco  do  Brasil  e  do  Banco  Rural  em  BH,  após  o  que  José  Hertz  se 
deslocou até Brasília para entregar o numerário a Emerson Palmieri (valor 
transportado:  R$  200.000,00);  c)  Roberto  Jefferson  e  Emerson  Palmieri 
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receberam, em espécie, 4 milhões de reais na sede do PTB em Brasília, a 
saber:

“que  a  primeira  parcela  compreendeu  a  quantia  de  R$ 
2.200.000,00  e  a  segunda  de  R$  1.800.000,00,  sendo  que  a 
primeira aconteceu de meados ao final de junho de 2004 e a 
segunda  alguns  dias  após;  que  nas  duas  oportunidades 
relatadas  o  próprio  Marcos  Valério  foi  quem  entregou  o 
dinheiro ao declarante (Roberto Jefferson);  que as cédulas de 
reais  entregues  ao  declarante  por  Marcos  Valério  estavam 
envoltas com fitas que descreviam o nome do Banco Rural e do 
Banco  do  Brasil”  (depoimento  extrajudicial  de  Roberto 
Jefferson, confirmado em Juízo).

      
Se dúvidas não há sobre o recebimento dos valores,  cabe agora o 

exame  do  mote  das  transferências  da  SMP&B  a  Roberto  Jefferson. 
Motivação,  essa,  da  qual  depende  a  correta  adequação  típica  das 
condutas narradas na inicial acusatória.

Muito  bem.  É  certo  que  os  acusados,  em sua  defesa,  alegaram a 
ocorrência caixa 2 para a campanha eleitoral.  Todavia,  a ambiência da 
causa revela que o pagamento feito a parlamentares do PTB não tinha 
outra  finalidade  senão  a  de  angariar  o  apoio  político  aos  projetos  do 
Governo  Federal.  Apoio  político  externado  através  dos  votos  dos 
parlamentares.  Afinal  de  contas,  para  a  improvável  hipótese  de  mero 
caixa 2 de campanha (campanha ainda inexistente, diga-se), os acusados 
bem poderiam indicar um único sequer pagamento de despesa eleitoral. 
E o fato é que, para além de não justificar minimamente o intuito eleitoral 
desses recursos e a respectiva ausência de contabilização dos valores, não 
encontro nenhuma resposta plausível para as seguintes perguntas: a) por 
que  motivo  se  fazia  necessária  a  pulverização  dos  recursos  entre  os 
diversos parlamentares integrantes da mesma legenda? b) por que tais 
valores eram separados em pacotes de 150 e 200 mil reais, se o numerário 
serviria apenas para dívidas de campanha? 

Com efeito, mesmo na fase instrutória desta ação penal, a defesa não 
conseguiu  comprovar,  minimamente,  as  alegações  de  que  as 
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transferências  serviriam  para  arcar  com  compromissos  da  campanha 
eleitoral  de  2002  ou  de  campanha  futura.  A ausência  de  provas  das 
alegações defensivas, é lógico, não implica, mecanicamente, a adesão à 
tese da acusação.  Acusação que tem o ônus de provar a existência de 
todas  as  elementares  típicas  dos  delitos  debitados  aos  acusados.  Até 
porque,  conforme  assentei  no  julgamento  do  HC  97.701,  de  minha 
relatoria,  “inserido  na  matriz  constitucional  dos  direitos  humanos,  o 
processo  penal  é  o  espaço  de  atuação  apropriada  para  o  órgão  de 
acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do 
delito.  Órgão  que  não  pode  se  esquivar  da  incumbência  de  fazer  da 
instrução criminal  a  sua  estratégia  oportunidade de  produzir  material 
probatório  substancialmente  sólido  em  termos  de  comprovação  da 
existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado”.

Nessa  linha  teórica,  passo  a  buscar  nos  autos  evidências  que 
permitam,  ou não,  concluir  pela  materialidade do delito  de  corrupção 
passiva. E começo pela constatação de que nem mesmo a defesa nega a 
ocorrência da elementar objetiva do tipo do artigo 317 do Código Penal. 
Elementar  consubstanciada  no  verbo  RECEBER.  Tanto  que  é 
incontroversa  a  informação de que Marcos Valério  repassou ao PTB a 
quantia de aproximadamente quatro milhões de reais.  Quantia que,  se 
fosse mesmo para fins de custear campanha eleitoral, não precisaria ser 
distribuída  em parte  homogênea para integrantes  do PTB.  É  o  que se 
extrai do depoimento de Emerson Palmieri que, na CPMI dos Correios, 
disse  que  separava  o  dinheiro  em lotes  de  R$  150.000,00  e  200.000,00 
(página 795 do relatório final da CPMI dos Correios).

À  derradeira,  quanto  à  elementar  normativa  do  tipo  penal  de 
corrupção passiva, averbo que o ato de ofício visado pela corrupção tanto 
pode ser  lícito  quanto  ilícito.  No caso,  a  denúncia  enxergou no apoio 
político  do  PTB  ao  Governo  Federal  a  contraprestação  ao 
pagamento/recebimento da vantagem indevida. Ou seja, o ato de ofício 
pretendido pela corrupção se insere na atividade parlamentar cotidiana, 
integrando o  plexo  de  atribuições  inerentes  à  função  pública  exercida 
pelos parlamentares.
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Esta, aliás, a conclusão do Relatório da CPMI, verbis:

“Assim, a confissão de que seria para a distribuição de valores  
arredondados  consoante pacotes  que Palmieri  afirma ter produzido,  
evidencia que não era para o pagamento de campanha passada.”

Acresce  que  Marcos  Valério,  apesar  de  negar  o  repasse  direto  a 
Roberto  Jefferson,  confirmou que “recursos  foram repassados  ao  PTB, 
também por indicação de Delúbio, inicialmente a José Carlos Martinez e, 
posteriormente, a Emerson Palmieri; reitera que, também neste caso, os 
recursos repassados tiveram origem em empréstimos tomados no BMG e 
no  Rural  sendo  as  pessoas  indicadas  pelos  beneficiários  do  PTB 
devidamente identificadas no Banco Rural [...]” (fls. 16351).

Esse o quadro da causa, suficientemente documentado, acompanho 
o voto do ministro relator. O que faço para julgar procedente a imputação 
de corrupção passiva constante deste capítulo da denúncia. 

Lavagem de dinheiro

A sistemática  da  Lei  de  Lavagem  de  Capitais  (Lei  9.613/98,  na 
redação  vigente  na  data  dos  fatos)  criminaliza  a  ocultação  ou  a 
dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes dos chamados 
crimes  antecedentes.  Ou  seja,  ao  contrário  do  que  ocorre  em  outros 
sistemas  jurídicos,  no  Brasil,  na  vigência  da  redação  original  da  Lei 
9.613/98, a caracterização do delito de lavagem de dinheiro pressupõe, ao 
menos, a existência de indícios robustos do crime antecedente.

No caso, a instrução processual comprovou a ocorrência de crimes 
contra  a  administração  pública  e  contra  o  sistema financeiro  nacional. 
Sendo certo, ainda, que, no caso dos valores transferidos ao PTB pelos 
agentes  do  núcleo  publicitário,  ficou  comprovada  a  utilização  dos 
mecanismos  de  lavagem  disponibilizados  pelo  Banco  Rural.  Os 
documentos constantes dos apensos 05 e 45 não deixam nenhuma dúvida 
quanto à entrega de numerários a Jair dos Santos (motorista de Martinez), 
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José  Hertz  e  Alexandre  Chaves.  Numerário,  esse,  que,  segundo 
confessado  por  Emerson  Palmieri  perante  a  CPMI  dos  Correios,  foi, 
repito,  cuidadosamente dividido (em pacotes de 150 e 200 mil reais) e 
repassado a parlamentares do PTB. A título de amostragem, lembro que 
um dos  saques  foi  feito  pela  própria  Simone  Vasconcelos  (gerente  da 
SMP&B),  no valor de 450 mil reais,  sendo que,  conforme anotações de 
próprio punho no verso da autorização (fac-símile) de pagamento, 100 mil 
reais foram entregues no dia 07/01/2004 a Alexandre Chaves. 

Daqui se segue que o mecanismo de repasse de dinheiro adotado 
pelos denunciados tinha como objetivo mesmo ocultar a origem e os reais 
beneficiários  das  quantias.  Seguindo  a  lógica  de  sempre,  os  cheques 
emitidos pela SMP&B tinham como beneficiária a própria SMP&B. Ou 
seja,  como se  a  própria  SMP&B (pessoa  jurídica)  estivesse  sacando os 
recursos na “boca” do caixa para o pagamento de fornecedores. O que, à 
toda evidência,  não correspondia à  realidade,  caracterizando,  assim,  o 
delito  de  lavagem  de  dinheiro.  E,  considerando  a  multiplicidade 
ocorrências  delitivas,  tenho que  o  caso  é  de  condenação  na  forma do 
artigo 71 do Código Penal, devido às 07 ocorrências caracterizadoras do 
crime referido. 

Acompanho, portanto, o voto do ministro relator. 
      
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
      
A instrução criminal comprovou que Marcos Valério pagou a José 

Borba  R$  200.000,00.  Pagamento  que  seria  feito  diretamente  ao 
parlamentar se este não tivesse se recusado a assinar, na agência do Banco 
Rural, um recibo. José Francisco de Almeida Rego, funcionário do Banco 
Rural  Brasília,  em  Juízo  (fls.  19.068/19.074),  confirmou  o  teor  das 
declarações  prestadas  perante  a  autoridade  policial  (fls.  559/560). 
Declarações das quais pinço o trecho seguinte:

“que solicitou a identificação da pessoa que iria sacar os valores para 
confrontar com os dados contidos no fax recebido da Agência Assembléia 
do Banco Rural,  oportunidade em que o mesmo apresentou a carteira 
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funcional de Deputado Federal, sendo solicitado então o documento para 
a  extração  de  cópia,  porém  o  Deputado,  de  nome  José  Borba,  não 
permitiu a extração de cópia e se recusou a assinar o recibo do valor a ele 
destinado...  Que  compareceu  na  agência  para  efetuar  o  saque  a  Sra. 
Simone  Vasconcelos,  que  assinou  o  recibo  e  autorizou  a  entrega  do 
numerário ao senhor José Borba.”

Ouvido em Juízo,  José Borba,  aduziu ter  ido  à  agência  do Banco 
Rural  em  Brasília  para  se  reunir  com  Marcos  Valério.  Para  além  de 
inusitada, a versão deste acusado diverge do que afirmou Marcos Valério. 
Segundo este último denunciado, chegou a confirmar a recusa de José 
Borba em assinar o recibo na agência do Banco Rural (fls. 16.352, trecho 
do interrogatório de Marcos Valério).

Prossigo para anotar que, à época dos fatos, oficialmente, o PMDB 
não compunha a base do partido do governo (confira-se, a propósito, o 
depoimento  de  Michel  Temer,  fls.  38.504/38.505).  Ou  seja,  José  Borba, 
individualmente,  acordou  acompanhar  os  votos  governistas, 
contrariando  eventuais  indicações  do  seu  partido.  O  que  reforça  o 
propósito  de  Marcos  Valério  e  demais  integrantes  da  quadrilha  em 
cooptar votos no parlamento. 

Acompanho, portanto, o voto do ministro relator. 

Corrupção ativa

Examinadas  as  imputações  de  corrupção  passiva,  lavagem  de 
dinheiro  e  formação  de  quadrilha  aos  denunciados  vinculados  a 
agremiações partidárias, passo a examinar as imputações de corrupção 
ativa.  Fazendo-o,  consigno  que  respondem  por  todos  os  atos  de 
corrupção ativa José Dirceu,  Delúbio Soares,  Marcos  Valério,  Cristiano 
Paz,  Ramon  Hollerbach,  Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias.  Já  o 
denunciado José Genoíno,  este  responde tão-somente pelas corrupções 
ativas dos parlamentares do Partido Progressista e do Partido Trabalhista 
Brasileiro.  A  seu  turno,  Rogério  Tolentino  responde  pelo  delito  de 
corrupção ativa dos parlamentares do Partido Progressista, sendo certo 
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que Anderson Adauto se acha processado pela corrupção ativa de Romeu 
Queiroz, à época Deputado Federal pelo PTB.

Inicialmente,  e  num  juízo  meramente  delibatório  (próprio  das 
decisões judiciais que avaliam a possibilidade ou não do recebimento da 
denúncia),  entendi  que  a  narrativa  ministerial  pública  se  achava 
embasada em indícios da ocorrência de uma complexa fragmentação de 
papéis  entre  os  denunciados.  Fragmentação,  essa,  que  permitiu  a 
realização  de  ações  penalmente  reprováveis  pela  chamada 
“correalização” da execução dos delitos. Estou a dizer: já na fase prefacial 
desta  ação  penal  me  pareceu  evidente  a  fragmentação  operacional  de 
diversos delitos, mediante a definição, por alguns autores, do modo de 
execução dos crimes, e a materialização das condutas delitivas por outros 
agentes.

Acresce que, se na fase prefacial (timbrada pela máxima do in dubio  
pro societate), a visão geral do conjunto, da trama delitiva, é suficiente para 
impulsionar a ação penal, na fase do exame da culpabilidade o julgador 
não pode conceber o geral, antes do particular. Estou a dizer: o réu tem o 
direito de não ser aprioristicamente objeto de um raciocínio dedutivo. Daí 
porque o magistrado começa pelo atomizado, pelo particular, portanto, e 
vai montando o quebra-cabeça. Aí sim, traçando a rota do particular para 
o geral o julgador monta o novelo. A trama, portanto, é formada sempre a 
posteriori e nunca a anteriori. 

Dito de outra  forma:  só  se  chega ao esquema pela  montagem da 
trama,  pela  junção  dos  recortes  fragmentados.  Com  o  visual  do 
fragmentado, o juiz faz o caminho de volta, isto é, passa a usar o método 
dedutivo para confirmar o  acerto  do raciocínio  indutivo.  Mais  do que 
isso: esse vai e vem crítico-reflexivo sobre a prova permite a conclusão de 
que uma determinada ação só faz sentido dentro de um contexto. E o fato 
é  que  nas  sessões  anteriores,  prevaleceu  o  entendimento  de  que  o 
Ministério Público Federal  logrou êxito em comprovar a ocorrência de 
vários delitos de corrupção passiva.  Delitos,  esses,  protagonizados por 
parlamentares,  e  até  assessores  diretos,  em troca  de  apoio  político  ao 
Governo Federal.
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que Anderson Adauto se acha processado pela corrupção ativa de Romeu 
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Inicialmente,  e  num  juízo  meramente  delibatório  (próprio  das 
decisões judiciais que avaliam a possibilidade ou não do recebimento da 
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porque o magistrado começa pelo atomizado, pelo particular, portanto, e 
vai montando o quebra-cabeça. Aí sim, traçando a rota do particular para 
o geral o julgador monta o novelo. A trama, portanto, é formada sempre a 
posteriori e nunca a anteriori. 

Dito de outra  forma:  só  se  chega ao esquema pela  montagem da 
trama,  pela  junção  dos  recortes  fragmentados.  Com  o  visual  do 
fragmentado, o juiz faz o caminho de volta, isto é, passa a usar o método 
dedutivo para confirmar o  acerto  do raciocínio  indutivo.  Mais  do que 
isso: esse vai e vem crítico-reflexivo sobre a prova permite a conclusão de 
que uma determinada ação só faz sentido dentro de um contexto. E o fato 
é  que  nas  sessões  anteriores,  prevaleceu  o  entendimento  de  que  o 
Ministério Público Federal  logrou êxito em comprovar a ocorrência de 
vários delitos de corrupção passiva.  Delitos,  esses,  protagonizados por 
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Muito bem. Proponho-me, agora, a fazer o “caminho de volta”. Ou 
seja,  se  o  exame  do  fragmentado  das  diversas  peças  que  reunidas 
comprovaram  o  pagamento  de  propina  a  parlamentares  federais,  é 
preciso saber, agora, se, de fato, um grupo de agentes (o chamado núcleo 
político)  tinha  o  domínio  das  ações  dos  denunciados  que  mais 
diretamente (ou materialmente) concretizaram tais pagamentos. 

Tal forma teórica de equacionar a questão me remete à leitura do 
artigo 239 do Código de Processo Penal, verbis: 

“Considera-se  indício  a  circunstância  conhecida  e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

      
Ao  comentar  esse  dispositivo,  Júlio  Fabbrini  Mirabete  afirma  o 

seguinte:
“Na prova indireta, a representação do fato a provar se faz 

pela  construção  lógica;  esta  é  que  releva  o  fato  ou  a 
circunstância. Provas indiretas são as presunções e os indícios, 
estes definidos no artigo. Nos termos da lei, a premissa menor, 
ou  fato  indiciário,  é  uma  circunstância  conhecida  e  provada 
(Tício foi encontrado junto ao cadáver com a arma do crime e 
objetos da vítima). A premissa maior é um princípio de razão 
ou regra de experiência que no exemplo é a de que todo aquele 
que é encontrado logo após o crime, junto ao cadáver, com a 
arma assassina e com os objetos da vítima, é, provavelmente, o 
autor  do  crime.  A conclusão,  que  é  a  comparação  entre  a 
premissa maior e a premissa menor por indução (ou dedução) é 
a de que “Tício é provavelmente o autor do crime”.

[...]
Tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação 

com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da 
prova  indiciária  no  processo...Diante  do  sistema  de  livre 
convicção do juiz (item 157.2), encampado pelo Código, a prova 
indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor 
das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em 
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Muito bem. Proponho-me, agora, a fazer o “caminho de volta”. Ou 
seja,  se  o  exame  do  fragmentado  das  diversas  peças  que  reunidas 
comprovaram  o  pagamento  de  propina  a  parlamentares  federais,  é 
preciso saber, agora, se, de fato, um grupo de agentes (o chamado núcleo 
político)  tinha  o  domínio  das  ações  dos  denunciados  que  mais 
diretamente (ou materialmente) concretizaram tais pagamentos. 

Tal forma teórica de equacionar a questão me remete à leitura do 
artigo 239 do Código de Processo Penal, verbis: 

“Considera-se  indício  a  circunstância  conhecida  e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

      
Ao  comentar  esse  dispositivo,  Júlio  Fabbrini  Mirabete  afirma  o 

seguinte:
“Na prova indireta, a representação do fato a provar se faz 

pela  construção  lógica;  esta  é  que  releva  o  fato  ou  a 
circunstância. Provas indiretas são as presunções e os indícios, 
estes definidos no artigo. Nos termos da lei, a premissa menor, 
ou  fato  indiciário,  é  uma  circunstância  conhecida  e  provada 
(Tício foi encontrado junto ao cadáver com a arma do crime e 
objetos da vítima). A premissa maior é um princípio de razão 
ou regra de experiência que no exemplo é a de que todo aquele 
que é encontrado logo após o crime, junto ao cadáver, com a 
arma assassina e com os objetos da vítima, é, provavelmente, o 
autor  do  crime.  A conclusão,  que  é  a  comparação  entre  a 
premissa maior e a premissa menor por indução (ou dedução) é 
a de que “Tício é provavelmente o autor do crime”.

[...]
Tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação 

com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da 
prova  indiciária  no  processo...Diante  do  sistema  de  livre 
convicção do juiz (item 157.2), encampado pelo Código, a prova 
indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor 
das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em 
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que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir 
necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação 
a  qualquer  outra  (item  VI).  Assim,  indícios  múltiplos, 
concatenados  e  impregnados  de  elementos  positivos  de 
credibilidade  são  suficientes  para  dar  base  a  uma  decisão 
condenatória,  máxime  quando  excluem  qualquer  hipótese 
favorável  ao acusado.  É claro,  porém,  que a prova indiciária 
pode  ser  invalidada  não  só  por  contra-indícios,  como  por 
qualquer  outra  e  que  nem  sempre  é  ela  suficiente  para  a 
condenação.  Não  são  suficientes  para  fundamentar  uma 
condenação  indícios  isolados,  que  permitam  uma  explicação 
diferente, ou seja, de que o acusado poderia não ter praticado o 
crime...”

      
A seu turno, Fábio Ulhôa Coelho (Lógica Jurídica: uma introdução, 

Educ,  1994,  p.  70)  assevera  que  “a  comprovação  processual  de  um  
acontecimento  não  significa  a  sua  efetiva  verificação.  É  claro  que  o  homem  
desenvolveu  várias  técnicas  de  reprodução  de  fatos  (perícias,  depoimento  de  
testemunhas  oculares,  documentação  fotográfica,  cinematográfica  etc),  mas  o  
julgador imparcial, obrigatoriamente ausente no momento da ocorrência, tem da  
realidade apenas a versão processualmente construída”.

Nesse mesmo rumo, Aury Lopes Júnior (Direito Processual Penal, vol. 
1,  Lumen Juris, 2008, p. 523/524): 

“a lógica aqui é dedutiva, o conhecido silogismo que se 
realiza na sentença. Claro que não se trata de mera adequação 
do fato à norma. Permeia essa atividade uma série de variáveis 
de natureza axiológica, inerentes à subjetividade específica do 
ato decisório, até porque toda reconstrução de um fato histórico 
está eivada de contaminação, decorrente da própria atividade 
seletiva desenvolvida...Em suma, a verdade real é impossível de 
ser obtida. Não só porque a verdade é excessiva..., senão porque 
constitui  um gravíssimo erro  falar  em ‘real’ quando estamos 
diante de um fato passado, histórico. É o absurdo de equiparar 
o real ao imaginário. O real só existe no presente. O crime é um 
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que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir 
necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação 
a  qualquer  outra  (item  VI).  Assim,  indícios  múltiplos, 
concatenados  e  impregnados  de  elementos  positivos  de 
credibilidade  são  suficientes  para  dar  base  a  uma  decisão 
condenatória,  máxime  quando  excluem  qualquer  hipótese 
favorável  ao acusado.  É claro,  porém,  que a prova indiciária 
pode  ser  invalidada  não  só  por  contra-indícios,  como  por 
qualquer  outra  e  que  nem  sempre  é  ela  suficiente  para  a 
condenação.  Não  são  suficientes  para  fundamentar  uma 
condenação  indícios  isolados,  que  permitam  uma  explicação 
diferente, ou seja, de que o acusado poderia não ter praticado o 
crime...”

      
A seu turno, Fábio Ulhôa Coelho (Lógica Jurídica: uma introdução, 

Educ,  1994,  p.  70)  assevera  que  “a  comprovação  processual  de  um  
acontecimento  não  significa  a  sua  efetiva  verificação.  É  claro  que  o  homem  
desenvolveu  várias  técnicas  de  reprodução  de  fatos  (perícias,  depoimento  de  
testemunhas  oculares,  documentação  fotográfica,  cinematográfica  etc),  mas  o  
julgador imparcial, obrigatoriamente ausente no momento da ocorrência, tem da  
realidade apenas a versão processualmente construída”.

Nesse mesmo rumo, Aury Lopes Júnior (Direito Processual Penal, vol. 
1,  Lumen Juris, 2008, p. 523/524): 

“a lógica aqui é dedutiva, o conhecido silogismo que se 
realiza na sentença. Claro que não se trata de mera adequação 
do fato à norma. Permeia essa atividade uma série de variáveis 
de natureza axiológica, inerentes à subjetividade específica do 
ato decisório, até porque toda reconstrução de um fato histórico 
está eivada de contaminação, decorrente da própria atividade 
seletiva desenvolvida...Em suma, a verdade real é impossível de 
ser obtida. Não só porque a verdade é excessiva..., senão porque 
constitui  um gravíssimo erro  falar  em ‘real’ quando estamos 
diante de um fato passado, histórico. É o absurdo de equiparar 
o real ao imaginário. O real só existe no presente. O crime é um 
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fato  passado,  reconstruído  no  presente,  logo,  no  campo  da 
memória, do imaginário. A única coisa que ele não possui é um 
dado da realidade.”

      
Nessa  contextura  teórica,  Aury  Lopes  Júnior  faz  a  seguinte 

indagação: “se não se pode afirmar que a sentença seja sempre reveladora da  
‘verdade’, ela é o quê?” Para ele, “um ato de crença, de fé. Se isso coincidir com a  
‘verdade’, muito bem. Importa é considerar que a ‘verdade’ é contingencial e não  
fundante.  O juiz,  na sentença, constrói a ‘sua’ história do delito,  elegendo os  
significados  que lhe  parecem válidos,  dando uma demonstração inequívoca de  
crença, de fé. O resultado final nem sempre é (e não precisa ser) a verdade, mas  
sim o resultado do seu convencimento.”

Se essa maneira de parametrar as coisas se me afigura coerente com 
o modelo processual-penal assentado na livre apreciação da prova pelo 
juiz,  tenho  que  a  sua  validação  constitucional  está  a  depender  do 
atendimento da garantia da motivação das decisões judiciais (inciso IX do 
art. 93 da CF). É dizer: o livre convencimento na apreciação da prova e na 
reconstrução  do  mosaico  fático-probatório  só  pode  se  estabelecer  nos 
limites definidos pelo dever de fundamentação real das decisões judiciais, 
de parelha com as garantias (substantivas e adjetivas) que assistem aos 
acusados, focadamente, a presunção de não-culpabilidade. Até porque o 
processo  penal  é  o  locus  da  produção  probatória,  pois  serviente  do 
contraditório e da ampla defesa. O que, a meu juízo, também não impede 
o magistrado de reforçar a sua convicção com elementos legitimamente 
produzidos na fase investigatória (Inquérito, CPI) ou mesmo em outras 
esferas de apuração (TCU, Banco Central). Mecanismos de investigação 
de fatos e responsabilidades que têm expresso assento constitucional. 

Por outro ângulo de visada, lembro que, dentro do contexto geral da 
apuração,  o  resultado atomizado de  um meio  de  prova pode,  junto  a 
outros tantos fatos igualmente provados, adquirir um significado distinto 
daquele que lhe seria dado numa segmentada análise da prova. Noutro 
falar:  o  magistrado está  autorizado  a  fazer  conexões  que  permitam,  a 
partir do fragmentado, a compreensão do todo. Mas o magistrado não 
tem o direito de pré-compreender o todo para justificar o fragmento. 
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fato  passado,  reconstruído  no  presente,  logo,  no  campo  da 
memória, do imaginário. A única coisa que ele não possui é um 
dado da realidade.”

      
Nessa  contextura  teórica,  Aury  Lopes  Júnior  faz  a  seguinte 

indagação: “se não se pode afirmar que a sentença seja sempre reveladora da  
‘verdade’, ela é o quê?” Para ele, “um ato de crença, de fé. Se isso coincidir com a  
‘verdade’, muito bem. Importa é considerar que a ‘verdade’ é contingencial e não  
fundante.  O juiz,  na sentença, constrói a ‘sua’ história do delito,  elegendo os  
significados  que lhe  parecem válidos,  dando uma demonstração inequívoca de  
crença, de fé. O resultado final nem sempre é (e não precisa ser) a verdade, mas  
sim o resultado do seu convencimento.”

Se essa maneira de parametrar as coisas se me afigura coerente com 
o modelo processual-penal assentado na livre apreciação da prova pelo 
juiz,  tenho  que  a  sua  validação  constitucional  está  a  depender  do 
atendimento da garantia da motivação das decisões judiciais (inciso IX do 
art. 93 da CF). É dizer: o livre convencimento na apreciação da prova e na 
reconstrução  do  mosaico  fático-probatório  só  pode  se  estabelecer  nos 
limites definidos pelo dever de fundamentação real das decisões judiciais, 
de parelha com as garantias (substantivas e adjetivas) que assistem aos 
acusados, focadamente, a presunção de não-culpabilidade. Até porque o 
processo  penal  é  o  locus  da  produção  probatória,  pois  serviente  do 
contraditório e da ampla defesa. O que, a meu juízo, também não impede 
o magistrado de reforçar a sua convicção com elementos legitimamente 
produzidos na fase investigatória (Inquérito, CPI) ou mesmo em outras 
esferas de apuração (TCU, Banco Central). Mecanismos de investigação 
de fatos e responsabilidades que têm expresso assento constitucional. 

Por outro ângulo de visada, lembro que, dentro do contexto geral da 
apuração,  o  resultado atomizado de  um meio  de  prova pode,  junto  a 
outros tantos fatos igualmente provados, adquirir um significado distinto 
daquele que lhe seria dado numa segmentada análise da prova. Noutro 
falar:  o  magistrado está  autorizado  a  fazer  conexões  que  permitam,  a 
partir do fragmentado, a compreensão do todo. Mas o magistrado não 
tem o direito de pré-compreender o todo para justificar o fragmento. 
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Nesse mesmo sentido, Manuel Jaen Vallejo (La prueba en el processo  
penal,  2000)  conclui  que  nos  casos  em  que  as  testemunhas  não 
proporcionam uma prova direta sobre os fatos que embasam a acusação, 
ou mesmo quando a prova não é uníssona, o magistrado deve formar a 
sua convicção a partir de uma dedução racional, valendo-se de regras da 
lógica e dos princípios da experiência. E não quero com isso autorizar a 
assunção de dados externos aos autos para a formação da convicção do 
magistrado (até porque a sentença retira a sua validade do caso concreto). 
Não é isso: a meu aviso, na medida em que o processo penal oferece às 
partes  a  igualdade  de  tratamento  e  de  oportunidades  probatórias,  a 
decisão judicial só pode mesmo decorrer da qualidade do resultado das 
provas e se estabelece a partir de um processo de comunicação racional, 
ancorado na sobreposição de fatos e norma jurídica. 

E fincado nessa ambiência teórica encontro nos autos prova de que o 
Partido  dos  Trabalhadores  distribuiu  dinheiro  aos  parlamentares 
acusados  de  corrupção  passiva,  lavagem  de  dinheiro  e  formação  de 
quadrilha, em oportunidades e por mecanismos distintos. A começar pela 
consideração  de  que  o  conjunto  probatório  bem  demonstrou  que  os 
líderes  dos  quatro  partidos  cujos  principais  parlamentares  receberam 
recursos em espécie do PT orientaram suas bancadas a aprovar o projeto 
da Lei de falências, por exemplo. Mais do que isso: o minudente exame 
das  listas  nominais  de  votação  também sinaliza  que os  parlamentares 
integrantes dos partidos beneficiados com recursos pagos pela direção do 
PT  votaram  alinhados  com  o  Governo  Federal  nas  reformas  da 
previdência e tributária.

Estou a dizer: os autos dão facilitada conta de que José Dirceu e José 
Genoíno, com auxílio de Delúbio Soares, promoveram atos de corrupção 
para  garantir  um  ambicioso  projeto  de  poder,  consubstanciado  num 
continuísmo  governamental.  Continuísmo  governamental,  esse,  de 
inspiração patrimonialista, portanto, e de nítida feição antirrepublicana, 
traduzido no objetivo de perpetuação de uma única agremiação política 
no Poder. Equivale a falar: a instrução criminal revelou que parlamentares 
foram propinados não só para votar de acordo com as proposições do 
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Governo  recém  instalado,  como  também  para  sistematicamente 
renunciarem à atividade fiscalizadora (delinquência por omissão radical) 
que é própria do ofício parlamentar (Art. 53. Os Deputados e Senadores 
são  invioláveis,  civil  e  penalmente,  por  quaisquer  de  suas  opiniões, 
palavras e votos).

Nessa contextura, não se pode dizer que a corrupção foi um fim em 
si mesma. Ao contrário, foi o meio encontrado pela cúpula do Partido dos 
Trabalhadores  para  mesclar  Estado,  Governo  e  Partidos.  Isto  para 
aproveitar os espaços públicos para colocá-los à disposição de interesses 
privados (uma ação entre amigos e parentes a partir do espaço público). 
Sob essa inspiração malsã, concebeu-se um verdadeiro projeto de poder 
para  facilitar  a  governabilidade  e  a  perpetuação  do  Poder.  Pelo  que 
enxergo mais que uma governabilidade quadrienal e sim sucessional sem 
limite no tempo; tão partidariamente sucessional quanto temporalmente 
ilimitadas. 

É certo que no modelo brasileiro de Presidencialismo de coalizão as 
articulações  suprapartidárias  são  instrumentos  legítimos  de  atuação 
política,  tanto  anterior  quanto  posterior  ao  pleito  eleitoral.  Um  bom 
exemplo  são  as  coligações  formadas  para  as  eleições  que,  mesmo  se 
exaurindo formalmente com o fim da votação, mantém alguns de seus 
efeitos, como já teve oportunidade de afirmar esse STF, por ocasião do 
julgamento  dos  Mandados  de  Segurança  30260  e  30272,  ambos  da 
relatoria da ministra Cármen Lúcia. Nesses precedentes, a Corte pacificou 
o  entendimento  de  que  o  preenchimento  da  vaga  decorrente  do 
licenciamento  de  titulares  de  mandato  parlamentar  deve  ser  ocupada 
pelos  suplentes  das  coligações  e  não  dos  partidos.  Isso  sem  falar  na 
legitimidade  para  a  interposição  do  Recurso  contra  a  Expedição  de 
Diploma e a ação de Impugnação de Mandato eletivo.

Outra  característica  marcante  nesse  modelo  político-partidário 
brasileiro  de coalizão é a formação dos blocos de apoio no Congresso 
para  a  formação  de  maioria  capaz  de  dar  sustentação  ao  projeto  de 
Governo, a chamada “governabilidade”.

O problema surge quando, para além das reservas de ministérios e 
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cargos públicos, essas articulações partidárias originam ramificações que 
extrapolam  a  relação  partido  versus partido  e  alcançam  personagens 
outros,  terceiros,  alheios  à  relação  puramente  político-partidária.  É 
exatamente o que conta a história dessa AP 470.

Com efeito,  os autos narram com riqueza de detalhes uma inicial 
relação triangular (PT x Marcos Valério x partidos) estruturada, não à luz 
do dia,  às claras (como as coligações e articulações político-partidárias 
normais),  mas  nos  subterrâneos  de  uma  estrutura  governamental 
orquestrada para subsidiar um Projeto de Poder e não um simples Projeto 
de Governo.

Projeto  de  Poder  que,  logo  após  ser  implementado,  começou  a 
crescer desenfreadamente, perdendo a noção de limites, numa verdadeira 
“Marcha da Insensatez”. Conclusão que se revela ao constatarmos que a já 
inédita  relação  triangular  espúria  cedeu  espaço  para  uma  verdadeira 
estrutura tentacular ramificada, com a participação de diversas empresas 
(algumas  de  fachada),  bancos  nacionais  e  internacionais,  autarquias, 
corretoras e até multinacionais.

E o certo é que a modelagem criminosa ganhou corpo com a chegada 
de  Marcos  Valério.  Acusado  que  assegurou  financeiramente  a 
operacionalização  do  modelo.  E  aqui  me  parece  que,  certa  medida,  o 
esquema foi se desmesurando, graças a uma sofisticada rede de divisão 
de tarefas (ou de co-autoria), dentro da qual autores iam se sucedendo 
dentro de uma cadeia. Ou seja, a tarefa que nos cabe é a identificação dos 
autores por detrás dos autores. Fazendo-o, começo pela consideração de 
que Marcos Valério e Delúbio Soares se qualificaram como verdadeiros 
tarefeiros  da  rede  criminosa.  E  a  intensa  atividade  delituosa  desses 
denunciados revela que Delúbio Soares atuou como uma ponte, um elo 
entre José Dirceu, José Genoíno e Marcos Valério. Marcos Valério que, a 
seu turno, acionava outros agentes do grupo delitivo para o pagamento 
da  vantagem  indevida  aos  parlamentares.  Como  visto  nos  trechos 
examinados no tópico sobre  a  corrupção passiva,  Delúbio Soares  agiu 
intensamente  para  viabilizar  os  repasses  de  valores  aos  parlamentares 
federais.  Pelo  que fica  difícil  acreditar  que toda a  atuação  de Delúbio 
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Soares não configuraria nenhuma conduta criminosa, como alegado na 
peça defensiva.  Afinal  de contas,  se  todos  os  atos  protagonizados  por 
Delúbio  Soares  não  configuram nenhum ilícito  penal,  por  que motivo 
então ele determinaria saques de vultosas quantias sem o devido registro 
contábil?  É o  que revelam,  por exemplo,  as  declarações  prestadas por 
Solange Pereira de Oliveira (e confirmadas em Juízo – fls. 19580, v. 90), in 
verbis (fls. 821/824, vol 3):

      
“[...]
QUE  inclusive quem assina os cheques para pagamentos 

do partido são os representantes legais, isto é, o Presidente e o 
Tesoureiro;  QUE  no  mês  de  março  de  2004  trabalhava 
normalmente  quando  foi  chamada  pelo  Sr.  Delubio  Soares, 
então tesoureiro do PT, na sala deste; QUE nesta oportunidade 
Delubio lhe pediu para sacar uma quantia em dinheiro que 
seria entregue na Agência da Av.  Paulista do Banco Rural  ; 
QUE este pedido foi solicitado como um favor e não como uma 
ordem decorrente de uma relação de trabalho;  QUE  Delubio 
disse a Depoente o dia em que a mesma deveria ir a Agência já 
mencionada,  indicando  também  a  pessoa  que  deveria  ser 
procurada  naquele  estabelecimento  bancario;  QUE  não  se 
lembra do nome do funcionário do Banco Rural  que deveria 
procurar; QUE naquela ocasião Delubio ainda falou o valor que 
deveria ser sacado, isto é, R$100.000,00(cem mil reais) [...]QUE 
desconhece  o  destino  dado  aos  R$300.000,00  (trezentos  mil 
reais)  que entregou a Delubio Soares;  QUE Delubio Soares 
não  comentou  com  a  Depoente  o  que  iria  fazer  com  o 
dinheiro;  QUE  pode  afirmar  que  estes  recursos  não  foram 
contabilizados pelo Partido dos Trabalhadores; QUE tambem 
não pagou nenhuma despesa com este numerário; QUE nunca 
questionou Delubio sobre esta vultuosa quantia de dinheiro 
vivo  que  era  entregue  no  interior  do  Partido  dos 
Trabalhadores  e  que  não  era  contabilizada  nos  livros  de 
registros devidos; QUE não é amiga pessoal de Delubio Soares;
[...]”
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Acresce que a prova judicialmente colhida afina com os elementos 
informativos,  colhidos na fase pré-processual.  Pelo que não vejo  como 
deixar  de  enxergar  a  configuração  do  crime  de  corrupção  ativa  pelo 
denunciado. Tal como constou do Relatório Final da CPMI dos Correios, 

      
“[...]
...ao  aprofundar  as  investigações,  esta  CPMI  descobriu 

outras variantes do Mensalão, como liberações de recursos com 
periodicidade  menor  (a  cada  sete  dias,  por  exemplo)  e  o 
pagamento  para  seduzir  o  político  a  trocar  de  legenda 
partidária. Todos esses modelos, que serão classificados neste 
relatório  como  “padrões  do  Mensalão”  são  variações  de  um 
mesmo esquema ilegal de financiamento político, operado pelo 
empresário  Marcos  Valério  e  pelo  Sr.  Delúbio  Soares  com  o 
conhecimento  de  José  Genoino  e  José  Dirceu,  voltado  ao 
aliciamento  de  parlamentares  e  partidos  para  a  base  do 
Governo,  em  muitos  casos  com  valores  e  periodicidade 
definidos.

[...]”
      

Por  outra  volta,  não  me  parece  crível  sustentar  que  as  vultosas 
quantias  repassadas  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  (na  pessoa  de 
Delúbio  Soares)  para  parlamentares  da  base  aliada  representariam 
simples ressarcimento de gastos de campanha. Noutro falar: as defesas 
bem que tentaram pôr em xeque a idoneidade da prova judicialmente 
colhida,  no  tocante  ao efetivo  apoio dos  partidos  beneficiados  com as 
respectivas votações. Todavia, a realidade é que, para além da robustez 
documental,  não posso deixar de consignar a inverossimilhança dessas 
alegações  defensivas.  Alegações  reunidas  sob  a  tese  guarda-chuva,  no 
sentido de que tudo não passou de caixa 2. Inverosimilhança decorrente 
da falta de um único recibo ou documento que comprove o pagamento a 
algum  fornecedor  ou  prestador  de  serviço  e,  centralmente,  da 
contingência de a cronicidade indicar outra coisa. Cronicidade, saliento, 
que está a indicar que os crimes cometidos estão imbricados por uma 
lógica da atuação estratégica, típica de delitos cometidos no âmbito de 
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Acresce que a prova judicialmente colhida afina com os elementos 
informativos,  colhidos na fase pré-processual.  Pelo que não vejo  como 
deixar  de  enxergar  a  configuração  do  crime  de  corrupção  ativa  pelo 
denunciado. Tal como constou do Relatório Final da CPMI dos Correios, 

      
“[...]
...ao  aprofundar  as  investigações,  esta  CPMI  descobriu 

outras variantes do Mensalão, como liberações de recursos com 
periodicidade  menor  (a  cada  sete  dias,  por  exemplo)  e  o 
pagamento  para  seduzir  o  político  a  trocar  de  legenda 
partidária. Todos esses modelos, que serão classificados neste 
relatório  como  “padrões  do  Mensalão”  são  variações  de  um 
mesmo esquema ilegal de financiamento político, operado pelo 
empresário  Marcos  Valério  e  pelo  Sr.  Delúbio  Soares  com  o 
conhecimento  de  José  Genoino  e  José  Dirceu,  voltado  ao 
aliciamento  de  parlamentares  e  partidos  para  a  base  do 
Governo,  em  muitos  casos  com  valores  e  periodicidade 
definidos.

[...]”
      

Por  outra  volta,  não  me  parece  crível  sustentar  que  as  vultosas 
quantias  repassadas  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  (na  pessoa  de 
Delúbio  Soares)  para  parlamentares  da  base  aliada  representariam 
simples ressarcimento de gastos de campanha. Noutro falar: as defesas 
bem que tentaram pôr em xeque a idoneidade da prova judicialmente 
colhida,  no  tocante  ao efetivo  apoio dos  partidos  beneficiados  com as 
respectivas votações. Todavia, a realidade é que, para além da robustez 
documental,  não posso deixar de consignar a inverossimilhança dessas 
alegações  defensivas.  Alegações  reunidas  sob  a  tese  guarda-chuva,  no 
sentido de que tudo não passou de caixa 2. Inverosimilhança decorrente 
da falta de um único recibo ou documento que comprove o pagamento a 
algum  fornecedor  ou  prestador  de  serviço  e,  centralmente,  da 
contingência de a cronicidade indicar outra coisa. Cronicidade, saliento, 
que está a indicar que os crimes cometidos estão imbricados por uma 
lógica da atuação estratégica, típica de delitos cometidos no âmbito de 

63 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660767.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4561 de 8405 STF-fl. 56176



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

entes  coletivos  ou de  organizações  estruturadas  em divisão  de  tarefas 
entre os agentes.

Externando  por  outra  forma  a  idéia:  segundo  a  defesa,  os 
recebimentos  de  vultosas  quantias  em  dinheiro  vivo  tinham  uma 
justificativa, tida por plausível:  a omissão dos valores na contabilidade 
dos partidos políticos. Ou seja, de modo geral, os acusados confessaram o 
recebimento dos valores apurados na instrução criminal, mas o fizeram 
de modo a dar aos fatos uma capitulação jurídica distinta.

Muito  bem. Para além da heterodoxia do raciocínio  desenvolvido 
pela defesa, penso que trabalhar com a hipótese da existência de um mero 
“caixa 2” esbarra em duas nítidas premissas: a) os recursos desviados do 
Fundo Visanet têm natureza pública, e não simplesmente privada como 
alegado  pelos  acusados;  b)  a  corrupção  passiva  se  aperfeiçoa 
independentemente da efetiva realização de um ato de ofício pelo agente 
público corrompido (caput do art. 317 do CP).

Com  efeito,  não  me  convenci  das  razões  defensivas  quanto  à 
existência  de ilícito  eleitoral,  embora seja  possível  encontrar  nos  autos 
prova de que os atos protagonizados pelos denunciados fragilizaram a 
própria legitimidade do regime democrático representativo e a lisura do 
processo eleitoral, conspurcando, assim, a esquadro ideológico refletido 
através  das  urnas.  Além  disso,  o  próprio  conceito  de  Caixa  2  de 
campanha eleitoral é totalmente incompatível com a idéia de utilização de 
recursos públicos e  com o quadro factual  ressaído deste autos.  Afinal, 
como conceber abuso de poder econômico com recurso público? O abuso 
aqui  é  outro,  da  função  pública  e  do  próprio  regime  embasado  na 
separação dos poderes e na vontade popular. 

Presente esta moldura, tenho que o exame atomizado dos fatos (fatos 
examinados na primeira parte do voto sobre este capítulo da denúncia e 
que não irei agora reproduzir) me permitiu enxergar o todo, o conjunto. 
Conjunto,  esse,  revelador,  como  disse,  de  uma  complexa  engenharia 
delitiva  de  pagamento  de  grandes  somas  de  dinheiro  em  espécie  a 
parlamentares federais  e de ocultação e dissimulação da origem e dos 
beneficiários  dos  valores.  A  propósito,  lembro  outra  passagem  do 
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recebimentos  de  vultosas  quantias  em  dinheiro  vivo  tinham  uma 
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dos partidos políticos. Ou seja, de modo geral, os acusados confessaram o 
recebimento dos valores apurados na instrução criminal, mas o fizeram 
de modo a dar aos fatos uma capitulação jurídica distinta.

Muito  bem. Para além da heterodoxia do raciocínio  desenvolvido 
pela defesa, penso que trabalhar com a hipótese da existência de um mero 
“caixa 2” esbarra em duas nítidas premissas: a) os recursos desviados do 
Fundo Visanet têm natureza pública, e não simplesmente privada como 
alegado  pelos  acusados;  b)  a  corrupção  passiva  se  aperfeiçoa 
independentemente da efetiva realização de um ato de ofício pelo agente 
público corrompido (caput do art. 317 do CP).

Com  efeito,  não  me  convenci  das  razões  defensivas  quanto  à 
existência  de ilícito  eleitoral,  embora seja  possível  encontrar  nos  autos 
prova de que os atos protagonizados pelos denunciados fragilizaram a 
própria legitimidade do regime democrático representativo e a lisura do 
processo eleitoral, conspurcando, assim, a esquadro ideológico refletido 
através  das  urnas.  Além  disso,  o  próprio  conceito  de  Caixa  2  de 
campanha eleitoral é totalmente incompatível com a idéia de utilização de 
recursos públicos e  com o quadro factual  ressaído deste autos.  Afinal, 
como conceber abuso de poder econômico com recurso público? O abuso 
aqui  é  outro,  da  função  pública  e  do  próprio  regime  embasado  na 
separação dos poderes e na vontade popular. 

Presente esta moldura, tenho que o exame atomizado dos fatos (fatos 
examinados na primeira parte do voto sobre este capítulo da denúncia e 
que não irei agora reproduzir) me permitiu enxergar o todo, o conjunto. 
Conjunto,  esse,  revelador,  como  disse,  de  uma  complexa  engenharia 
delitiva  de  pagamento  de  grandes  somas  de  dinheiro  em  espécie  a 
parlamentares federais  e de ocultação e dissimulação da origem e dos 
beneficiários  dos  valores.  A  propósito,  lembro  outra  passagem  do 
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Relatório Final da CPMI dos Correios (Relatório Final dos Trabalhos da 
CPMI “dos Correios”, Volume II - Pág. 796), verbis:

“[...]
Muitos  ainda  insistem  em  negar  a  existência  desse 

esquema  de  cooptação;  e  o  fazem  veementemente  porque  a 
compra de apoio político mediante pagamento em dinheiro é 
um  ato  situado  além  da  fronteira  do  imaginável  no 
comportamento político.  Afinal,  diz  o  insustentável  Relatório 
Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios” Volume II - Pág. 
796 raciocínio: “Caixa 2” é prática comum na classe política e na 
sociedade de  modo geral.  Ora,  isso  fere  mortalmente  a  ética 
pública  e  as  regras  fixadas  pela  legislação  eleitoral  e  ainda 
configura-se como crime tributário.

Esta tese, conquanto frágil,  porque na maioria dos casos 
observados,  longe  parecem  estar  da  configuração  de  mero 
“caixa  2”,  isso  não  diminui  o  crime.  Contudo,  confessar  o 
recebimento em dinheiro em troca de apoio político é aceitar 
transformar  a  representação  dada  ao  parlamentar  pelos 
eleitores em uma relação de corrupção.

Afirma-se, ainda, que os que se beneficiaram do esquema 
“Delúbio-Marcos  Valério”  não  receberam  em  troca  de  votos 
favoráveis, mas como “apoio financeiro não contabilizado para 
suportar despesas de campanhas passadas e futuras”. Ou seja, 
está  subjacente,  nesse  discurso,  um  misto  de  sinceridade 
forçada pelos fatos e falsidade defensiva que se expressa nessa 
reformulação:  “o  partido  do  governo  deu  a  parlamentares, 
ilegal  e  camufladamente,  recursos  para  pagar  despesas  de 
campanhas políticas sem que dessa transação nem a parte que 
fez o pagamento pudesse exigir votos favoráveis nem a parte 
que o recebeu se sentisse a isso obrigada”.

A verdade é que houve repasses ilícitos de recursos direta 
ou indiretamente a parlamentares, valendo-se de esquemas de 
transferências  típicos  do  submundo  financeiro  (como 
pagamento em espécie, utilização de intermediários), recursos 
esses  obtidos  e  gerenciados  por  empresário  que  mantinha 
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Relatório Final da CPMI dos Correios (Relatório Final dos Trabalhos da 
CPMI “dos Correios”, Volume II - Pág. 796), verbis:

“[...]
Muitos  ainda  insistem  em  negar  a  existência  desse 

esquema  de  cooptação;  e  o  fazem  veementemente  porque  a 
compra de apoio político mediante pagamento em dinheiro é 
um  ato  situado  além  da  fronteira  do  imaginável  no 
comportamento político.  Afinal,  diz  o  insustentável  Relatório 
Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios” Volume II - Pág. 
796 raciocínio: “Caixa 2” é prática comum na classe política e na 
sociedade de  modo geral.  Ora,  isso  fere  mortalmente  a  ética 
pública  e  as  regras  fixadas  pela  legislação  eleitoral  e  ainda 
configura-se como crime tributário.

Esta tese, conquanto frágil,  porque na maioria dos casos 
observados,  longe  parecem  estar  da  configuração  de  mero 
“caixa  2”,  isso  não  diminui  o  crime.  Contudo,  confessar  o 
recebimento em dinheiro em troca de apoio político é aceitar 
transformar  a  representação  dada  ao  parlamentar  pelos 
eleitores em uma relação de corrupção.

Afirma-se, ainda, que os que se beneficiaram do esquema 
“Delúbio-Marcos  Valério”  não  receberam  em  troca  de  votos 
favoráveis, mas como “apoio financeiro não contabilizado para 
suportar despesas de campanhas passadas e futuras”. Ou seja, 
está  subjacente,  nesse  discurso,  um  misto  de  sinceridade 
forçada pelos fatos e falsidade defensiva que se expressa nessa 
reformulação:  “o  partido  do  governo  deu  a  parlamentares, 
ilegal  e  camufladamente,  recursos  para  pagar  despesas  de 
campanhas políticas sem que dessa transação nem a parte que 
fez o pagamento pudesse exigir votos favoráveis nem a parte 
que o recebeu se sentisse a isso obrigada”.

A verdade é que houve repasses ilícitos de recursos direta 
ou indiretamente a parlamentares, valendo-se de esquemas de 
transferências  típicos  do  submundo  financeiro  (como 
pagamento em espécie, utilização de intermediários), recursos 
esses  obtidos  e  gerenciados  por  empresário  que  mantinha 
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contratos de publicidade com órgãos e empresas do governo, 
supostamente emprestados por bancos com notórios interesses 
em determinadas decisões.

Dos inúmeros depoimentos feitos à CPMI dos Correios, à 
CPMI da Compra de Votos e ao Conselho de Ética, bem como 
dos  pareceres  nos  processos  de  cassação,  extraímos  excertos 
para evidenciar as confirmações e as confissões de recebimento 
de  recursos,  as  destinações  alegadas  e  as  dificuldades  em 
justificar esse relacionamento político financeiro com o partido 
do governo.

[...]”
      

Nesse  mesmo  tom,  colho  as  declarações  da  testemunha  (de 
acusação) Raimundo Ferreira da Silva Júnior (vol. 87, fls. 19075/19077), in 
verbis:

“[...]  que  recebeu  a  ligação  de  Delúbio  Soares 
provavelmente  em  uma  quinta-feira;  que,  no  dia  seguinte, 
recebeu uma ligação da secretária de Delúbio Soares, de nome 
Edilene, informando que os documentos estariam disponíveis 
na segunda-feira;  que,  na segunda-feira,  se dirigiu à Agencia 
Brasília do Banco Rural, localizada no Shopping Brasilia, tendo 
se identificado na portaria do prédio; que, na Agência Brasília 
do Banco Rural foi ate o balcão e falou com o funcionário do 
banco e disse ao mesmo que havia documentos em seu nome; 
que não se recorda do nome do empregado do banco que lhe 
atendeu que o funcionário do banco não perguntou quais tipos 
de documentos o declarante iria buscar; que o funcionário do 
Banco solicitou ao declarante a carteira de identidade e conferiu 
o documento em um arquivo; que acredita que o funcionário do 
banco sabia de que se tratavam tais documentos, pois não fez 
qualquer questionamento ao declarante; que esperou por cerca 
de 3 ou 4 minutos até ser chamado para uma sala localizada no 
fundo da agência; que nesta sala recebeu um envelope e assinou 
um documento que lhe foi apresentado; que não verificou o que 
havia dentro do envelope; que o funcionário do Banco também 
não informou ao declarante do que se tratava aquele envelope; 
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contratos de publicidade com órgãos e empresas do governo, 
supostamente emprestados por bancos com notórios interesses 
em determinadas decisões.

Dos inúmeros depoimentos feitos à CPMI dos Correios, à 
CPMI da Compra de Votos e ao Conselho de Ética, bem como 
dos  pareceres  nos  processos  de  cassação,  extraímos  excertos 
para evidenciar as confirmações e as confissões de recebimento 
de  recursos,  as  destinações  alegadas  e  as  dificuldades  em 
justificar esse relacionamento político financeiro com o partido 
do governo.

[...]”
      

Nesse  mesmo  tom,  colho  as  declarações  da  testemunha  (de 
acusação) Raimundo Ferreira da Silva Júnior (vol. 87, fls. 19075/19077), in 
verbis:

“[...]  que  recebeu  a  ligação  de  Delúbio  Soares 
provavelmente  em  uma  quinta-feira;  que,  no  dia  seguinte, 
recebeu uma ligação da secretária de Delúbio Soares, de nome 
Edilene, informando que os documentos estariam disponíveis 
na segunda-feira;  que,  na segunda-feira,  se dirigiu à Agencia 
Brasília do Banco Rural, localizada no Shopping Brasilia, tendo 
se identificado na portaria do prédio; que, na Agência Brasília 
do Banco Rural foi ate o balcão e falou com o funcionário do 
banco e disse ao mesmo que havia documentos em seu nome; 
que não se recorda do nome do empregado do banco que lhe 
atendeu que o funcionário do banco não perguntou quais tipos 
de documentos o declarante iria buscar; que o funcionário do 
Banco solicitou ao declarante a carteira de identidade e conferiu 
o documento em um arquivo; que acredita que o funcionário do 
banco sabia de que se tratavam tais documentos, pois não fez 
qualquer questionamento ao declarante; que esperou por cerca 
de 3 ou 4 minutos até ser chamado para uma sala localizada no 
fundo da agência; que nesta sala recebeu um envelope e assinou 
um documento que lhe foi apresentado; que não verificou o que 
havia dentro do envelope; que o funcionário do Banco também 
não informou ao declarante do que se tratava aquele envelope; 
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que  reconhece  como  sua  assinatura  aposta  no  canto  inferior 
direito do documento de fls. 119 do apenso V dos autos; que 
assinou tal documento sem ler, não tendo percebido que estava 
recendo a quantia de cem mil referente ao cheque no 41 407 1 
da empresa SMP&B Comunicação Ltda.;  que, na verdade,  ao 
entrar  na  agência  bancaria,  percebeu  que  lhe  seria  entregue 
uma quantia em dinheiro; que chegou a essa conclusão uma vez 
que  lhe  foi  exigido  sua  identificação;  que,  entretanto,  em 
nenhum momento, Delúbio Soares falou ao declarante que lhe 
seria entregue na Agência Brasília do Banco Rural uma certa 
quantia em dinheiro; que nunca tinha ouvido falar da empresa 
SMP&B Comunicação  Ltda.;  que  não  sabe  qual  a  origem da 
quantia  que  recebeu;  que,  de  posse  do  envelope  lacrado, 
dirigiu-se ao Escritório Nacional do Partido dos Trabalhadores 
em Brasília/DF e o entregou nas mãos de Delúbio Soares no dia 
seguinte;  que já viu o senhor marcos Valéria várias vezes no 
Escritório Nacional do Partido dos Trabalhadores em Brasília; 
que Marcos Valério sempre ia se reunir  com Delúbio Soares; 
que não sabe dizer sobre qual assunto os mesmos tratavam em 
tais reuniões; que não sabia que Marcos Valerio era proprietário 
da empresa SMP&B Comunicação Ltda. ou de qualquer outra 
empresa; que apenas tinha conhecimento de que Marcos Valério 
era publicitário; que não era de seu conhecimento que outras 
pessoas  foram  a  Agência  Brasília  do  Banco  Rural  para 
receberem valores por orientação de Delúbio Soares; 

[...].”
      

Com relação ao acusado José Dirceu, lembro que na sessão em que 
recebemos  a  inicial  acusatória,  prevaleceu  o  entendimento  de  que  o 
conjunto fático encartado no inquérito 2245 autorizava a instauração da 
ação  penal  para  apurar  os  crimes  de  formação  de  quadrilha  e  de 
corrupção  ativa  debitados  a  este  primeiro  denunciado.  Isto,  em  larga 
medida,  pelo  fundamento  de  que autor  de  um delito  não  é  apenas  o 
agente  que  realiza  a  figura  típica,  mas  também  aquele  que  detém  o 
domínio da vontade e das ações daqueles que executam o núcleo objetivo 
do tipo penal. 
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que  reconhece  como  sua  assinatura  aposta  no  canto  inferior 
direito do documento de fls. 119 do apenso V dos autos; que 
assinou tal documento sem ler, não tendo percebido que estava 
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que  lhe  foi  exigido  sua  identificação;  que,  entretanto,  em 
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Ainda  nessa  oportunidade,  observei  que  “há  atividades  que  são  
próprias  mesmas  do  dirigente  máximo  da  Casa  Civil  e  que  não  podem  ser  
confundidas com indícios de autoria de crime.” (trecho do voto que proferi na 
sessão em que deliberamos sobre o recebimento da denúncia).

Avanço  pela  anotação  de  que  a  inicial  acusatória  imputa  a  este 
denunciado a direção e o planejamento de ações voltadas ao “loteamento 
político”  de  cargos  públicos  e  à  distribuição  de  mesada  aos 
parlamentares. Isto para obtenção de recursos financeiros para a quitação 
de dívidas de campanha eleitoral e para a cooptação de parlamentares 
federais (mediante paga). 

Com efeito,  no exame prefacial  da acusação prevaleceu,  quanto a 
este acusado, o entendimento de que as reuniões entre os agentes dos 
núcleos político,  publicitário e financeiro seriam indícios suficientes da 
prática delitiva. Até porque “foram realizadas inúmeras reuniões nas quais,  
aparentemente,  decidiu-se  o  modo  como  se  dariam  os  repasses  das  vultosas  
quantias em espécie, quais seriam os beneficiários, os valores a serem transferidos  
a cada um, além da fixação de um cronograma para os repasses, cuja execução  
premeditadamente se protraía no tempo” (trecho da ementa do recebimento 
da denúncia).

Nessa oportunidade, repiso, não me passou desapercebido o “risco  
de potencialização do exercício do cargo, no caso do ministro José Dirceu, chefe da  
Casa Civil”, até porque “há atividades que são próprias mesmas do dirigente  
máximo da Casa Civil e que não podem ser confundidas com indícios de autoria  
de  crime”  (trecho  do  voto  que  proferi  no  juízo  de  admissibilidade  da 
denúncia, fls. 12.757, v. 59). 

Ainda na fase pré-processual, consignei que a teoria do domínio do 
fato, na linha de votos que antecederam a minha manifestação, permitiria 
a compreensão da setorização das ações dos agentes listados na denúncia 
e a localização do divisor de águas entre aquelas condutas próprias do 
cargo e aquelas ilícitas, cometidas em razão do cargo (ou com o abuso 
dele).

E o fato é que, a meu aviso, a relevância do papel desempenhado por 
José Dirceu no Governo Federal (ele era o 2º homem mais poderoso do 
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Governo)  garantiria  às  instituições  financeiras,  e  às  agências  de 
publicidade  e  propaganda  participantes  do  esquema,  que  elas  nunca 
seriam fiscalizadas (como de fato não o foram, até que o esquema fosse 
desvendado)  e  que  também  seriam  beneficiadas  (como  foi  o  caso  do 
BMG). 

E  assim  o  afirmo  porque  a  aproximação  entre  os  integrantes  do 
chamado núcleo político e do núcleo publicitário não tinha outra razão de 
ser, senão o aproveitamento da “expertise” do grupo de Marcos Valério na 
lavagem de dinheiro. Prova disso é o depoimento, em juízo, do próprio 
Marcos Valério, in verbis: 

“No início de 2003, o Sr. Delúbio procurou o declarante, 
afirmando  que  o  Partido  dos  Trabalhadores,  em  razão  das 
campanhas  realizadas,  estava  com  problemas  de  caixa  em 
diversos  diretórios,  oportunidade  em  que  propôs  que  as 
empresas  do  declarante  tomassem  empréstimos  e  os 
repassassem  ao  Partido  dos  Trabalhadores  que  restituiria  os 
valores com juros e acréscimos legais. Tal proposta se deu em 
razão do seu relacionamento com Delúbio e da perspectiva de 
que,  mantendo  um  bom  relacionamento  com  o  Partido  do 
Governo, obtivesse serviços para suas empresas, inclusive, em 
futuras  campanhas  eleitorais.  Delúbio  também  tinha 
conhecimento  da  credibilidade  das  empresas  do  declarante 
junto às instituições bancárias, o que facilitaria a obtenção de 
empréstimos, como de fato aconteceu. ( ... ) Naquele momento o 
declarante  alertou  o  Sr.  Delúbio  sobre  o  risco  da  operação 
proposta,  especialmente,  de quem garantiria o pagamento no 
caso de saída de Delúbio do Partido ou qualquer outro evento, 
visto que se tratava de uma operação baseada na confiança, já 
que não seria e não foi documentada. O Sr. Delúbio esclareceu 
que  o  então  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  e  o  Secretário  SILVIO 
PEREIRA eram sabedores dessa operação de empréstimo para o 
Partido e em alguma eventualidade garantiriam o pagamento 
junto às empresas do declarante.” (fls. 16.349/16.369, v. 76)
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Acresce que não há dúvidas razoáveis de que José Dirceu concorreu 
(e tinha pleno conhecimento) para os delitos impulsionados pelos agentes 
do núcleo político. Na verdade, a meu aviso, este primeiro denunciado 
detinha o controle finalístico sobre a ação dos denunciados integrantes 
dos núcleos financeiro e publicitário. Com efeito, o que se tem dos autos é 
que o denunciado José Dirceu tinha mesmo o domínio intelectual  das 
ações  dos  demais  acusados,  naquilo  em  que  dirigidas  para  o 
levantamento de numerário para o pagamento de dívidas e de “mesadas” 
a  parlamentares  da  base  aliada.  Denunciado,  todavia,  que  negou  as 
acusações  (interrogatório  fls.  16.634-16.671,  v.  77  –  negou inclusive  ter 
qualquer relação com Marcos Valério) e atribuiu suas ações à função de 
coordenação  política,  própria  do  cargo  que  ocupava  na  Casa  Civil.  
Casa Civil  que,  segundo ele,  tinha uma sala de investimentos  na qual 
recebera empresários e dirigentes do BMG, do Banco Rural e do Banco do 
Espírito Santo. Dirigentes, estes, conforme o depoimento do próprio José 
Dirceu, que se fizeram acompanhar por Marcos Valério. 

De mais a mais, não posso deixar de referir o multicitado encontro 
(alegadamente  um “jantar”)  no  Hotel  Ouro  Minas,  na  cidade  de  Belo 
Horizonte, do denunciado (José Dirceu) com dirigentes do Banco Rural 
(dentre eles a então Presidente da Instituição Financeira, Kátia Rabelo). 
Sobre  tal  episódio,  disse  o  denunciado José  Dirceu que o  encontro  se 
limitou  a  uma  “missão  do  Governo”  (falar  sobre  o  Brasil,  o  Governo, 
Políticas  Públicas  e  situação  do  país).  Todavia,  essa  declaração  não 
confere com a versão dada pela denunciada Kátia Rabelo. Esta afirmou 
que um dos assuntos tratados no aludido encontro (um jantar no Hotel 
Ouro Minas, em Belo Horizonte, reitero) “foi o tema referente à suspensão da  
liquidação  do  Banco  Mercantil  de  Pernambuco  pelo  Banco  Central”.  É  que, 
segundo a interroganda, o Banco Rural “possuía 20% das ações do Banco  
Mercantil  de  Pernambuco”  e  que  “seria  interessante  adquirir  a  massa  
liquidanda do referido Banco”.  Logo, diante das dificuldades encontradas 
perante o Banco Central do Brasil, o contato com o então Ministro Chefe 
da Casa Civil funcionaria como uma “forma de agilizar uma eventual decisão  
por parte  do  Governo do Presidente Lula”.  Do termo de interrogatório da 
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acusada Kátia Rabelo, extraio ainda o seguinte:

“...questionada  acerca  da  razão  da  presença  de  Marcos 
Valério nestas tratativas, respondeu que o mesmo agiu apenas 
como  intermediário  entre  José  Dirceu  e  o  Banco  Rural, 
exclusivamente para o agendamento das reuniões;  diz que é 
nesse sentido que se manifestou quando em depoimento em 
Congresso  nacional  (Sic),  utilizando a  expressão ‘facilitador... 
esclarece  que  Marcos  Valério  atuava  apenas  informando  a 
disponibilidade  na  agenda  do  ministro  José  Dirceu;  diz  que 
Marcos Valério participou da reunião da interroganda com o 
ministro,  realizada  no  âmbito  do  Palácio  do  Planalto”  (sem 
grifos no original)

      
José  Rodrigues  Borba,  também  denunciado  nesta  ação  penal, 

declarou o seguinte:
“Eu conheci ele [Marcos Valério] no aeroporto de Brasília, 

num  círculo  de  pessoas  conhecidas,  tá;  já  se  falava  Marcos 
Valério,  Marcos  Valério,  Marcos  Valério,  influente  no 
Governo  Federal  e  tal,  aí  eu  identifiquei  ele  acho  que  no 
segundo semestre de 2003. Naquela oportunidade nós não nos 
falamos mais. Vi ele outras vezes. Ai numa outra oportunidade 
falamos uns 5 minutinhos nos corredores lá da liderança, ainda 
que  eu  não  estivesse  líder,  mas  nós  nos  encontramos 
casualmente,  aí  tivemos  a  oportunidade  de  conversar  e  ele 
sempre se colocou, falou ‘olha, o que precisar de mim estou 
pronto a atender junto aos pleitos, juntos ao governo e tal’, e 
foi dessa forma que conheci Marcos Valério....As poucas vezes 
que  nós  apenas  fomos  lá  pedir  um  reforço  nas  nomeações 
porque ele  dizia  ter  influência  nessas  áreas.     (Termo de 
interrogatório de José Rodrigues Borba, vol. 73).

      
Nessa  contextura,  não  tenho  como  minimamente  críveis  as 

declarações prestadas em juízo por José Dirceu no sentido de que “com o 
senhor Marcos Valério não tive, não tenho nenhum relacionamento”(fls. 
16.636,  v.  77).  Nessa  toada,  não  encontro  plausibilidade  também  na 
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afirmação de que não se encontrou com dirigentes do Banco Rural e do 
BMG em oportunidades diversas do referido jantar no Ouro Minas (fls. 
16.655,  v.  77,  interrogatório  de  José  Dirceu).  Até  porque,  Renilda  de 
Souza, esposa de Marcos Valério, ouvida na CPMI dos Correios, declarou 
que:

 “E a única coisa que ele [Marcos Valério] me falou foi que o Dr.  
–  na  época  Ministro  –  José  Dirceu  sabia  dos  empréstimos.  E  eu  
perguntei como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção  
do Banco Rural,  em Belo Horizonte,  no Hotel  Ouro Minas, com o  
então Ministro José Dirceu, para resolver sobre o pagamento desses  
financiamentos feitos no Banco Rural. E que houve uma reunião em  
Brasília, da direção do BMG, não sei os nomes, ele só me disse assim,  
uma reunião em Brasília, não sei onde essa, para acertar o pagamento  
das contas, porque o banco também quer receber.” 

Para além de observar que Marcos Valério confirmou em Juízo que 
José Dirceu tinha ciência dos referidos empréstimos (conforme trecho do 
interrogatório judicial do 5º denunciado, fls. 16.356), Émerson Palmieri, 
em depoimento à CPMI dos Correios, declarou o seguinte:

      
“Em nenhuma reunião eu participei com o Ministro José 

Dirceu, mas posso lhe afirmar que depois de conversado isso o 
sr. Genoíno levantou e disse que iria ligar para o ministro José 
Dirceu....

O SENHOR JOSÉ ROCHA (PFL-BA): Vª Sª saberia afirmar 
se o deputado José Dirceu tinha conhecimento dessa prática de 
repasse  de  recursos  e  qual  era  a  origem  desses  recursos 
repassados?

O  SENHOR EMERSON  PALMIERI:  deputado,  o  que  a 
gente sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre 
havia  uma  ligação  ou  do  Delúbio  ou  do  Genoíno  para  o 
deputado José Dirceu. É que o que eles diziam: ‘vou ligar para o 
ministro José Dirceu’.

O SENHOR JOSÉ ROCHA (PFL-BA):  nessas reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O SENHOR EMERSON PALMIERI: Sim, daqui de Brasília 
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mesmo, algumas para o ministro José Dirceu. 
O SENHOR JOSÉ ROCHA: e qual  seria o retorno dessa 

ligação, o senhor sabe qual era?
O  SENHOR  EMERSON  PALMIERI:  ‘está  tudo  ok, 

Roberto. Está tudo ok’. Era a resposta que vinha ou do Genoíno 
ou do Delúbio. ‘está tudo ok. Fique tranquilo.’

      
Nesse  rumo,  o  depoimento  de  Fernanda  Karina  Alves  Somaggio 

(então  Secretária  de  Marcos  Valério)  também  desfavorece  a  alegação 
defensiva de ausência de qualquer vínculo associativo entre José Dirceu e 
Marcos  Valério.  Isso  porque  a  referida  Informante  do  Juízo  assim 
descreveu a forma de relacionamento dos agentes:

“[...]
MPF: A senhora sabe sobre reuniões, telefonemas, alguma 

coisa nesse tipo?
DEPOENTE: Não, eu apenas ouvi. Ouvia os nomes. 
MPF: O ex-deputado José Genoíno, a senhora se recorda?
DEPOENTE: Me recordo.
MPF: Telefonemas, assim?
DEPOENTE: Porque...Até enquanto eu trabalhava lá,  eu 

conversava com a secretária do Delúbio e era o Delúbio quem 
direcionava  as  reuniões.  Então,  eu  ouvi  que  poderia  ter 
acontecido ou não, mas...

MPF: Nessas reuniões o senhor José Genoíno participava 
também? A senhora tinha essa informação? É isso?

DEPOENTE:  Tinha  a  informação  de  que  o  Delúbio,  o 
senhor Delúbio era ele quem marcava o restante das reuniões.

MPF: Ele que definia quem ia participar ou não?
DEPOENTE: Exatamente, e era aqui em São Paulo.
MPF: O senhor José Dirceu, a senhora se recorda?
DEPOENTE:  Me  recordo,  a  mesma  coisa.  Porque  o 

senhor Delúbio dizia que ele conseguia marcar qualquer tipo 
de reunião com qualquer Ministro ou qualquer deputado do 
PT.

MPF: Ele chegou a mencionar o Ministro José Dirceu?
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DEPOENTE: Sim.
[...].”

      
Outro depoimento revelador da ambiência factual da causa se deu, 

também,  na  CPMI  dos  correios.  Refiro-me ao  depoimento  de  Ricardo 
Annes  Guimarães,  então  presidente  do  BMG,  que confirmou encontro 
com José Dirceu, segundo ele, para convidar o então chefe da casa civil 
para  a  inauguração  de  uma  fábrica  de  enlatados  em  Luziânia/GO. 
Reunião,  ainda segundo ele,  da qual  teria  participado Marcos Valério. 
Leia-se:

O  SR.  PRESIDENTE  (Gustavo  Fruet.  PSDB  -  PR)  -  A 
primeira pergunta - e eu queria perguntar desta coincidência: 
no dia 20 de fevereiro de 2003, houve uma reunião da diretoria 
do BMG com o Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu.

O SR. RICARDO GUIMARÃES -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) - Qual foi 

o objeto dessa reunião ?
O  SR.  RICARDO  GUIMARÃES-  O  objeto  foi  uma 

inauguração que nós.. de uma empresa alimentícia de produtos 
enlatados que a minha família tem na cidade de Luziânia.  A 
gente  ia  fazer  uma  inauguração,  e  foi  a  oportunidade  para 
convidar o Ministro José Dirceu para estar presente.

O SR.  PRESIDENTE (Gustavo  Fruet.  PSDB -  PR)  -  E  o 
Marcos Valério e o Delúbio acompanharam essa audiência ?

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim. Os dois .
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR)- Os dois. 

E comentaram sobre esse empréstimo? Há coincidência de um 
empréstimo  ter  sido  três  dias  antes,  e  o  outro,  quatro  dias 
depois?

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Não.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) - E quem 

marcou a audiência na Casa Civil?
O SR. RICARDO GUIMARÃES- Marcos Valério.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) - Também 

nessa linha, só para fechar essas relações: o senhor Conhece a 
Sra Maria Ângela Saragoza?
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O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR)- Ela foi 

esposa do ex-Ministro José Dirceu. Ela trabalha no BMG?
O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim .
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR)- Em qual 

função ela trabalha ?
O SR. RICARDO GUIMARÃES - Ela é psicóloga na cidade 

de São Paulo. Ela atende os funcionários do BMG de São Paulo 
e também os nossos correspondentes e agentes bancários.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) - Ela foi 
contratada quando?

O  SR.  RICARDO  GUIMARÃES-  Ela  foi  contratada  em 
novembro de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) - Como é 
que ela foi apresentada? Quem solicitou a contratação da Sra 
Maria Ângela ?

O  SR.  RICARDO  GUIMARÃES-  Quem  pediu  foi  o  Sr 
Marcos Valério .

O  SR.  PRESIDENTE  (Gustavo  Fruet.  PSDB  -  PR)  -  Ele 
pediu  quando?  O  senhor  se  lembra?  Foi  nesse  período 
também ?

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Foi próximo ...
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR)
- Foi próximo, foi próximo dessa época de novembro de 

2003.
      

É certo que reunir-se com o empresariado nacional não se me afigura 
algo extraordinário ou mesmo estranho às atribuições do chefe da Casa 
Civil. O que me causa estranheza é a negativa, por este denunciado, do 
estabelecimento  de  contatos  com Marcos  Valério.  Contatos  que a  meu 
sentir  estão  mais  do  que  comprovados  e  que  me  levam  à  segunda 
indagação referente a este encontro. Indagação que procura encontrar nos 
autos  eventual  ligação  entre  os  interesses  do  BMG  (autorização  para 
operar com o chamado crédito consignado) e o fato de a ex-esposa de José 
Dirceu haver sido contratada a pedido de Marcos Valério e, em meio a 
tudo isso, o BMG ter empoderado a sua carteira de empréstimos em mais 
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de 122%. 
Na busca por uma resposta,  deparei-me com o acórdão proferido 

pelo  TCU  no  TC  n°  013.688/2005.  Acórdão  que  julgou  improcedente 
representação formulada pelo Dr. Lucas Rocha Furtado, sob a alegação de 
que: “O foco desta Corte foi a atuação da Caixa na realização da operação, sob o  
aspecto da legalidade, economicidade e moralidade. Em resumo, ficou evidenciado  
que a operação tinha amparo legal,  foi financeiramente vantajosa para a CEF,  
ante  o  baixo  risco  envolvidos  nos  créditos  adquiridos  e  as  taxas  praticadas,  
consideravelmente  superiores  ao  CDI.  Não  se  vislumbrou,  também,  qualquer  
indício de violação ao princípio da moralidade nas operações analisadas.”

Com efeito, não tenho como conferir a abrangência pretendida pela 
defesa quanto às conclusões do TCU no referido acórdão. Acórdão, é bom 
deixar claro, que, em momento algum, julgou eventual favorecimento ao 
BMG por parte do Governo Federal. Confira-se:

“são  dois  os  aspectos  objeto  da  representação:  1)  o 
possível favorecimento ao BMG, por parte do Governo Federal, 
para que aquele banco pudesse atuar no mercado de crédito 
consignado e 2) a legalidade, economicidade e moralidade da 
operação  de  aquisição,  pela  CEF,  de  parte  da  carteira  de 
créditos consignados do BMG.

É  importante  ressaltar  que  o  presente  processo  trata, 
exclusivamente, do segundo aspecto acima.”

      
Pois bem, a Corte  de Contas,  em que pese não haver encontrado 

indícios de violação ao princípio da moralidade, não deixou de consignar 
o seguinte:

      
“O Analista e o Diretor da 2ª Secex entendem que ficaram 

configurados vários indícios de irregularidades, que justificam 
a realização de audiência de diversos responsáveis. Já o Titular 
da Unidade Técnica entendeu de forma inteiramente diversa, 
concluindo pela inexistência de irregularidades cometidas pela 
Caixa Econômica Federal no que tange à aquisição de parte da 
carteira de crédito consignado do BMG.”
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de 122%. 
Na busca por uma resposta,  deparei-me com o acórdão proferido 

pelo  TCU  no  TC  n°  013.688/2005.  Acórdão  que  julgou  improcedente 
representação formulada pelo Dr. Lucas Rocha Furtado, sob a alegação de 
que: “O foco desta Corte foi a atuação da Caixa na realização da operação, sob o  
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consideravelmente  superiores  ao  CDI.  Não  se  vislumbrou,  também,  qualquer  
indício de violação ao princípio da moralidade nas operações analisadas.”

Com efeito, não tenho como conferir a abrangência pretendida pela 
defesa quanto às conclusões do TCU no referido acórdão. Acórdão, é bom 
deixar claro, que, em momento algum, julgou eventual favorecimento ao 
BMG por parte do Governo Federal. Confira-se:
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para que aquele banco pudesse atuar no mercado de crédito 
consignado e 2) a legalidade, economicidade e moralidade da 
operação  de  aquisição,  pela  CEF,  de  parte  da  carteira  de 
créditos consignados do BMG.

É  importante  ressaltar  que  o  presente  processo  trata, 
exclusivamente, do segundo aspecto acima.”

      
Pois bem, a Corte  de Contas,  em que pese não haver encontrado 

indícios de violação ao princípio da moralidade, não deixou de consignar 
o seguinte:

      
“O Analista e o Diretor da 2ª Secex entendem que ficaram 

configurados vários indícios de irregularidades, que justificam 
a realização de audiência de diversos responsáveis. Já o Titular 
da Unidade Técnica entendeu de forma inteiramente diversa, 
concluindo pela inexistência de irregularidades cometidas pela 
Caixa Econômica Federal no que tange à aquisição de parte da 
carteira de crédito consignado do BMG.”
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Essa divergência nas análises técnicas com a qual se deparou o TCU 

é, por si só, indicativa da extrema complexidade dos fatos suscitados pelo 
então Procurador-Geral junto ao TCU. E o fato é que essa complexidade 
se potencializa ao extremo quando a ela se mesclam os dados fáticos não 
acobertados  pelo  exame  meramente  técnico  realizado  pelo  TCU.  Até 
porque  a  previsão  constitucional  desse  aparato  orgânico-funcional  de 
controle  externo  não  tem outro  objetivo  imediato  senão o  de  evitar  o 
desgoverno  e  a  desadministração.  Controle  externo  em  que  avulta  o 
poder-dever  de  “julgar  as  contas  dos  administradores  e  demais 
responsáveis  por  dinheiros,  bens  e  valores  públicos  da  administração 
direta  e  indireta,  incluídas  as  fundações  e  sociedades  instituídas  e 
mantidas  pelo  Poder  Público federal,  e  as  contas  daqueles  que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário  público”  e  de  “fiscalizar  a  aplicação  de  quaisquer  recursos 
repassados  pela  União  mediante  convênio,  acordo,  ajuste  ou  outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município” 
(incisos II e VI do art. 71 da Constituição Federal). Procedimentos em que 
se  aferem a legalidade,  a  legitimidade e  a economicidade das  práticas 
públicas. Esse regime constitucional de controle da res pública privilegia 
a probidade administrativa, o mais importante conteúdo do princípio da 
moralidade  pública.  Daí  o  modo  particularmente  severo  como  a 
Constituição  reage  à  violação  dela,  probidade,  in  verbis:  “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”  (§ 4º do art. 37 da CF).  

Esse  modo  particularizado  de  proteger  as  verbas  públicas  não 
implica  a  dependência  das  esferas  penal  e  administrativa  quanto  ao 
controle  da  licitude  de  procedimentos  licitatórios.  Até  porque  a 
competência da Corte de Contas se limita à aferição das regularidades 
formais dos atos que envolvam dinheiro, bens e valores públicos. Estou a 
dizer: no mundo dos fatos, nada obstante a aparência de legalidade, pode 
o  contrato  firmado  com  o  Estado  ser  timbrado  por  coligações, 
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é, por si só, indicativa da extrema complexidade dos fatos suscitados pelo 
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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”  (§ 4º do art. 37 da CF).  

Esse  modo  particularizado  de  proteger  as  verbas  públicas  não 
implica  a  dependência  das  esferas  penal  e  administrativa  quanto  ao 
controle  da  licitude  de  procedimentos  licitatórios.  Até  porque  a 
competência da Corte de Contas se limita à aferição das regularidades 
formais dos atos que envolvam dinheiro, bens e valores públicos. Estou a 
dizer: no mundo dos fatos, nada obstante a aparência de legalidade, pode 
o  contrato  firmado  com  o  Estado  ser  timbrado  por  coligações, 
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cumplicidades,  enfim,  por  corrupção  lato  sensu.  Ou seja,  aquela  que é 
operada nos gabinetes, a portas fechadas, e que faz da coisa pública um 
loteamento privado. Pelo que, lógico, as condutas, em tese, constitutivas 
dos delitos definidos legislação penal vão muito além do controle formal 
da legalidade da despesa e da economicidade dos contratos,  realizado 
pelos Tribunais de Contas. 

Acresce que os Tribunais de Contas não se destinam especificamente 
a velar pelo princípio do sistema penal eficaz, mas à função que a própria 
Lei  Maior  do  País  designa  por  “controle  externo”.  A  investigação 
propriamente penal,  que é tão própria da Polícia quanto do Ministério 
Público, pouco tem a ver com o “Sistema Tribunais de Contas”, porque os 
Tribunais de Contas, a partir do TCU, são órgãos de controle externo das 
unidades administrativas de qualquer dos três Poderes da República e 
desempenham uma função que não é a jurisdicional. Atuando eles ora 
autonomamente ou sem nenhum vínculo com o Poder Legislativo,  ora 
por modo auxiliar ao controle externo que também é próprio do Poder 
Legislativo. 

Dito  isto,  não  posso  deixar  de  anotar  que  o  TCU não recusou a 
premissa  do  Ministério  Público  de  Contas  de  que  houve  significativo 
crescimento da carteira de crédito do BMG. Mais do que isso, o próprio 
TCU, numa curiosa passagem, chegou afirmar que:

      
“[...]  os acordos e negócios celebrados entre a Caixa e o 

BMG  são  de  natureza  privada.  Não  são  contratos 
administrativos,  em  que  as  condições  contratuais  devem  ser 
mantidas até o final do ajuste, só se admitindo uma mudança 
nos  valores  pactuados  quando  evidenciadas  condições  que 
afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No caso, 
foi  celebrado um acordo com vigência de dois  anos,  como a 
conjuntura  econômica  é  dinâmica  e  pode  modificar-se 
rapidamente,  seria  até  esperado  que  fossem  promovidas 
alterações nas taxas ao longo do tempo. E essas modificações, 
obviamente, teriam que ser negociadas entre as partes. Nesse 
sentido, o acordo previa essa possibilidade na cláusula terceira, 
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operada nos gabinetes, a portas fechadas, e que faz da coisa pública um 
loteamento privado. Pelo que, lógico, as condutas, em tese, constitutivas 
dos delitos definidos legislação penal vão muito além do controle formal 
da legalidade da despesa e da economicidade dos contratos,  realizado 
pelos Tribunais de Contas. 

Acresce que os Tribunais de Contas não se destinam especificamente 
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propriamente penal,  que é tão própria da Polícia quanto do Ministério 
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unidades administrativas de qualquer dos três Poderes da República e 
desempenham uma função que não é a jurisdicional. Atuando eles ora 
autonomamente ou sem nenhum vínculo com o Poder Legislativo,  ora 
por modo auxiliar ao controle externo que também é próprio do Poder 
Legislativo. 

Dito  isto,  não  posso  deixar  de  anotar  que  o  TCU não recusou a 
premissa  do  Ministério  Público  de  Contas  de  que  houve  significativo 
crescimento da carteira de crédito do BMG. Mais do que isso, o próprio 
TCU, numa curiosa passagem, chegou afirmar que:

      
“[...]  os acordos e negócios celebrados entre a Caixa e o 

BMG  são  de  natureza  privada.  Não  são  contratos 
administrativos,  em  que  as  condições  contratuais  devem  ser 
mantidas até o final do ajuste, só se admitindo uma mudança 
nos  valores  pactuados  quando  evidenciadas  condições  que 
afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No caso, 
foi  celebrado um acordo com vigência de dois  anos,  como a 
conjuntura  econômica  é  dinâmica  e  pode  modificar-se 
rapidamente,  seria  até  esperado  que  fossem  promovidas 
alterações nas taxas ao longo do tempo. E essas modificações, 
obviamente, teriam que ser negociadas entre as partes. Nesse 
sentido, o acordo previa essa possibilidade na cláusula terceira, 
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parágrafo quarto (fl. 423). E seguindo essa mesma lógica, para o 
caso  de  insucesso  nas  negociações,  o  acordo  previa  que 
qualquer das partes poderia rescindir unilateralmente o acordo, 
mediante  comunicação  formal  à  outra  com  antecedência 
mínima de 90 dias (fl. 426).

28.  De  fato,  causa  certa  estranheza  que  o  BMG  tenha 
assinado  o  acordo  em  1/4/2005  e  menos  de  um  mês  depois 
tenha manifestado intenção de rescindi-lo. Como se trata de um 
processo  negocial,  entretanto,  a  CEF  não  tinha  instrumentos 
para compelir o banco a continuar cedendo seus créditos àquela 
taxa.  A  CEF  tinha  duas  opções:  ou  rescindia  o  acordo  ou 
renegociava a taxa. Em outras palavras, deveria ser analisado se 
era mais vantajoso deixar de adquirir aqueles créditos e realizar 
outro tipo de negócio ou baixar a taxa praticada.

Percebe-se, portanto, que o foco de atuação de cada uma 
dessas instituições é diverso. Além de nada ter a ver com as 
operações em questão, o eventual maior crescimento do BMG 
no mercado de crédito consignado em comparação à CEF, após 
a  realização  das  operações  em  tela,  não  significa 
necessariamente que tenha havido gestão inadequada por parte 
da Caixa em relação a esse segmento de atuação, pois, repito, 
isso está fundamentalmente relacionado ao foco dos negócios 
de cada uma das instituições, que é bastante diferente.”

      
Mas  não  é  só  isso.  Em  2007,  o  próprio  Banco  Central  do  Brasil 

aplicou a Ricardo Annes Guimarães (então presidente do BMG) pena de 
inabilitação  de  3  anos  para  o  exercício  de  cargos  de  direção  na 
administração ou       gerência de instituições na área de fiscalização do 
BACEN  (art.  44  da  Lei  4.595/64).  O  que  fez  por  identificar  nos 
empréstimos tomados por Marcos Valério  e  suas  empresas  no BMG a 
ocorrência  de “um conjunto  de  operações....irregular  em função de  diversas  
ocorrências que contrariam a prudência gerencial, dentre as quais se destaca a  
concessão  de  crédito  sem  prévia  análise  da  capacidade  de  pagamento  dos  
tomadores, a empresas cuja situação patrimonial era incompatível com o valor  
requisitado, a aceitação de avalistas sem a prévia avaliação de sua capacidade de  
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mínima de 90 dias (fl. 426).

28.  De  fato,  causa  certa  estranheza  que  o  BMG  tenha 
assinado  o  acordo  em  1/4/2005  e  menos  de  um  mês  depois 
tenha manifestado intenção de rescindi-lo. Como se trata de um 
processo  negocial,  entretanto,  a  CEF  não  tinha  instrumentos 
para compelir o banco a continuar cedendo seus créditos àquela 
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honrar os compromissos assumidos, a aceitação de garantias reais ineficazes, a  
liquidação  de  dívida  e  amortização  de  juros  e  encargos  de  empréstimos  com  
utilização  de  recursos  oriundos  de  crédito  deferido  a  outra  empresa  do  
mencionado grupo, não tendo havido efetivo ingresso de recursos na instituição,  
e a aceitação de garantias com base em contratos de valor inferior aos montantes  
emprestados...” (empréstimos concedidos no período de 2003 a 2005).

Outro  fato  que  densifica  a  tese  acusatória  envolve  o  “acordo” 
estabelecido entre o PT e o PL, focadamente na pessoa de Valdemar Costa 
Neto. Acusado que, em seu interrogatório judicial, declarou o seguinte:

“[...]  que  em 2003,  era  o  Presidente  do PL e  o  líder  da 
bancada; ... que em 2003, como líder do PL, se reuniu muitas 
vezes no Palácio do Planalto com o chefe da Casa Civil, Sr. José 
Dirceu;... Que no acordo feito para as eleições de 2002, foi o réu 
aqui presente que tratou do acordo, e da parte política,  foi o 
com sr. José Dirceu, e a parte financeira, com Delúbio Soares...”. 

      
Tais declarações, em linhas gerais, confirmam o quanto alegado por 

Valdemar Costa Neto, antes mesmo do início desta ação penal. Refiro-me 
ao depoimento de fls. 1376/1385 do qual extraio o trecho seguinte:

“Que  as  reuniões  para  tratar  de  assuntos  políticos 
ocorriam com a presença do declarante e José Alencar, pelo PL, 
e José Dirceu, Delúbio Soares, João Paulo Cunha e Luiz Dulci, 
pelo PT, sempre na residência de José Dirceu; que em meados 
de junho de 2002, em virtude do impasse referente aos valores 
que  seriam  destinados  à  campanha  do  PL,  o  declarante, 
juntamente com José Dirceu, redigiu uma nota à imprensa e aos 
partidos  políticos,  comunicando  a  inviabilidade  da  aliança 
PT/PL, em virtude da verticalização... Que o candidato Lula se 
encaminhou ao declarante e  disse ‘Valdemar,  você é  o  nosso 
problema?’, tendo recebido como resposta que o problema era, 
na  verdade,  a  verticalização,  e  o  mesmo  não  iria  ‘matar  a 
bancada do PL por causa da aliança com o PT’; Que Delúbio 
Soares convidou o declarante para uma conversa reservada... 
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partidos  políticos,  comunicando  a  inviabilidade  da  aliança 
PT/PL, em virtude da verticalização... Que o candidato Lula se 
encaminhou ao declarante e  disse ‘Valdemar,  você é  o  nosso 
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Que Delúbio Soares tentou fazer com que a negociação ficasse 
em  patamares  abaixo  dos  dez  milhões  solicitados...  Que  em 
dado  momento  do  impasse,  adentrou  José  Dirceu,  que 
perguntou a Delúbio sobre o andamento das negociações... Que 
José Dirceu se retirou, não fazendo qualquer observação... Que 
após isso, Delúbio disse ao declarante ‘olha, vou te pagar...”.

      
Assim  postas  as  coisas,  a  reconstituição  material  e  a  conexão 

funcional  dos  fatos  são  compreensivos  do  papel  de  centralidade  da 
atuação de José Dirceu no esquema criminoso. Ou seja: o vai e vem lógico 
do fragmentado para o infragmentado permite visualizar a paisagem, o 
cenário  revelador  da  relação  entre  este  denunciado  e  aqueles 
responsáveis pela protagonização de atos que, reunidos, compõem uma 
só obra. É dizer: a prova constante dos autos revela que José Dirceu foi o 
articulador da idéia-força, da idéia matriz, da idéia primaz do esquema 
criminoso.  Idéia  materializada  com  a  infungível  atuação  de  Marcos 
Valério e Delúbio Soares,  numa nítida divisão de tarefas que exige do 
aplicador da lei a compreensão de que a ação constitutiva do delito deve 
ser interpretada de parelha com a ambiência na qual está inserida. Ou 
seja:  a  valoração  jurídica  das  protagonizações  humanas  é  de  ser 
compreendida  a  partir  do  seu  entorno,  do  seu  marco  de  significado, 
portanto. 

E essa forma de parametrar as coisas não significa mera operação 
cerebrina, presunção ou mera conjectura. Não é isso. Quando o julgador 
salta para o conjunto da obra sem base empírica, esquecendo dos fatos, 
do ponto de vista lógico, ele pode estar até correto, porém, não do ponto 
de vista estritamente jurídico. Algo totalmente diverso se dá quando o 
julgador  apura  a  materialidade  dos  fatos  e  sua  conexão  funcional, 
mediante uma análise progressiva dos acontecimentos.  Nessa trilha de 
raciocínio,  aí  sim,  o  julgador pode saltar  para  o  conjunto da obra,  do 
cenário, da paisagem, a partir de inferências. Inferências que nada tem a 
ver com presunções, abstrações ou mesmo conjecturas. Motivo pelo qual, 
no ponto, acompanho o voto do ministro Joaquim Barbosa. 

Quanto ao denunciado José Genoíno, não há dúvidas razoáveis de 
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que José Genoíno concorreu (e tinha pleno conhecimento) para os delitos 
impulsionados pelos demais agentes dos núcleos político e publicitário. 
Na  verdade,  o  então  Presidente  do  PT  chegou  a  protagonizar, 
pessoalmente,  atos  concretos  para  alcançar  o  objetivo  do  grupo 
criminoso, qual seja: a efetiva “compra” do apoio político da base aliada 
ao governo. O acusado Roberto Jefferson, além de esclarecer que o PTB 
negociava cargos no Governo Federal com José Dirceu, José Genoíno e 
Sílvio Pereira, prestou as seguintes declarações: 

      
“[...]
Excelência, eu podia negar. Eu podia negar. Chegar aqui e 

dizer ao Senhor que não recebi, porque não há uma prova de 
que esse dinheiro tenha sido entregue. Delúbio nega, Genoíno 
nega,  Silvio  Pereira  nega,  Marcos  Valério  negou  até  o 
interrogatório - no interrogatório é que ele fala na possibilidade 
de haver entrega. Eu podia dizer: 'Não recebi, não".

[...]
Eu não quero fingir uma coisa que não é verdadeira. Eu 

podia chegar para o Senhor aqui: 'Não recebi". Não é verdade 
isso.  Não  vou  fazer.  Recebi  do  PT  quatro  milhões  para  as 
eleições  de  2004.  Inclusive,  Excelência,  em  uma  relação  de 
confiança  que  o  PT  defraudou,  porque  esperava  que  o 
dinheiro fosse legalizado. E começou o nosso conflito aí, eu 
cobrando  do  Genoíno:  "Genoíno,  vamos  legalizar  isso.  É 
muito dinheiro para ficar pelo "caixa 2".  Pelo menos vamos 
estabelecer  o  que  é  o  caixa  real."  Isso  nunca  aconteceu, 
Excelência.

[...]”
(Grifos acrescidos)

      
Nessa contextura, fica difícil (senão impossível) acatar a tese de que 

Genoíno  se  limitou  a  exercer  atos  meramente  estatutários  próprios, 
portanto, de quem exerce a função de Presidente de Partido Político. Atos 
estritamente  administrativos,  esses,  que  se  restringiriam  a  simples 
negociações com partidos da base aliada. 
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Com  efeito,  bem  ao  contrário  disso,  colhe-se  dos  autos  que  tais 
negociações  transitavam  mesmo  pelo  campo  da  ilicitude  penal, 
avançando  para  o  levantamento  de  numerário  para  o  pagamento  de 
dívidas de campanha e de mesadas a parlamentares aliados; sem contar 
no chamado “loteamento de cargos públicos”.  Condutas  ilícitas,  essas, 
assim  confirmadas  por  Roberto  Jefferson.  Confira-se  (trecho  do 
depoimento de Roberto Jefferson em juízo):

      
“DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA:  O  Senhor 

poderia declinar o nome das pessoas de quem o Senhor cobrou 
os recibos no valor de quatro milhões?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Delúbio Soares e 
José Genoíno.

DOUTOR  PROCURADOR  DA REPÚBLICA:  O  Senhor 
chegou a pedir a Emerson Palmieri que também cobrasse esses 
recibos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, pedi.
DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA: Os dezesseis 

milhões  restantes,  o  Senhor  chegou  a  cobrar  de  alguém  o 
adimplemento desse pagamento?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Cobrei  do 
Presidente e do Tesoureiro do PT.

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  Do 
Presidente e do Tesoureiro?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Do PT.
[...]”
 

Avanço no exame do quadro empírico da causa para pontuar que o 
conteúdo dessas graves afirmações feitas pelo corréu Roberto Jefferson 
foram  confirmadas  pelo  também  acusado  Emerson  Palmieri.  Acusado 
que não só confirmou a realização de reuniões entre os dirigentes do PDT 
e  a  cúpula  do  PT  (o  que  inclui  a  participação  do  denunciado  José 
Genoíno),  como  também  deu  detalhes  dessas  tratativas  e  dos  valores 
envolvidos: 
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“[...]
J: O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a 

acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. 
Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo 
entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?

      
R: Tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, 

nas eleições municipais. É bom deixar claro, excelência, que o 
trabalho  que  foi  feito,  foi  feito  político  da  ordem da  eleição 
municipal.  Quando foi feita essa reunião,  como eu fazia esse 
trabalho de estatística no partido, eu fui chamado pra reunião 
pra  levar  essa  estatística.  Onde  tinha  candidato  a  prefeito, 
vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que iniciou-se a  negociação 
entre a cúpula do PT e o PTB pra um acordo político. O PTB 
abriu  mão  de  algumas  candidaturas  em  alguns  Estados  em 
favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J:  Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o 
PTB um  recurso  de  R$  20  milhões,  em 5  parcelas  de  R$  4 
milhões,  do  PT  pro  PTB.  Eu  me  lembro  muito  bem  que  o 
Roberto, inclusive, consultou a assessoria jurídica do partido se 
isso era  possível,  e  aí  combinaram que seria  feito  através  de 
doações, pra conta-contribuição, através de recibo.

[...]”
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favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J:  Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o 
PTB um  recurso  de  R$  20  milhões,  em 5  parcelas  de  R$  4 
milhões,  do  PT  pro  PTB.  Eu  me  lembro  muito  bem  que  o 
Roberto, inclusive, consultou a assessoria jurídica do partido se 
isso era  possível,  e  aí  combinaram que seria  feito  através  de 
doações, pra conta-contribuição, através de recibo.

[...]”
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Sendo esse o quadro empírico da causa, não dá para acatar a tese 

defensiva  de  que  as  ações  protagonizadas  por  José  Genoíno  foram 
meramente  protocolares,  ou  simplesmente  estatutárias.  Até  porque  as 
versões  apresentadas  pelos  acusados  Roberto  Jefferson  e  Emerson 
Palmieri não estão isoladas do contexto fático-probatório da causa, como 
quer  fazer  crer  a  defesa.  Bastando  conferir  trecho  do  depoimento 
prestado, ainda na fase pré-processual, pelo então Deputado Federal José 
Múcio  Monteiro  Filho  (fls.  8541,  v.  41).  Deputado  que  disse  haver 
participado (pessoalmente, portanto) de um

      
“...encontro  formal  entre  o  presidente  do  PT  JOSÉ  

GENOÍNO  e  o  presidente  do  PDT  ROBERTO  JEFFERSON,  
ocorrido  na  Sede  Nacional  do  PT em Brasília/DF;  QUE este  
encontro foi realizado durante um almoço organizado pelo PT, quando  
seria discutida a política de alianças entre o PTB e PT nas eleições  
municipais de 2004; QUE neste encontro ficou estabelecido que o  
PTB receberia do PT o apoio financeiro necessário para custear  
despesas  eleitorais  das  campanhas  municipais  do  Brasil  
inteiro;  QUE  o  valor  acordado  entre  os  dois  partidos  foi  
estimado  em  R$  20  milhões,  a  ser  repassado  pelo  PT  no  
decorrer  das  eleições; QUE  em  nenhum  momento  qualquer  
representante do PT mencionou qual seria a fonte de tais  recursos;  
QUE neste  almoço participou pelo  PTB o depoente,  o então  
Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON e o 1º Secretário do  
partido  EMERSON  PALMIERY;  QUE  pelo  PT  estavam  
presentes JOSÉ GENOÍNO, Presidente da legenda, o Tesoureiro  
Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  Secretário  MARCELO  
SERENO e o também secretário SILVIO PEREIRA;  QUE não  
estava presente no almoço o ex-Ministro JOSÉ DIRCEU; [...] QUE  
nesta reunião não ficou estabelecido a forma como o PT iria efetuar o  
pagamento dos R$ 20 milhões ao PTB, mas apenas que seria mediante  
a  emissão  do  competente  recibo  de  doação;  QUE  não  tomou  
conhecimento do pagamento ao PTB de qualquer parcela dos R$ 20  
milhões prometidos pelo PT ; QUE somente em um jantar ocorrido  
em  março  de  2005  na  residência  do  Deputado  ROBERTO  
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participado (pessoalmente, portanto) de um

      
“...encontro  formal  entre  o  presidente  do  PT  JOSÉ  

GENOÍNO  e  o  presidente  do  PDT  ROBERTO  JEFFERSON,  
ocorrido  na  Sede  Nacional  do  PT em Brasília/DF;  QUE este  
encontro foi realizado durante um almoço organizado pelo PT, quando  
seria discutida a política de alianças entre o PTB e PT nas eleições  
municipais de 2004; QUE neste encontro ficou estabelecido que o  
PTB receberia do PT o apoio financeiro necessário para custear  
despesas  eleitorais  das  campanhas  municipais  do  Brasil  
inteiro;  QUE  o  valor  acordado  entre  os  dois  partidos  foi  
estimado  em  R$  20  milhões,  a  ser  repassado  pelo  PT  no  
decorrer  das  eleições; QUE  em  nenhum  momento  qualquer  
representante do PT mencionou qual seria a fonte de tais  recursos;  
QUE neste  almoço participou pelo  PTB o depoente,  o então  
Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON e o 1º Secretário do  
partido  EMERSON  PALMIERY;  QUE  pelo  PT  estavam  
presentes JOSÉ GENOÍNO, Presidente da legenda, o Tesoureiro  
Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  Secretário  MARCELO  
SERENO e o também secretário SILVIO PEREIRA;  QUE não  
estava presente no almoço o ex-Ministro JOSÉ DIRCEU; [...] QUE  
nesta reunião não ficou estabelecido a forma como o PT iria efetuar o  
pagamento dos R$ 20 milhões ao PTB, mas apenas que seria mediante  
a  emissão  do  competente  recibo  de  doação;  QUE  não  tomou  
conhecimento do pagamento ao PTB de qualquer parcela dos R$ 20  
milhões prometidos pelo PT ; QUE somente em um jantar ocorrido  
em  março  de  2005  na  residência  do  Deputado  ROBERTO  
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JEFFERSON,  na  presença  de  JOSÉ  GENOÍNO  e  DELÚBIO  
SOARES,  bem  como  do  1"  Secretário  do  PTB  EMERSON  
PALMIERY, deduziu de que o PT teria transferido R$ 4 milhões  
para ROBERTO JEFFERSON; QUE fez tal dedução pelo fato  
do Deputado ROBERTO JEFFERSON ter mencionado no final  
do  jantar  que  "com  mais  quatro  milhões  eu  resolvo  os  
problemas  do  PTB"; [...]  QUE  não  tomou  conhecimento  dos  
detalhes  do  recebimento  dos  R$  4  milhões  por  parte  do  Deputado  
ROBERTO JEFFERSON;...

[...]”
      
No  mesmo  tom,  as  declarações  prestadas  pelo  denunciado  JOSÉ 

MOHAMEDE JANENE, já falecido (fls. 1703, v. 08): 
      

“[...]
QUE  no  início  do  atual  Governo  Federal  o  Partido  

Progressista  realizou  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  um  
acordo de cooperação financeira; QUE não participou diretamente  
deste entendimento, tendo tomado ciência do mesmo posteriormente;  
QUE por este acordo de cooperação financeira o Partido dos  
Trabalhadores  ficaria  encarregado  de  repassar  ao  Partido  
Progressista  recursos  para  a  sua  estruturação  visando  a  
formação  de  alianças  para  eleições  futuras,  bem  como  para  
fazer  frente  a  dívidas  contraídas  pelo  Partido  Progressista;  
QUE  este  acordo  de  cooperação  financeira  não  tinha  valor  
específico pois seria implementado de acordo com o andamento  
das eventuais alianças entre os dois partidos; QUE o acordo de  
cooperação  financeira  entre  o  PT  e  o  PP  foi  discutido  e  
decidido pelas respectivas cúpulas partidárias; QUE não sabe  
especificar quais os membros dos partidos que e participaram de tais  
negociações,  mas  com  certeza  os  presidentes  tiveram  participação  
decisiva; QUE salvo engano, o Partido Progressista foi representado  
por  seu  presidente  PEDRO CORREA e  pelo  líder  na  Câmara  dos  
Deputados  à  época,  o  Deputado Federal  PEDRO HENRI;  QUE o 
Partido  dos  Trabalhadores  foi  representado  pelo  Presidente  
JOSÉ GENOÍNO, não tendo informações da participação de  
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para ROBERTO JEFFERSON; QUE fez tal dedução pelo fato  
do Deputado ROBERTO JEFFERSON ter mencionado no final  
do  jantar  que  "com  mais  quatro  milhões  eu  resolvo  os  
problemas  do  PTB"; [...]  QUE  não  tomou  conhecimento  dos  
detalhes  do  recebimento  dos  R$  4  milhões  por  parte  do  Deputado  
ROBERTO JEFFERSON;...
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No  mesmo  tom,  as  declarações  prestadas  pelo  denunciado  JOSÉ 

MOHAMEDE JANENE, já falecido (fls. 1703, v. 08): 
      

“[...]
QUE  no  início  do  atual  Governo  Federal  o  Partido  

Progressista  realizou  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  um  
acordo de cooperação financeira; QUE não participou diretamente  
deste entendimento, tendo tomado ciência do mesmo posteriormente;  
QUE por este acordo de cooperação financeira o Partido dos  
Trabalhadores  ficaria  encarregado  de  repassar  ao  Partido  
Progressista  recursos  para  a  sua  estruturação  visando  a  
formação  de  alianças  para  eleições  futuras,  bem  como  para  
fazer  frente  a  dívidas  contraídas  pelo  Partido  Progressista;  
QUE  este  acordo  de  cooperação  financeira  não  tinha  valor  
específico pois seria implementado de acordo com o andamento  
das eventuais alianças entre os dois partidos; QUE o acordo de  
cooperação  financeira  entre  o  PT  e  o  PP  foi  discutido  e  
decidido pelas respectivas cúpulas partidárias; QUE não sabe  
especificar quais os membros dos partidos que e participaram de tais  
negociações,  mas  com  certeza  os  presidentes  tiveram  participação  
decisiva; QUE salvo engano, o Partido Progressista foi representado  
por  seu  presidente  PEDRO CORREA e  pelo  líder  na  Câmara  dos  
Deputados  à  época,  o  Deputado Federal  PEDRO HENRI;  QUE o 
Partido  dos  Trabalhadores  foi  representado  pelo  Presidente  
JOSÉ GENOÍNO, não tendo informações da participação de  
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DELUBIO SOARES ou qualquer outro membro da Executiva  
do PT;

[...]”
      

Avanço  para  anotar  que  o  Deputado  Pedro  Corrêa  negou  a 
realização  de  acordos  financeiros  entre  PT  e  PP,  muito  embora  haja 
reconhecido em juízo o seguinte:

      
“[...] QUE os recursos foram repassados pelo PT; Que não 

sabe informar a origem dos recursos; Que não conversou com 
ninguém  do  PT  sobre  a  origem  desses  recursos;  QUE  em 
janeiro  de  2003  José  Genoíno  procurou  o  depoente  para 
acertar  que  o  PP  compusesse  a  base  de  sustentação  do 
Governo Lula...Que só soube que o valor entregue foi de R$ 
700.000,00 quando o montante foi entregue ao advogado Paulo 
Goyas...Que teve várias reuniões políticas com José Genoíno, 
José  Dirceu  e  Sílvio  Pereira;  Que  nessas  reuniões  foram 
discutidos pleitos dos Deputados...Que as negociações políticas 
do PT com o PP ocorreram principalmente entre o depoente e o 
Deputado Pedro Henry pelo PP e José Genoíno,  José Dirceu, 
Sílvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT; [...]”

      
Nessa  ampla  moldura  factual,  acompanho,  no  ponto,  o  voto  do 

ministro relator.
Passo,  agora,  a  examinar  as  imputações  de  corrupção  ativa  dos 

integrantes  do  núcleo  publicitário.  Fazendo-o,  não  posso  deixar  de 
registrar  a  intensa  atividade  delitiva  de  Marcos  Valério  e  sua  “longa  
manus”,  Simone  Vasconcelos.  Denunciados  que,  material  e 
rotineiramente,  agiram  para  viabilizar  os  pagamentos  de  propinas  a 
parlamentares de diversas agremiações políticas. 

Da mesma forma,  encontro  nos autos  dados  empíricos  idôneos  o 
suficiente para entender que Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogério 
Tolentino  aderiram,  sim,  de  forma  livre  e  consciente,  à  empreitada 
criminosa descrita na denúncia e capitaneada por Marcos Valério. Para 
cimentar  esse  ponto  de  vista,  lanço  as  seguintes  observações  pontuais 
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reconhecido em juízo o seguinte:

      
“[...] QUE os recursos foram repassados pelo PT; Que não 

sabe informar a origem dos recursos; Que não conversou com 
ninguém  do  PT  sobre  a  origem  desses  recursos;  QUE  em 
janeiro  de  2003  José  Genoíno  procurou  o  depoente  para 
acertar  que  o  PP  compusesse  a  base  de  sustentação  do 
Governo Lula...Que só soube que o valor entregue foi de R$ 
700.000,00 quando o montante foi entregue ao advogado Paulo 
Goyas...Que teve várias reuniões políticas com José Genoíno, 
José  Dirceu  e  Sílvio  Pereira;  Que  nessas  reuniões  foram 
discutidos pleitos dos Deputados...Que as negociações políticas 
do PT com o PP ocorreram principalmente entre o depoente e o 
Deputado Pedro Henry pelo PP e José Genoíno,  José Dirceu, 
Sílvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT; [...]”

      
Nessa  ampla  moldura  factual,  acompanho,  no  ponto,  o  voto  do 

ministro relator.
Passo,  agora,  a  examinar  as  imputações  de  corrupção  ativa  dos 

integrantes  do  núcleo  publicitário.  Fazendo-o,  não  posso  deixar  de 
registrar  a  intensa  atividade  delitiva  de  Marcos  Valério  e  sua  “longa  
manus”,  Simone  Vasconcelos.  Denunciados  que,  material  e 
rotineiramente,  agiram  para  viabilizar  os  pagamentos  de  propinas  a 
parlamentares de diversas agremiações políticas. 

Da mesma forma,  encontro  nos autos  dados  empíricos  idôneos  o 
suficiente para entender que Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogério 
Tolentino  aderiram,  sim,  de  forma  livre  e  consciente,  à  empreitada 
criminosa descrita na denúncia e capitaneada por Marcos Valério. Para 
cimentar  esse  ponto  de  vista,  lanço  as  seguintes  observações  pontuais 
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quanto a estes acusados:
a) Não procedem as alegações defensivas, no sentido de que os réus 

Cristiano e Ramon não participavam ativamente da administração das 
empresas vinculadas ao esquema de Marcos Valério. Tanto é verdade que, 
segundo Marcos Valério (depoimento prestado em juízo, fls 16357), “[...]  
os três, o interrogando, Cristiano e Ramon discutiram os empréstimos  
com Delúbio, na sede da SMP&B...”;

b)  o  depoimento  de  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  (também 
acusada  nestes  autos)  é  elucidativo  da  concreta  atuação  dos  acusados 
(Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) na trama delitiva. Isto é, inclusive 
quanto  à  forma  de  operacionalização  do  esquema  de  pagamento  de 
propina a Parlamentares da base aliada. Confira-se: “[...]esclarece, ainda,  
que a entrega de numerário, em espécie, correspondia a 10% de suas atividades  
na  SMP&B,  na  época  dos  fatos;  diz  que  para  tais  atividades  apenas  recebia  
ordens do sócio Marcos Valerio; diz, assim, que para os 90% de suas atividades  
do  dia-a-dia  recebia  ordens  dos  outros  sócios,  Cristiano  Paz  e  Ramon  
Cardoso[...]questionada se tal formulário era utilizado nos pagamentos realizados  
através do Banco Rural cujo destinatário final seria o Partido dos Trabalhadores,  
respondeu que não pois  tais  pagamentos eram realizados por ordem direta de  
Marcos Valério; diz que por determinação estatutária, qualquer cheque exigia a  
presença mínima da assinatura de dois sócios; diz que na ausência de dois deles  
possuía a interroganda poderes outorgados pelos sócios para assinar com um dos  
sócios  presente;  questionada  se  Cristiano  ou  Ramon indagavam  à  
interroganda acerca da razão destes cheques respondeu positivamente, afirmando  
que esclarecia aos mesmos que os cheques foram emitidos a mando de Marcos  
Valério para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela SMP&B; diz  
que  após  o  esclarecimento  de  que  os  cheques  saiam sob  a  rubrica  de  
‘empréstimos  ao  PT’,  estes  apenas  assinavam os  cheques,  sem outras  
indagações...” (fls. 16.462/466, v. 76);

c) dito de outra forma:  Ramon Hollerbach e Cristiano Paz não se 
limitavam a praticar atos meramente administrativos nas empresas alvo 
da  investigação.  Tanto  que  a  testemunha  Fernanda  Karina  Ramos 
Sommaggio (então secretária da SMP&B) afirmou em juízo que, “quando  
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empresas vinculadas ao esquema de Marcos Valério. Tanto é verdade que, 
segundo Marcos Valério (depoimento prestado em juízo, fls 16357), “[...]  
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acusada  nestes  autos)  é  elucidativo  da  concreta  atuação  dos  acusados 
(Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) na trama delitiva. Isto é, inclusive 
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Cardoso[...]questionada se tal formulário era utilizado nos pagamentos realizados  
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respondeu que não pois  tais  pagamentos eram realizados por ordem direta de  
Marcos Valério; diz que por determinação estatutária, qualquer cheque exigia a  
presença mínima da assinatura de dois sócios; diz que na ausência de dois deles  
possuía a interroganda poderes outorgados pelos sócios para assinar com um dos  
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interroganda acerca da razão destes cheques respondeu positivamente, afirmando  
que esclarecia aos mesmos que os cheques foram emitidos a mando de Marcos  
Valério para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela SMP&B; diz  
que  após  o  esclarecimento  de  que  os  cheques  saiam sob  a  rubrica  de  
‘empréstimos  ao  PT’,  estes  apenas  assinavam os  cheques,  sem outras  
indagações...” (fls. 16.462/466, v. 76);

c) dito de outra forma:  Ramon Hollerbach e Cristiano Paz não se 
limitavam a praticar atos meramente administrativos nas empresas alvo 
da  investigação.  Tanto  que  a  testemunha  Fernanda  Karina  Ramos 
Sommaggio (então secretária da SMP&B) afirmou em juízo que, “quando  
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senhor Marcos não estava na empresa, quem era a responsável para assinatura de  
cheques,  para despacho para o banco  ou era senhor Ramon ou era senhor  
Cristiano...”  (fls.  19655/656,  v.  90).  Marco  Aurélio  Prata  (contador  das 
empresas do ora acusado) também afirmou perante a Polícia Federal que 
“todos os três sócios, a saber, CRISTIANO, RAMON e MARCOS VALÉRIO,  
participavam  das  decisões  administrativas  da  SMP&B  COMUNICAÇÃO  e  
DNA PROPAGANDA; QUE RAMON e MARCOS VALÉRIO atuam na DNA 
PROPAGANDA através  da  empresa  GRAFFITE  PARTICIPAÇÕES...”  (fls. 
3597);

d) o próprio Marcos Valério afirmou em juízo que “havia uma divisão  
apenas no plano formal, sendo, de fato, a empresa administrada, em conjunto,  
pelo interrogando, Ramon e Cristiano; diz que a empresa era ‘tocada a três mãos’;  
prova disto é que havia a necessidade de aprovação, em conjunto, dos três em  
decisões administrativas,  havendo, outrossim, a necessidade de ao menos duas  
assinaturas nos cheques emitidos pela SMP&B...” (fls. 16.357);

e) as alegações defensivas de que não houve qualquer comprovação 
do  delito  de  corrupção  ativa  (supostamente  praticado pelos  acusados) 
também não se sustentam. Ao contrário, colhe-se dos autos que houve, 
sim, pagamentos de recursos financeiros a parlamentares da base aliada, 
com a participação dos acusados.  Tanto que o então Deputado Romeu 
Queiroz afirmou o seguinte em juízo: “[...] diz que confirma integralmente o  
depoimento prestado perante a autoridade policial e acostado as fls. 2125/2130 do  
vol. 10, bem como sua assinatura nele aposta; questionado acerca do depoimento  
prestado  por  Cristiano  Paz a  este  juizo,  nos  autos  da  Carta  de  Ordem,  
respondeu que teve um encontro informal com Rinaldo Campos, presidente da  
Usiminas, o qual afirmou que colocaria a disposição das campanhas de interesse  
do PTB (ou seja,  de eventuais siglas coligadas) R$150.000,00; diz que logo a  
seguir,  aproximadamente dois ou três dias depois,  Cristiano Paz entrou em  
contato com o interrogando por telefone afirmando que seriam doados os  
R$150.000,00, debitados a comissão da SMP&B e os tributos incidentes, e  
no  montante  total  de  R$47.187  diz  que  conhece  Ramon  Hollerbach  e  
Cristiano Paz; quanto a Ramon, inclusive, pode afirmar que conhece o  
mesmo  tendo  em  vista  que  ele  já  realizou  uma  campanha  para  o  
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interrogando [...]” (fls. 16.514, v. 76). Em que pese a tentativa defensiva de 
justificar a transferência de recursos para o referido Deputado, o certo é 
que nada nos autos sinaliza para a veracidade da tese defensiva. Antes 
disso,  todo  o  conjunto  probatório  já  examinado  não  deixa  dúvida  da 
origem e do pretexto do referido pagamento; 

f)  as  alegações  de  Cristiano  Paz  de  que  não  exercia  qualquer 
atividade relacionada aos setores administrativo e financeiro da agência 
não  se  sustentam.  Até  porque  José  Roberto  Salgado  (então  Vice-
Presidente do Banco Rural) disse que foi apresentado a Delúbio Soares 
por ele, Cristiano. Leia-se: “que foi apresentado a Delúbio Soares por Cristiano  
Paz; que nesta ocasião Delúbio Soares e Cristiano Paz estavam em companhia do  
sr. Marcos Valério Fernandes de Souza; que já conhecia Delúbio como sendo o  
tesoureiro  do  PT,  tendo  em  vista  matérias  jornalísticas  nesse  sentido.” 
(interrogatório extrajudicial, fls. 4.474);

g)  as  provas  constantes  dos  autos  autorizam  a  condenação  de 
Rogério Tolentino pelo delito de corrupção ativa de parlamentares do PP. 
A começar pelas declarações de José Janene no sentido de que sempre que 
se encontrava com Marcos Valério, este último estava acompanhado de 
Rogério Tolentino (fls. 16.096/16.100). 

Já me encaminhando para o desfecho deste voto, anoto, na linha do 
que sustentei na sessão em que encerramos o julgamento do capítulo IV 
da denúncia, penso que a prova reunida nesta ação penal não permite a 
condenação de Geiza Dias também quanto ao delito de corrupção ativa. E 
assim o afirmo, em síntese, por não enxergar nos autos elementos que me 
autorizem a conclusão de que ela, Geiza Dias, tenha aderido à vontade 
dos demais denunciados. 

Com  efeito,  não  encontro  nas  peças  que  instruem  este  processo 
elementos probatórios mínimos que autorizem a conclusão de que a ré 
tinha  pleno  conhecimento  da  ilicitude  das  ações  por  ela  mesma 
protagonizadas. Externando por outra forma a idéia: não extraio da prova 
judicialmente  colhida  nenhum  elemento  robusto  o  suficiente  para 
demonstrar que a acusada tinha ao menos ciência de que a sua atuação 
funcional (na empresa de Marcos Valério) estivesse vinculada à compra 
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de parlamentares federais. Nem mesmo é possível, reitero, concluir que a 
denunciada, simples funcionária da empresa de Marcos Valério (SMP&B), 
aderiu, de modo livre e consciente, aos desígnios dos demais acusados 
neste capítulo da denúncia.  Daqui se segue a dificuldade de acolher a 
afirmação ministerial pública, no sentido de que Geiza Dias incorreu em 
todos os delitos de corrupção ativa narrados na denúncia. Até porque a 
mera  subordinação  hierárquica  perante  aos  demais  líderes  do  Núcleo 
Publicitário  não  pode  significar,  a  meu  sentir,  a  automática 
responsabilização  criminal  da  acusada.  Noutros  termos:  não  se  pode 
presumir a responsabilidade criminal de Geiza Dias, simplesmente com 
apoio  na  consideração  do  vínculo  contratual  por  ela  mantido  com  a 
empresa de Marcos Valério. 

Esse  o  quadro,  voto  pela  absolvição  de  Geiza  Dias,  na  forma do 
inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 

Nesse  ritmo  argumentativo,  penso  que  a  prova  dos  autos  não 
evidencia a concreta atuação delitiva de Anderson Adauto na corrupção 
de Romeu Queiroz, bem como atesta que este denunciado não participou 
da corrupção de Roberto Jefferson. É bem verdade que a denúncia faz 
menção ao fato de o acusado Romeu Queiroz haver procurado o então 
ministro Anderson Adauto para intermediar “um acerto criminoso” com 
Roberto Jefferson. Acerto criminoso que teria resultado no pagamento de 
milhares de reais. 

Sucede que, bem vistas as coisas, a instrução criminal não achegou 
nenhum dado relevante sobre o referido episódio. Ao contrário. A única 
indicação  do  referido  “acerto”  é  mesmo  o  depoimento  de  Romeu 
Queiroz, o qual foi contrabatido pelo próprio acusado, Anderson Adauto, 
em seu interrogatório judicial.  Situação,  essa,  que impossibilita a exata 
compreensão da dinâmica dos fatos e impede qualquer juízo técnico de 
certeza sobre a autoria delitiva. 

Quanto  à  imputação  de  corrupção  ativa  de  Roberto  Jefferson, 
também adiro ao voto do ministro relator. É que os autos dão facilitada de 
que os pagamentos efetuados ao acusado Roberto Jefferson não foram 
precedidos ou mesmo intermediados por qualquer acerto com Anderson 
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Adauto. Basta conferir o depoimento de José Múcio Monteiro (fls. 93 do 
apenso 39).

Em  síntese,  voto  pela  absolvição  de  Anderson  Adauto  por  dois 
fundamentos  distintos.  Quanto  à  imputação  de  corrupção  ativa  de 
Romeu Queiroz, julgo improcedente o pedido com apoio no inciso VII do 
art. 386 do CPP (falta de provas); quanto à imputação de corrupção ativa 
de Roberto Jefferson, julgo improcedente o pedido com apoio no inciso IV 
do art. 386 do CPP (prova de que o acusado não foi o autor do delito). 

Por tudo quanto posto, acompanho integralmente, também quanto 
às imputações de corrupção ativa, o voto do ministro relator, absolvendo, 
portanto, Geiza Dias e Anderson Adauto. 
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Esclarecimento

01/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O  ato  de  votação 
parlamentar,  realizado,  ou  não,  segundo  o  programa  partidário  da 
agremiação  política,  desde que  estimulado  pela  promessa,  mera 
promessa ou efetiva percepção de indevida vantagem, qualifica-se como 
típico ato de ofício para efeito de caracterização do crime de corrupção 
passiva,  sendo irrelevante a licitude,  ou não, do ato a ser praticado pelo 
agente venal.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.  Bem,  eu  já  estou  me  encaminhando  para  o  fim.  Apenas  me 
permitiria  lembrar  que,  nos  atos  de  corrupção  passiva,  é  preciso 
distinguir  o  ato  propriamente,  tipicamente,  compreensivelmente  -  sob 
lógica objetiva da figura delituosa da corrupção,  e,  subjetivamente,  do 
corrupto  -,  o  ato  de  consumação  incorpora  um  apagar  de  rastros, 
incorpora  um forcejar  por  desidentificar  o  beneficiário  ou destinatário 
final da propina. O propinado, o corrupto, não vai pôr nos jornais, nos 
alto-falantes, na  internet, que recebeu propina, é evidente. Então tudo o 
que ele fizer para não se identificar como receptor do dinheiro que lhe foi 
ofertado,  oferecido,  ou  que  foi  aceito  por  ele,  perante  a  figura  do 
corruptor,  é  evidente  que  o  corrupto  estará  seguindo  uma  lógica 
elementar,  interna  ao  delito  em  si,  e  a  mentalidade  dele  enquanto 
corrupto. Agora, a partir do momento que ele transborda do campo do 
disfarce  da  sua  identidade  para  trazer  à  liça,  à  tona,  à  ribalta,  ao 
conhecimento  das  autoridades  um  outro  destinatário,  no  caso,  os 
fornecedores daqueles cheques emitidos e endossados pela SMP&B - a 
SMP&B era emissora, era destinatária e endossante dos cheques para que 
as  autoridades  do  Sistema  Financeiro  pensassem,  supusessem  que  o 
recebedor era um fornecedor - então, na medida em que se dá esse mais 
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O  ato  de  votação 
parlamentar,  realizado,  ou  não,  segundo  o  programa  partidário  da 
agremiação  política,  desde que  estimulado  pela  promessa,  mera 
promessa ou efetiva percepção de indevida vantagem, qualifica-se como 
típico ato de ofício para efeito de caracterização do crime de corrupção 
passiva,  sendo irrelevante a licitude,  ou não, do ato a ser praticado pelo 
agente venal.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.  Bem,  eu  já  estou  me  encaminhando  para  o  fim.  Apenas  me 
permitiria  lembrar  que,  nos  atos  de  corrupção  passiva,  é  preciso 
distinguir  o  ato  propriamente,  tipicamente,  compreensivelmente  -  sob 
lógica objetiva da figura delituosa da corrupção,  e,  subjetivamente,  do 
corrupto  -,  o  ato  de  consumação  incorpora  um  apagar  de  rastros, 
incorpora  um forcejar  por  desidentificar  o  beneficiário  ou destinatário 
final da propina. O propinado, o corrupto, não vai pôr nos jornais, nos 
alto-falantes, na  internet, que recebeu propina, é evidente. Então tudo o 
que ele fizer para não se identificar como receptor do dinheiro que lhe foi 
ofertado,  oferecido,  ou  que  foi  aceito  por  ele,  perante  a  figura  do 
corruptor,  é  evidente  que  o  corrupto  estará  seguindo  uma  lógica 
elementar,  interna  ao  delito  em  si,  e  a  mentalidade  dele  enquanto 
corrupto. Agora, a partir do momento que ele transborda do campo do 
disfarce  da  sua  identidade  para  trazer  à  liça,  à  tona,  à  ribalta,  ao 
conhecimento  das  autoridades  um  outro  destinatário,  no  caso,  os 
fornecedores daqueles cheques emitidos e endossados pela SMP&B - a 
SMP&B era emissora, era destinatária e endossante dos cheques para que 
as  autoridades  do  Sistema  Financeiro  pensassem,  supusessem  que  o 
recebedor era um fornecedor - então, na medida em que se dá esse mais 
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do que apagar os próprios rastros para criar rastros falsos na direção de 
um suposto destinatário que não ele, o corrupto, me parece que houve 
um plus de delinqüência, um plus delinquencial, um duplo dolo e a lesão 
a um duplo bem jurídico.

Era o que eu queria dizer, a essa altura do voto do Ministro Joaquim 
Barbosa,  a  essa  altura  do  item  de  nº  6  da  denúncia,  para  concluir, 
Senhores Ministros, dizendo que, no mais, o que faço aqui, no meu voto, 
é analisar os réus, um por um, com as condutas que lhe foram imputadas 
pelo  Ministério  Público,  para  concluir  pela  procedência  do  voto  do 
Ministro  Joaquim Barbosa,  com o devido respeito  pelos  Ministros  que 
dele  divergiram,  ou  radicalmente,  por  modo  pontual,  ou  apenas  em 
parte.

Eu,  aqui,  também faço  uma análise  específica  sobre  formação  de 
quadrilha  ou  bando  em  relação  a  cada  um  dos  réus  que,  segundo  o 
Ministério  Público,  incidiu  nesse  tipo  de  delito,  mas  sem  grandes 
novidades factuais ou mesmo teóricas em relação ao voto do Ministro-
Relator. Por isso, vou fazer a juntada de todos eles.

No  que  tange  a  José  Rodrigues  Borba,  eu  acompanhei,  hoje, 
sobretudo,  com muito mais foco,  o voto de Sua Excelência o Ministro 
Celso de Mello. Eu também entendo, Ministro Celso de Mello, que houve 
uma dupla tipicidade,  mais uma vez data venia dos que entendem por 
modo contrário. 

Vou  juntar,  portanto,  os  votos,  com  esse  exame  fragmentado, 
individualizado, da conduta de cada réu, subscrevendo, na totalidade, o 
voto de Sua Excelência o Ministro Joaquim Barbosa. 

Eu percebo, Senhores Ministros, com esse meu voto condenatório, 
inclusive no crime de lavagem de dinheiro, de José Rodrigues Borba, que 
deu empate. Porém, como o processo é contínuo, e teoricamente cada um 
de nós pode mudar de voto -  o Ministro Joaquim Barbosa conversava 
ainda há pouco conosco sobre isso -, e, como  bem lembrou o Ministro 
Marco  Aurélio,  o  que  temos  feito  aqui,  na  Presidência  deste  nosso 
Tribunal,  é  registrar  votos  e  não  propriamente  proclamar,  com aquela 
ênfase  da  definitividade,  os  resultados  de  cada  votação,  eu  entendo, 
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Senhores Ministros, que bem podemos deixar essa questão do desempate 
para o final do julgamento. A denúncia é uma só, do primeiro item ao 
último, como o rio é um só rio - volto a dizer - da nascente à foz.

É como voto.
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Decisão de Julgamento

RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Decisão de Julgamento

Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2979598

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4597 de 8405 STF-fl. 56212



Decisão de Julgamento

sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2979598

Supremo Tribunal Federal

julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2979598

Supremo Tribunal Federal

corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2979598

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4609 de 8405 STF-fl. 56224



Decisão de Julgamento

Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

P/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

P/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Voto s/ item VI

03/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR): Passo à análise 
dos fatos e provas dos crimes de corrupção ativa que corresponderam à 
prática bilateral dos crimes de corrupção passiva antes analisados.

ITEM VI - CORRUPÇÃO ATIVA – PAGAMENTOS A 
PARLAMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE ALIADA DO 

GOVERNO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
 

INTRODUÇÃO
 

A denúncia imputou a prática de crimes de corrupção ativa aos réus 
JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS 
VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH,  ROGÉRIO 
TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS e, em um caso, 
ANDERSON ADAUTO (relativamente ao ex-Deputado Federal ROMEU 
QUEIROZ, do PTB).

Em  relação  ao  acusado  JOSÉ  GENOÍNO,  este  Plenário  somente 
autorizou o início da ação penal em relação aos crimes de corrupção ativa 
imputados nos itens VI.1, letra a, e VI.3, letra a, envolvendo, no primeiro, 
os parlamentares PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY e JOSÉ JANENE e, 
no segundo, o parlamentar ROBERTO JEFFERSON.

Também em relação ao acusado ROGÉRIO TOLENTINO, esta Corte 
somente autorizou parcialmente a instauração da ação penal, neste caso 
pelo crime de corrupção ativa que lhe foi imputado no item VI.1, letra a, 
envolvendo os parlamentares do Partido Progressista antes mencionados.

Quanto aos demais, o STF autorizou o início da ação penal tal como 
requerido pelo Procurador-Geral da República, ou seja, pela prática de 
todos os crimes de corrupção ativa narrados no item VI da denúncia.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
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A peça inicial desta ação penal salientou que o acusado ROBERTO 
JEFFERSON, “com o conhecimento de quem vendia apoio político à organização  
delitiva  ora  denunciada”,  descreveu  detalhes  do  funcionamento  do 
esquema de  compra  de  apoio  político,  que  ficaram comprovados  nos 
autos (v. páginas 7-10 da denúncia, vol. 27). Afirmou o Procurador-Geral 
da República,  destacando esse depoimento,  que o crime “era dirigido e  
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  ex  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil,  JOSÉ  
DIRCEU,  pelo  ex-Tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  DELÚBIO  
SOARES, e por um empresário do ramo de publicidade de Minas Gerais,  até  
então desconhecido do grande público, chamado MARCOS VALÉRIO, ao qual  
incumbia a distribuição do dinheiro”.

A partir da inicial acusatória, tem-se que, para a prática dos crimes 
de corrupção ativa, formou-se um grande concurso de pessoas (descrito 
como uma quadrilha, cuja existência ou não será analisada ao final do 
julgamento), hierarquicamente divididas nos seguintes escalões:

1º) o acusado JOSÉ DIRCEU, então Ministro-Chefe da Casa Civil e 
responsável  pela  articulação  política  e  composição  da  base  aliada  do 
Governo  na  Câmara  dos  Deputados,  que  teria  sido  o  organizador  e 
mandante  dos  crimes  de  corrupção  ativa.  O  Procurador-Geral  da 
República assim descreveu as funções do acusado no grupo criminoso 
organizado para a prática dos crimes narrados na inicial (fls. 5617/5638 e 
fls. 5706/5733, vol. 27):

“É certo  que  JOSÉ DIRCEU,  então  ocupante  da  importante  
Chefia da Casa Civil, em razão da força política e administrativa de  
que era detentor, competindo-lhe a decisão final sobre a indicação de  
cargos e funções estratégicas na administração pública federal, foi o  
principal  articulador  dessa  engrenagem,  garantindo-lhe  a  
habitualidade e o sucesso.

(...)  JOSÉ  DIRCEU  reunia-se  com  o  principal  operador  do  
esquema, MARCOS VALÉRIO, para tratar dos repasses de dinheiro e  
acordos  políticos  ou,  quando  não  se  encontrava  presente,  era  
previamente consultado por JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES  
ou  SÍLVIO  PEREIRA  sobre  as  deliberações  estabelecidas  nesses  
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encontros.
(...)
Conforme anteriormente assinalado, os elementos de convicção  

obtidos  comprovam  que  esses  empréstimos  não  seriam  sequer  
efetivamente quitados. Tanto o grupo ligado a MARCOS VALÉRIO  
quanto  as  instituições  financeiras  apenas  ingressaram no esquema,  
pois tiveram a prévia concordância do Ministro Chefe da Casa Civil e  
a garantia da inexistência de controle sobre suas atividades ilícitas e  
de benefícios econômicos diretos e indiretos.

(...)
Merece  destaque,  para  o  completo  entendimento  de  todos  os  

mecanismos  de  funcionamento  do  esquema,  a  relevância  do  papel  
desempenhado  por  JOSÉ  DIRCEU  no  Governo  Federal.  De  fato,  
conforme foi sistematicamente noticiado pela imprensa após o início  
do  Governo  atual,  JOSÉ  DIRCEU  inegavelmente  era  a  segunda  
pessoa mais poderosa do Estado brasileiro, estando abaixo apenas do  
Presidente da República.

Assim, a atuação voluntária e consciente do ex-Ministro JOSÉ  
DIRCEU no esquema garantiu às instituições financeiras, empresas  
privadas e terceiros envolvidos que nada lhes aconteceria, como de fato  
não  aconteceu  até  a  eclosão  do  escândalo,  e  também  que  seriam  
beneficiados  pelo  Governo  Federal  em  assuntos  de  seu  interesse  
econômico, como de fato ocorreu.”

      
2º)  os  réus  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES  seriam  os 

executores diretos das ordens do acusado JOSÉ DIRCEU (fls. 5635/5638 e 
fls.  5706/5733  vol.  27),  responsabilizando-se  pelos  contatos  com  os 
parlamentares  e  pela  operacionalização  dos  pagamentos.  A acusação 
assim descreveu o papel destes réus na divisão de tarefas estabelecida 
pelo grupo criminoso para a execução dos delitos:

“DELÚBIO SOARES, por sua vez, era o principal elo com as  
demais ramificações operacionais da quadrilha (MARCOS VALÉRIO  
e Rural), repassando as decisões adotadas pelo núcleo central. Tudo  
sob as ordens do denunciado JOSÉ DIRCEU, que tinha o domínio  
funcional  de  todos  os  crimes  perpetrados,  caracterizando-se,  em  
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arremate, como o chefe do organograma delituoso.
(...)
Segundo informado por MARCOS VALÉRIO, e confirmado por  

DELÚBIO SOARES, o dinheiro utilizado nas operações de lavagem  
descritas nessa denúncia teve como uma das suas fontes as seguintes  
operações  estabelecidas  entre  o  núcleo  financeiro-publicitário  e  o  
núcleo político-partidatário: BMG - R$ 12.000.000.00 (25/02/03 - em  
nome  da  SMP&B);  R$  3.516.080,56  (14/07/04  -  em  nome  da  
SMP&B); R$ 15.728.300,00 (28/01/04 - em nome de GRAFFITI); R$  
10.000.000,00 (26/04/04 - em nome da ROGÉRIO TOLENTINO);  
RURAL - R$ 18.929.11 1,00 (26/05/03 - em nome da SMP&B); e R$  
9.975.400,00  (12/09/03  -  em  nome  da  GRAFFITI),  totalizando  a  
quantia de R$ 55.217.271,02 (fls. 602).

Conforme anteriormente assinalado, os elementos de convicção  
obtidos  comprovam  que  esses  empréstimos  não  seriam  sequer  
efetivamente quitados. Tanto o grupo ligado a MARCOS VALÉRIO  
quanto  as  instituições  financeiras  apenas  ingressaram no esquema,  
pois tiveram a prévia concordância do Ministro Chefe da Casa Civil e  
a garantia da inexistência de controle sobre suas atividades ilícitas e  
de benefícios econômicos diretos e indiretos.

DELÚBIO  SOARES  tinha  a  função  de  operacionalizar,  
juntamente  com  MARCOS  VALÉRIO,  o  esquema  de  repasse  de  
dinheiro em nome do Partido dos Trabalhadores, uma vez que era o  
Tesoureiro  do  Partido,  atividade  pelo  mesmo  nominada  como  
Secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores.

(...)”;
      

3º) o acusado JOSÉ GENOÍNO ocuparia a função de negociação de 
valores  com alguns  parlamentares,  além de  ter  assinado  empréstimos 
simulados,  em  nome  do  Partido  dos  Trabalhadores,  que  não  seriam 
pagos, junto ao Banco Rural e ao Banco BMG, tendo por avalista o corréu 
MARCOS VALÉRIO. A denúncia, parcialmente recebida, afirmou que

“JOSÉ  GENOÍNO,  como  Presidente  do  Partido  dos  
Trabalhadores, participou dos encontros e reuniões com os dirigentes  
dos demais Partidos envolvidos, onde ficou estabelecido o esquema de  
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pagamento de dinheiro em troca de apoio político.
(...)
JOSÉ  GENOÍNO  e  DELÚBIO  SOARES  apareceram  

formalmente na simulação de empréstimos de vultosas quantias pelo  
núcleo de MARCOS VALÉRIO ou pelo próprio PT junto aos Bancos  
Rural e BMG, comprometendo-se como avalistas dessas negociações.  
Apesar de possuírem um ínfimo patrimônio declarado ao órgão fiscal,  
apresentaram  garantia  pessoal  dos  vultosos  valores  repassados  por  
MARCOS VALÉRIO, sócios e empresas ao PT, originários de suas  
contas nos Bancos Rural e BMG.” (fls. 5635/5636 e fls. 5706/5733, 
vol. 27);

      
4º)  os  acusados  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH  e 

ROGÉRIO  TOLENTINO,  responsáveis  pelos  repasses  de  dinheiro  aos 
destinatários finais, por meio de suas empresas, que receberam recursos 
oriundos  de  empréstimos  fraudulentos  fornecidos  pelo  Banco  Rural  e 
pelo Banco BMG, já anteriormente mencionados;

5º)  a  acusada  SIMONE  VASCONCELOS,  executora  material  da 
maior parte dos pagamentos;

6º)  a  acusada  GEIZA  DIAS,  que  informava  os  nomes  dos 
beneficiários  aos  funcionários  do  Banco  Rural,  para  viabilizar  os 
pagamentos em espécie.

A denúncia salientou que “O esquema criminoso em tela consistia na  
transferência  periódica  de  vultosas  quantias  das  contas  titularizadas  
pelo  denunciado  MARCOS  VALÉRIO  e  por  seus  sócios  RAMON,  
CRISTIANO  e  ROGÉRIO,  e  principalmente  pelas  empresas  DNA  
Propaganda  Ltda  e  SMP&B  Comunicação  Ltda,  para  parlamentares,  
diretamente  ou  por  interpostas  pessoas,  e  pessoas  físicas  e  jurídicas  
indicadas pelo Tesoureiro do PT, DELÚBIO SOARES”.

Ainda  de  acordo  com  a  inicial  recebida  por  este  Tribunal,  para 
viabilizar  os  repasses  de  dinheiro  a  parlamentares,  os  acusados  dos 
chamados  “núcleo  político”  e  “núcleo  publicitário”  assinaram 
empréstimos  junto  a  instituições  financeiras,  destacadamente  o  Banco 
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pagamento de dinheiro em troca de apoio político.
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Rural,  que foram utilizados como fonte dos recursos distribuídos pelo 
Partido dos Trabalhadores a parlamentares:

“Segundo informado  por  MARCOS VALÉRIO,  e  confirmado  
por  DELÚBIO  SOARES,  o  dinheiro  utilizado  nas  operações  de  
lavagem descritas nessa denúncia teve como uma das suas fontes as  
seguintes  operações  estabelecidas  entre  o  núcleo  financeiro-
publicitário e o núcleo político-partidário:  BMG -  R$ 12.000.000.00  
(25/02/03 – em nome da SMP&B); R$ 3.516.080,56 (14/07/04 – em 
nome  da  SMP&B);  R$  15.728.300,00 (28/01/04  –  em  nome  de  
GRAFFITI);  R$ 10.000.000,00 (26/04/04 – em nome da ROGÉRIO  
TOLENTINO);  RURAL –  R$ 18.929.111,00 (26/05/03 – em nome  
da SMP&B); e R$ 9.975.400,00 (12/09/03 – em nome da GRAFFITI),  
totalizando a quantia de R$ 55.217.271,02 (fls. 602).”

      
Assim, cabe analisar quem foram os responsáveis pelos pagamentos, 

que  contemplaram  parlamentares  federais  em  troca  de  seu  apoio  ao 
Governo na Câmara dos Deputados.

FATOS E PROVAS

Como se viu, houve efetivamente distribuição de milhões de reais a 
parlamentares que compuseram a base aliada do Governo, distribuição 
essa  executada  mais  direta  e  pessoalmente  por  DELÚBIO  SOARES, 
MARCOS VALÉRIO e SIMONE VASCONCELOS.

Nesse sentido, cito, por exemplo, depoimento do acusado DELÚBIO 
SOARES, que confessou, em seu interrogatório judicial, ter determinado 
a MARCOS VALÉRIO o repasse de  “  uns R$ 8 milhões de reais  ” para o   
Partido Progressista (fls. 16.614, vol. 77); em torno de R$ 4 milhões para 
o PTB (fls. 16.614, vol. 77); “Para o PMDB, na casa de 2 milhões de reais” 
(fls. 16.614, vol. 77); e, por fim, “o PL, entre 10 a 12 milhões de reais.

No  período,  o  responsável  pela  articulação  da  base  aliada  era  o 
acusado JOSÉ DIRCEU. Com ele se reuniam, rotineiramente, os líderes 
parlamentares  que  receberam  dinheiro  em  espécie  do  Partido  dos 
Trabalhadores.
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Como salientei  no item anterior,  esses  líderes  foram responsáveis 
pelo  aporte  de  uma  quantidade  extremamente  relevante  de  votos 
favoráveis  a  projetos  de  interesse  do  Governo  no  período  dos 
pagamentos. A destacar somente as Reformas da Previdência e Tributária, 
percebe-se  que  os  parlamentares  dos  quatro  partidos  que  receberam 
recursos do Partido dos Trabalhadores votaram favoravelmente a elas e 
seus partidos também foram orientados a fazê-lo, garantindo, nos dois 
casos, em torno de 170 votos pela aprovação das reformas, sem considerar 
os aliados históricos do Partido dos Trabalhadores e os Deputados do 
próprio partido.

Sabe-se  que,  nos  dias  que  antecederam  e  sucederam  votações 
importantes  como  essas  mencionadas,  houve  grande  concentração  na 
distribuição de dinheiro aos parlamentares acusados na inicial.

O papel do acusado JOSÉ DIRCEU na condução dos rumos daquelas 
votações  é  mais  do  que  conhecido.  Apesar  da  tentativa  do  réu  de 
transferir a responsabilidade por essas reformas aos Ministros das pastas 
envolvidas, é fato público e notório que foi o Sr. JOSÉ DIRCEU o principal 
articulador  político  a  determinar  os  rumos das  votações  realizadas no 
período.

Assim, temos que o acusado JOSÉ DIRCEU conduziu as orientações 
da  base  aliada,  concomitantemente  à  distribuição  de  milhões  de  reais 
promovida por DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO, em nome do 
Partido  dos  Trabalhadores,  aos  parlamentares  que  se  reuniam  com  o 
então  Ministro  na  Casa  Civil,  para  debater  sobre  o  segundo turno de 
votações daquelas Reformas.

O  fato,  por  si  só,  poderia  não  conduzir,  necessariamente,  à 
culpabilidade  do  então  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil.  A depender  do 
contexto, poder-se-ia, de fato, atribuir o benefício da dúvida à defesa e 
afirmar que o acusado não sabia que os parlamentares vinham aceitando 
promessas de pagamento de DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO, 
em nome do Partido dos Trabalhadores.

Com efeito,  a defesa de JOSÉ DIRCEU afirma que ele nunca teve 
qualquer  participação  em  questões  financeiras  do  Partido  dos 
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Trabalhadores. Alegou, inclusive, que “JOSÉ DIRCEU se afastou de todas as  
questões relacionadas ao Partido dos Trabalhadores para assumir as funções de  
Ministro-Chefe  da  Casa  Civil”  (fls.  48.044),  citando  depoimentos  de 
testemunhas  e  complementando  que  “JOSÉ  DIRCEU,  após  se  tornar  
Ministro,  somente  compareceu  em  algumas  reuniões  do  Diretório  como  
convidado e ‘para prestar esclarecimentos de política de governo a exemplo de  
outros  Ministros”  (fls.  48.047).  Daí  porque  JOSÉ  DIRCEU,  segundo  a 
defesa,  não  exercia  qualquer  ascendência  sobre  os  réus  DELÚBIO 
SOARES ou JOSÉ GENOÍNO.

Também  afirmou  que  o  JOSÉ  DIRCEU,  “mesmo  quando  exercia  a  
presidência do partido, não administrava as questões financeiras” (fls. 48.060).

Tudo isso poderia gerar dúvida ao órgão julgador, mas o conjunto 
probatório produzido nesta ação penal não permite que se acolha esses 
argumentos.

A esta altura, já se sabe que a distribuição de dinheiro só foi possível 
porque  MARCOS  VALÉRIO  e  seus  sócios  firmaram  empréstimos 
simulados, concebidos para não serem pagos, cujo numerário serviu de 
aparência lícita para dar início aos vultosos pagamentos a parlamentares 
que se verificaram no item anterior. Os pagamentos foram efetuados ao 
longo dos anos de 2003 e 2004, em nome do Partido dos Trabalhadores, 
para parlamentares que aderissem à base aliada do governo, em especial 
dos partidos cujos Deputados, até ali, não se alinhavam ao Partido dos 
Trabalhadores  nas  votações  em  plenário.  Alguns  momentos  mais 
importantes  para  o  Governo  comprovadamente  registraram  maiores 
concentrações de pagamentos de dinheiro através do esquema.

Os empréstimos que viabilizaram essa continuada distribuição de 
recursos,  com  grave  poder  de  interferir  nas  atividades  do  Poder 
Legislativo, foram firmados pelas empresas SMP&B, Graffiti e ROGÉRIO 
LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS junto aos bancos Rural e BMG, 
com fins de que o numerário fosse repassado às pessoas indicadas por 
DELÚBIO  SOARES.  É  o  que  reconheceram  os  acusados  DELÚBIO 
SOARES,  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  [1]  e  RAMON 
HOLLERBACH em vários depoimentos (fls. 355/360, vol. 2; fls. 727/735, 
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vol. 3; fls. 1193/1194, vol. 5; fls. 1198/1209, vol. 5; fls. 1210/1215, vol. 5; fls. 
1454/1465,  vol.  7;  fls.  16.349/16.369,  vol.  76;  fls.  2253/2256,  vol.  11;  fls. 
16.471/16.477, vol. 76; fls. 5992/5995, vol. 29; fls. 16.517/16.526, vol. 76; fls. 
245/250, vol. 2; fls. 440/443, Apenso 85, volume 2; fls. 3636/3639, vol. 16; 
fls. 16.594, vol. 77). O Sr. RAMON HOLLERBACH afirmou que

“MARCOS  VALÉRIO  apresentou  aos  demais  sócios  a  
solicitação  de  empréstimo  feita  por  DELÚBIO  SOARES e  
também a disponibilidade dos bancos em realizar os empréstimos” e 
disse  que  VALÉRIO  afirmou  “que  a  cúpula  do  partido  [dos 
trabalhadores]  estava ciente  de  tais  empréstimos”  (fls.  5993, 
vol. 29).

A questão é que, embora o dinheiro tenha sido repassado às pessoas 
indicadas  pelo  tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  alegadamente 
para ajudar no pagamento de dívidas de campanha do próprio partido e 
de  partidos  da  base  aliada,  não  foi  o  Presidente  do  Partido  dos 
Trabalhadores, Sr. JOSÉ GENOÍNO, quem se reuniu com a diretoria do 
Banco Rural  e  do Banco BMG. Foi  o  acusado JOSÉ DIRCEU quem se 
reuniu,  algumas  vezes,  com  Presidentes  dessas  duas  instituições 
financeiras, antes da tomada dos empréstimos por MARCOS VALÉRIO e 
seus sócios, para repasse às pessoas indicadas por DELÚBIO SOARES.

Depoimento prestado pela Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes de 
Souza,  em  julho  de  2005,  perante  a  CPMI  dos  Correios,  permitiu  a 
descoberta dessas reuniões do acusado JOSÉ DIRCEU com as instituições 
financeiras  que  tiveram  papel  central  no  fornecimento  formal  dos 
recursos utilizados no esquema criminoso. A Sra. Renilda Maria de Souza 
afirmou que MARCOS VALÉRIO “me falou que houve uma reunião da  
direção do Banco Rural em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o  
então Ministro JOSÉ DIRCEU, para resolver sobre o pagamento desses  
financiamentos  feitos  no  Banco  Rural.  E  que  houve  uma  reunião  em  
Brasília, da direção do BMG, (...)  para acertar o pagamento das contas” 
(fls. 166, Apenso 81, vol. 1).

Mais  que  isso:  descobriu-se  que  participaram  dessas  e  de  outras 
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Mais  que  isso:  descobriu-se  que  participaram  dessas  e  de  outras 
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reuniões de JOSÉ DIRCEU com as diretorias do Banco Rural e do Banco 
BMG  exatamente  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO 
SOARES.

Nesse sentido, o Sr. Ricardo Guimarães, então Presidente do BMG, 
afirmou  que  manteve  reunião  com  o  então  Ministro  JOSÉ  DIRCEU, 
acompanhado dos acusados MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES 
(Apenso 81, vol. 2, fls. 232):

“(...)  O SR.  PRESIDENTE (Gustavo Fruet.  PSDB – PR) –  
A primeira pergunta – e eu queria perguntar desta coincidência:  no 
dia 20 de fevereiro de 2003, houve uma reunião da diretoria do  
BMG com o Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu.

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim.
(...)
O SR.  PRESIDENTE (Gustavo Fruet.  PSDB – PR)  –  E o 

Marcos  Valério       e  o  Delúbio  acompanharam  essa 
audiência? 

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim. Os dois.
(...)
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – E quem 

marcou a audiência na Casa Civil? 
O SR. RICARDO GUIMARÃES- Marcos Valério.”
      

O Sr. DELÚBIO SOARES confirmou ter participado das reuniões de 
JOSÉ DIRCEU com as diretorias dos bancos envolvidos nos repasses de 
dinheiro que o acusado MARCOS VALÉRIO transferiu a parlamentares 
indicados  pelo  ex-tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Eis  o  que 
DELÚBIO SOARES afirmou em seu interrogatório judicial:

“JUÍZA: O senhor chegou a participar de audiências na Casa  
Civil com o Ministro JOSÉ DIRCEU e as diretorias do Banco Rural e  
do Banco BMG?

DEPOENTE: (...) Eu já participei de reuniões... Eu participei  
uma vez de uma reunião com o José Augusto  [Dumont], acho 
que a Kátia, Presidente do Banco Rural, que foi uma audiência  
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intermediada, solicitada pelo MARCOS VALÉRIO (...).  Eu vou  
explicar  essa  questão.  O  Governador  do  Estado  de  Goiás,  nesse  
período tinha uma tinha uma relação muito grande com o Governador  
do  Estado,  que  era  o  Marconi  Perillo.  Ele  tinha  solicitado  que  
convidasse o JOSÉ DIRCEU para a inauguração de uma fábrica da...  
-  Não é a Kátia não,  é  o doutor do BMG (...)  Kátia é outra  
história que eu já conto pra senhora, as duas audiências que eu  
tive. – Eu fui lá na audiência com o  doutor Flávio, ou o doutor  
Ricardo [donos do banco BMG], um dos dois, convidaram o JOSÉ  
DIRCEU. Fizemos uma comitiva, uma  reunião que eu tive junto  
com o JOSÉ DIRCEU na Casa Civil. Participei de uma reunião  
com o JOSÉ DIRCEU na Casa Civil, junto com a Kátia e o Zé  
Augusto [José Augusto Dumont], porque eles tinham interesse em  
uma solução do Banco Mercantil de Pernambuco.  (...)  E quando o  
JOSÉ  DIRCEU  era  Deputado,  ainda,  não  tinha  virado  
Ministro, nós fomos procurados pelo doutor, o pai da Kátia,  
doutor Sabino, era vivo ainda, apresentou um projeto que ele tinha  
muito interesse a para o Governo tomar uma solução, se Governo -  
nós tínhamos ganhado a eleição... – (...) é uma mina de nióbio (...). 
Como  eu  estava  na  reunião  que  ele  apresentou  esse  problema,  no  
gabinete do Deputado JOSÉ DIRCEU, ele depois me convidou para ir  
nessa reunião, tratar desse assunto também. E eu fui na reunião.” (fls. 
16.616, vol. 77)

      
Assim,  DELÚBIO  SOARES  que  não  exercia  qualquer  função  no 

governo, participou das reuniões mantidas entre o réu JOSÉ DIRCEU e as 
pessoas que se desincumbiram de propiciar as condições necessárias à 
distribuição dissimulada de recursos a parlamentares. É relevante notar 
que a confissão acima só foi feita tardiamente por DELÚBIO SOARES, no 
momento de  seu interrogatório  judicial  –  ou seja,  três  anos depois  de 
revelados os fatos objeto desta ação penal.

Com  efeito,  no  princípio,  o  acusado  DELÚBIO  SOARES  negava 
conhecer qualquer participação do réu JOSÉ DIRCEU em encontros com 
o corréu MARCOS VALÉRIO.  Nesse sentido,  no primeiro  depoimento 
prestado nestes autos, em 8 de julho de 2005, DELÚBIO SOARES disse 
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que “pode afirmar nunca ter participado de encontros agendados entre  
MARCOS  VALÉRIO  e  o  Deputado  federal  JOSÉ  DIRCEU”  (fls.  248, 
volume 2).

Como  se  percebe,  o  réu  mudou  sua  versão  sobre  esse  fato.  A 
confissão da participação  em vários encontros só veio aos autos depois 
de  terem  sido  obtidas  declarações  de  partícipes  desses  encontros, 
confirmando as reuniões entre MARCOS VALÉRIO e JOSÉ DIRCEU (Sr. 
Ricardo Guimarães,  Sra.  KÁTIA RABELLO),  bem como declarações da 
esposa de MARCOS VALÉRIO, Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes de 
Souza, prestadas no final do mês de julho de 2005, que confirmou, em 
suma, que o réu JOSÉ DIRCEU era o interlocutor de MARCOS VALÉRIO 
no governo.

Alguns  meses  depois,  ao  ser  ouvido  perante  a  Polícia  Federal,  o 
acusado JOSÉ DIRCEU admitiu que MARCOS VALÉRIO esteve,  entre 
outras, nas reuniões que manteve com as diretorias do Banco Rural e do 
BMG na Casa Civil. Nessa primeira vez em que admitiu o fato, em 21 de 
outubro de 2005 (fls. 3552, vol. 16), o acusado não mencionou a reunião 
com o BMG; depois, em seu interrogatório judicial, o Sr. JOSÉ DIRCEU 
admitiu  ter  recebido  MARCOS VALÉRIO,  acompanhando  o  BMG e  o 
Banco Rural, em reuniões na Casa Civil (fls. 16.647).

Por  seu  turno,  os  Presidentes  do  Banco  Rural  e  do  Banco  BMG 
afirmaram que foi o acusado MARCOS VALÉRIO quem os procurou para 
oferecer seus encontros com o Sr. JOSÉ DIRCEU.

Nesse  sentido,  o  Senhor  Ricardo  Guimarães,  então  Presidente  do 
BMG,  afirmou  que  “MARCOS  VALÉRIO,  ao  tomar  conhecimento  da  
inauguração  da  fábrica  da  BRASFRIGO  em  Luziânia/GO,  se  ofereceu  ao  
declarante para promover o encontro com o Ministro JOSÉ DIRCEU” 
(fls.  9848,  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal  no  início  das 
investigações). O Sr. Ricardo Guimarães alegou, ainda, que “não sabia  
por  quais motivos DELÚBIO SOARES também havia sido convidado  
para aquela audiência com o Ministro JOSÉ DIRCEU” (fls. 9848).

A Sra.  KÁTIA RABELLO, em depoimento ao Conselho de Ética e 
Decoro  Parlamentar,  afirmou  que  MARCOS  VALÉRIO  intermediou  o 
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primeiro encontro com o então Ministro JOSÉ DIRCEU na Casa Civil e 
também  um  jantar  no  Hotel  Ouro  Minas:  “o  MARCOS  VALÉRIO  que  
entrou em contato com alguém do banco, não me lembro exatamente com quem,  
não foi diretamente comigo,  e  disse que haveria essa possibilidade,  se eu  
estaria interessada. Eu disse que eu estaria interessada, que eu estaria à  
disposição” (fls. 181, Apenso 81, vol. 1 [2]).

Essas  reuniões  ocorreram  no  período  exato  da  formalização  dos 
empréstimos fraudulentos  cujos  recursos  confeririam aparência  lícita  à 
distribuição de propina aos parlamentares, com auxílio dos réus ligados 
ao  denominado  “núcleo  publicitário”.  Ou  seja:  através  de  MARCOS 
VALÉRIO e seus cúmplices mais próximos (CRISTIANO PAZ, RAMON 
HOLLERBACH,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE  VASCONCELOS  e 
GEIZA DIAS),  a  distribuição  de  dinheiro  para  parlamentares  da  base 
aliada  seria  proporcionada  por  empréstimos  fraudulentos  junto  aos 
bancos Rural e BMG, desvinculando os recursos da oferta de vantagem 
indevida  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  e  da  origem  em  crimes 
cometidos contra o Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados.

O encontro do réu JOSÉ DIRCEU com o Presidente do Banco BMG, 
com  a  participação  dos  corréus  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO 
SOARES, ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003, conforme afirmou o Sr. 
Ricardo Guimarães, Presidente do Banco BMG [3].

Apenas  quatro  dias  depois,  o  Banco  BMG  concedeu o  primeiro 
empréstimo à empresa SMP&B,  no montante de  R$ 12.000.000,00.  Os 
sócios MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH 
assinaram o empréstimo como avalistas e afirmaram que o numerário foi 
repassado a pessoas indicadas por DELÚBIO SOARES.

Como  se  viu,  esses  dois  atores,  DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS 
VALÉRIO,  passaram  a  se  encarregar  de  distribuir  dinheiro  a 
parlamentares  cuja  articulação  política  cabia  ao  corréu JOSÉ DIRCEU. 
Esses parlamentares mantinham frequentes reuniões com o acusado JOSÉ 
DIRCEU na Casa Civil, para composição da base aliada.

Some-se  a  isso  a  afirmação  do  réu  DELÚBIO SOARES perante  a 
CPMI  dos  Correios,  qual  seja:  de  que  o  dinheiro  foi  distribuído  para 
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parlamentares  da  base  aliada [4].  A escolha  baseou-se,  portanto,  na 
submissão dos parlamentares aos desígnios do novo articulador da base 
aliada. Esse foi o interesse dos acusados dos crimes de corrupção ativa: 
prometer  vantagens  indevidas  (dinheiro  vivo)  para  os  líderes 
parlamentares  dos  partidos  que  passassem  à  base  aliada  do  Governo 
Federal na Câmara dos Deputados.

Assim, o aspecto temporal bem situa o encontro dos corréus JOSÉ 
DIRCEU, DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO com o Presidente do 
Banco  BMG,  às  vésperas  da  concessão  de  um  dos  empréstimos  que 
permitiram  a  vultosa  movimentação  financeira  através  da  SMP&B  a 
partir do princípio de 2003.

O acusado JOSÉ DIRCEU também manteve reuniões com a diretoria 
do  Banco  Rural,  outra  vez  acompanhado  de  MARCOS  VALÉRIO  e 
DELÚBIO SOARES.

As  primeiras  reuniões  do  réu  com  dirigentes  dessa  instituição 
financeira  deram-se  com o  então  Presidente  da  instituição,  Sr.  Sabino 
Rabello, e com o então Vice-Presidente, Sr. José Augusto Dumont – ambos 
faleceram antes de os fatos serem descobertos.

Sobre o agendamento da primeira reunião,  com Sabino Rabello,  a 
Sra. KÁTIA RABELLO, filha do fundador do Banco Rural e sua sucessora 
na Presidência da instituição financeira, declarou o seguinte à CPMI dos 
Correios (fls. 181, Apenso 81, vol. 1):

“eu imagino que foi  MARCOS VALÉRIO que intermediou  
esse encontro”.

Comprovou-se, também, que o Sr. JOSÉ DIRCEU reuniu-se mais de 
uma vez com o Sr. Sabino Rabello, no período dos fatos criminosos agora 
em julgamento: 1) a primeira reunião, ocorrida logo depois da vitória nas 
eleições de 2002, foi realizada no gabinete do acusado JOSÉ DIRCEU na 
Câmara  dos  Deputados,  como  afirmou  DELÚBIO  SOARES  em  seu 
interrogatório judicial (fls. 16.617); 2) a reunião seguinte, já no exercício 
da função de Ministro-Chefe da Casa Civil.

Nesta  segunda  reunião,  há  outro  dado  importante:  o  réu  JOSÉ 
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DIRCEU também esteve acompanhado de DELÚBIO SOARES, MARCOS 
VALÉRIO e, ainda, do sócio do réu MARCOS VALÉRIO e corréu nestes 
autos,  Sr.  CRISTIANO  PAZ.  O  acusado  CRISTIANO  PAZ  alegou  o 
seguinte sobre esta reunião de que participou, na Casa Civil, com o Sr. 
JOSÉ DIRCEU, e ainda sobre outro encontro que também manteve com o 
então Ministro (fls. 2253/2256, vol. 11):

“esteve com  o  então  Ministro  JOSÉ  DIRCEU em  duas  
ocasiões, uma na inauguração de uma fábrica de enlatados do grupo  
BMG na cidade de Luziânia/GO e outra     acompanhado do falecido   
Dr.  Sabino  Rabelo [fundador  do  Banco  Rural]  em  visita  ao  
citado  Ministro,  quando  foi  expor  um  projeto  de  exploração  de  
minério nióbio em uma propriedade do Dr. Sabino na Amazônia; Que,  
nas duas ocasiões, MARCOS VALÉRIO estava presente”.

Pelo Banco Rural,  estiveram presentes,  conforme informação dada 
pela  Sra.  KÁTIA RABELLO (fls.  4268),  o  Sr.  Sabino  Rabello  e  o  Vice-
Presidente do Banco Rural, Sr. José Augusto Dumont, ao qual os réus do 
denominado  “núcleo  financeiro”  pretenderam  transferir  toda  a 
responsabilidade pelos empréstimos fraudulentos analisados no capítulo 
anterior deste voto, relativo ao item V da denúncia. Com efeito, o Sr. José 
Augusto Dumont foi  um dos responsáveis pela concessão “formal” de 
alguns dos empréstimos comprovadamente fraudulentos firmados entre 
o Banco Rural e as empresas de MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 
RAMON  HOLLERBACH,  para  repasse  às  pessoas  indicadas  por 
DELÚBIO SOARES.

A Sra. KÁTIA RABELLO salientou que esse encontro de seu pai e do 
Sr. José Augusto Dumont com o então Ministro da Casa Civil ocorreu no 
primeiro semestre de 2003 (fls. 4368).

Cumpre ressaltar que, naquele período, mais exatamente no dia 26 
de maio de 2003, o Banco Rural simulou empréstimo com a SMP&B, no 
valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), cujo numerário foi 
distribuído por MARCOS VALÉRIO e seus sócios às pessoas indicadas 
por DELÚBIO SOARES. Para tanto, foram utilizados cheques nominais à 
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própria SMP&B e sacados por intermediários dos beneficiários finais (os 
Deputados Federais) ou por SIMONE VASCONCELOS [5].

Note-se que, no período das reuniões mantidas na Casa Civil com o 
réu  JOSÉ  DIRCEU,  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO  e  seus  sócios 
CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH  assinaram  empréstimos 
milionários junto ao BMG, no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
reais),  e  apenas  três  meses firmaram  novo  mútuo  em  nome  de  suas 
empresas, no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), desta 
feita junto ao Banco Rural. Os recursos foram utilizados na distribuição 
aos  parlamentares  que  passaram  a  compor  a  base  aliada,  mediante 
articulação com o réu JOSÉ DIRCEU, que evidentemente serviu-se do réu 
DELÚBIO SOARES na execução dos delitos.

Vale salientar, ainda, outras informações fornecidas pela Sra. KÁTIA 
RABELLO sobre esse encontro do Sr. Sabino Rabello, então Presidente do 
Banco Rural, com o Sr. JOSÉ DIRCEU, no gabinete da Casa Civil (com 
presença  de  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS  VALÉRIO  e  CRISTIANO 
PAZ), e também informações sobre o agendamento de outra reunião do 
acusado JOSÉ DIRCEU com dirigentes do Banco Rural, da qual a própria 
acusada, Sra. KÁTIA RABELLO, participou, ao lado do Sr. José Augusto 
Dumont,  MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES (como confirmado 
por este último).

Eis o teor das declarações da acusada KÁTIA RABELLO:

“Que desconhece detalhes desse encontro, mas pode afirmar ter  
ocorrido  no  primeiro  semestre  de  2003;  Que  pode  afirmar  que  
participaram deste primeiro encontro com JOSÉ DIRCEU o pai da  
declarante  e  o  Dr.  José  Augusto  Dumont,  não  se  recordando  de  
nenhuma  outra  pessoa;  (...)  Que  não  sabe  precisar  se  MARCOS  
VALÉRIO tinha conhecimento do assunto a ser tratado por seu pai no  
encontro com o Ministro  JOSÉ DIRCEU, mas  pode afirmar que  
esse  encontrou  foi  intermediado  por  aquele [MARCOS 
VALÉRIO]; Que as duas outras interlocuções intermediadas por  
MARCOS VALÉRIO perante o Governo Federal diziam respeito  
às  discussões  envolvendo  a  suspensão  do  Banco  Mercantil  de  
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Pernambuco;  Que  era  do  interesse  do  Banco  Rural  que  o  Banco  
Central definisse a fórmula de calcular o passivo e o ativo da massa em  
liquidação; Que o Banco Rural, juntamente com o ex-controlador do  
Banco Mercantil,  entendiam que o ativo da massa teria se tornado  
superior  ao  passivo  calculado;  Que  essa  discrepância  se  deu  
principalmente devido às desvalorizações do real e à diminuição do  
risco  país;  (...)  Que  o  núcleo  de  discussões  a  respeito  do  Banco  
Mercantil estava principalmente no Banco Central;  Que MARCOS 
VALÉRIO  intermediou  02  encontros  entre  a  declarante  e  o  
Ministro-Chefe da Casa Civil, JOSÉ DIRCEU; Que  não houve  
qualquer  oportunidade  para  encontros  com  o  Presidente  do  
Banco Central; Que MARCOS VALÉRIO afirmava que poderia  
conseguir  um  encontro  com  a  Casa  Civil,  na  pessoa  do  
Ministro  JOSÉ DIRCEU;  Que  nunca  conversou  com MARCOS  
VALÉRIO a respeito de encontros ou negociações a serem realizadas  
no Banco Central;  Que acreditava  que o  Ministro JOSÉ DIRCEU  
poderia entender e auxiliar os pleitos do Banco Rural; Que possuía tal  
entendimento, pois achava que JOSÉ DIRCEU poderia influenciar o  
Banco Central, já que existiam divergências técnicas dentro daquele  
órgão;  Que  acreditava  que  JOSÉ  DIRCEU  tinha  um  poder  de  
influência no Governo Federal; (...) Que MARCOS VALÉRIO dizia  
que era muito ligado ao DELÚBIO SOARES e por isso  tinha  
facilidades em conseguir promover encontros com o Ministro  
JOSÉ  DIRCEU;  Que  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  era  
ligado  a  DELÚBIO  SOARES  pois  havia  disponibilizado  os  
recursos  financeiros  para  o  PT  através  dos  empréstimos  
obtidos no Banco Rural;  (...)  Que  foi  MARCOS VALÉRIO que  
se ofereceu para intermediar um encontro entre a declarante e  
José  Augusto  Dumont  com o  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil,  
JOSÉ DIRCEU, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao  
Banco Mercantil de Pernambuco;  Que desde o primeiro encontro  
intermediado  por  MARCOS  VALÉRIO  entre  seu  pai  e  o  
Ministro JOSÉ DIRCEU, a declarante já tinha conhecimento de  
que MARCOS VALÉRIO possuía contatos no Governo Federal,  
Que MARCOS VALÉRIO afirmou que conseguiria uma agenda  
com JOSÉ DIRCEU,  tendo  questionado  a  declarante  se  este  
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poderia entender e auxiliar os pleitos do Banco Rural; Que possuía tal  
entendimento, pois achava que JOSÉ DIRCEU poderia influenciar o  
Banco Central, já que existiam divergências técnicas dentro daquele  
órgão;  Que  acreditava  que  JOSÉ  DIRCEU  tinha  um  poder  de  
influência no Governo Federal; (...) Que MARCOS VALÉRIO dizia  
que era muito ligado ao DELÚBIO SOARES e por isso  tinha  
facilidades em conseguir promover encontros com o Ministro  
JOSÉ  DIRCEU;  Que  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  era  
ligado  a  DELÚBIO  SOARES  pois  havia  disponibilizado  os  
recursos  financeiros  para  o  PT  através  dos  empréstimos  
obtidos no Banco Rural;  (...)  Que  foi  MARCOS VALÉRIO que  
se ofereceu para intermediar um encontro entre a declarante e  
José  Augusto  Dumont  com o  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil,  
JOSÉ DIRCEU, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao  
Banco Mercantil de Pernambuco;  Que desde o primeiro encontro  
intermediado  por  MARCOS  VALÉRIO  entre  seu  pai  e  o  
Ministro JOSÉ DIRCEU, a declarante já tinha conhecimento de  
que MARCOS VALÉRIO possuía contatos no Governo Federal,  
Que MARCOS VALÉRIO afirmou que conseguiria uma agenda  
com JOSÉ DIRCEU,  tendo  questionado  a  declarante  se  este  

17 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4627 de 8405 STF-fl. 56242



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

encontro seria do interesse do Banco Rural; Que realmente era  
interessante conversar com JOSÉ DIRCEU, para tratar da solução do  
assunto  do  Banco  Mercantil;  Que,  desta  forma,  foi  agendado  o  
encontro na Casa Civil, em 06 de agosto de 2003”. (fls. 4368, 
perante  a  Polícia  Federal;  confirmado  em  juízo,  fls. 
16.326/16.327)

      
Os dados já lidos anteriormente demonstram que esses “contatos” 

de MARCOS VALÉRIO no Governo Federal davam-se, exatamente, com 
o acusado JOSÉ DIRCEU.

Depois dos encontros de JOSÉ DIRCEU com o Sr. Sabino Rabello [6], 
o ex-Ministro encontrou-se, em 06 de agosto de 2003, com a Presidente do 
Banco  Rural,  a  acusada  KÁTIA RABELLO,  e  com o  Sr.  José  Augusto 
Dumont, Vice-Presidente da instituição, mais uma vez contando com a 
participação  dos  corréus  MARCOS  VALÉRIO e  DELÚBIO  SOARES, 
que,  naquele  momento,  já  vinham  distribuindo  dinheiro  aos 
parlamentares da base aliada [7].

O  Banco  Rural  firmou,  na  sequência,  mais  um  empréstimo 
fraudulento com a empresa ligada a MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH. O mútuo é datado de 12 de setembro de 
2003, no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Naquele momento,  os acusados MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH, que já  eram devedores,  por meio da 
SMP&B,  de  um  empréstimo  firmado  apenas  quatro  meses  antes,  no 
valor de quase vinte milhões de reais, e também de outro empréstimo, 
junto ao Banco BMG, no valor de R$ 12.000.000,00  (doze milhões  de 
reais),  firmado  em  fevereiro  de  2003,  voltaram  a  assumir  mais  um 
empréstimo, apesar da ausência de quitação dos anteriores.

Note-se  que,  logo  depois  desse  “empréstimo” (comprovadamente 
fraudulento)  formalizado  pelo  Banco  Rural  em  proveito  da  empresa 
vinculada a MARCOS VALÉRIO (R$ 10 milhões, em 12.9.2003 - mútuo nº 
552/009/03),  houve  uma  concentração  de  distribuições  de  recursos  a 
parlamentares da base aliada [8].

O dinheiro foi distribuído em espécie, na agência do Banco Rural em 
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Brasília,  onde a  Sra.  SIMONE VASCONCELOS dispunha de  uma sala 
reservada  para  entrega  do  numerário  aos  parlamentares  e  seus 
intermediários,  como  já  visto  anteriormente.  Isso  tudo  apenas  duas 
semanas  depois  da  votação,  em  segundo  turno,  da  Reforma  da 
Previdência, ocorrida no dia 27.8.2003, quando os líderes parlamentares e 
Deputados  Federais  envolvidos  no  esquema  de  corrupção  orientaram 
suas  bancadas  a  votar  favoravelmente  à  mencionada  Reforma  (v. 
documento juntado ao Apenso 81, vol. 1, fls. 105) [9].

O  período  concentrou  votações  importantes,  como  a  da  Reforma 
Tributária,  votada  e  aprovada  [10]   no  dia  24.9.2003 na  Câmara  dos 
Deputados (fls. 119/130, do Apenso 81, volume 1), apenas duas semanas 
depois  de  firmado  o  mútuo  cujos  recursos,  no  mesmo  período, 
abasteceram o esquema.

Embora a distribuição de dinheiro aos parlamentares da base aliada 
tenha  se  estendido  no  tempo,  ficou  provado,  sem dúvida,  que  houve 
momentos  de  maior  incidência  dos  pagamentos  de  propina,  como 
ocorreu nas semanas que antecederam e na que sucedeu a votação da 
Reforma Tributária (24.9.2003), com pagamentos concentrados nos dias 16 
de  setembro,  17  de  setembro,  18  de  setembro,  19  de  setembro,  23  de 
setembro,  24  de  setembro  (data  da  votação),  25  de  setembro,  29  de 
setembro, 7 de outubro e 8 de outubro de 2003 [11].

As reuniões do acusado JOSÉ DIRCEU, acompanhado dos corréus 
MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, com as diretorias do Banco 
Rural e do Banco BMG, ocorreram nesse momento de afluxo de recursos 
para as mãos de MARCOS VALÉRIO e seus sócios e de distribuição de 
dinheiro aos parlamentares que passaram a conferir maioria ao Governo 
na Câmara dos Deputados.

O contexto e o conjunto fático-probatório impedem a aceitação da 
alegação de completo desconhecimento dos fatos pelo réu JOSÉ DIRCEU 
e as afirmações feitas pelo acusado de que as reuniões por ele mantidas 
com MARCOS VALÉRIO, DELÚBIO SOARES e os dirigentes dos bancos 
Rural e BMG teriam tratado, respectivamente, da “lavra de nióbio” e da 
“liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco”. O momento trazia fatos 
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de  muito  maior  importância  e  impacto  no  governo  –  distribuição  de 
dinheiro  a  parlamentares  da  base  aliada  -,  com a  atuação  exatamente 
dessas personagens.

Aliás, quanto ao alegado tema referente à “exploração de nióbio”, 
vale destacar que até mesmo a testemunha arrolada pela defesa da Sra. 
KÁTIA RABELLO, Sr. Plauto Gouvêa, que é diretor da instituição há mais 
de vinte anos, afirmou “que nunca ouviu falar sobre uma mina de nióbio,  
referente ao ex-presidente do Banco Rural, Sabino Corrêa Rabello” (vol. 
98, fls. 21.267/71). Essa testemunha esteve, inclusive, presente a uma das 
reuniões da Sra. KÁTIA RABELLO com o acusado JOSÉ DIRCEU: o jantar 
realizado no Hotel Ouro Minas.

De acordo com a Sra.  KÁTIA RABELLO, este  jantar com o então 
Ministro-Chefe da Casa Civil ocorreu em agosto de 2004 e também foi 
oferecido por MARCOS VALÉRIO (fls. 4370):

“Que  em  agosto  de  2004,  MARCOS  VALÉRIO  informou  à  
declarante  que  o  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  estaria  em  Belo  
Horizonte/MG, em uma visita oficial, tendo sugerido que o convidasse  
para  um  jantar;  Que  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  JOSÉ  
DIRCEU  aceitaria  tal  convite;  Que  não  sabe  informar  quem  
entrou em contato  com o  Ministro  JOSÉ DIRCEU para  marcar  o  
jantar, mas pode afirmar que não foi a declarante; Que, de fato, foi  
marcado o jantar no Hotel Ouro Minas, no dia 06 de agosto de 2004,  
do qual participaram a declarante, o Ministro JOSÉ DIRCEU e seu  
assessor  [assessor  de  KÁTIA  RABELLO],  Plauto;  Que,  nesse  
jantar, conversou generalidades com o Ministro JOSÉ DIRCEU, fez  
comentários  da  situação  política  e  econômica  do  país,  bem  como  
questões  pessoais;  Que  JOSÉ  DIRCEU  contou  sobre  uma  loja  de  
roupas que possuía; Que não se recorda onde estaria sediada tal loja  
nem em que época, mas se lembra que o Ministro comentou como era  
decorada  a  loja;  Que,  no  final  deste  jantar,  Plauto  abordou  JOSÉ  
DIRCEU  com  o  assunto  referente  ao  Banco  Mercantil,  quando  o  
mesmo voltou a afirmar que estava estudando o caso”.

Em 14 de julho de 2004, portanto dias antes desse jantar, o Banco 
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Rural  forneceu  mais  um  empréstimo  fraudulento  à  SMP&B,  cujo 
numerário  também  foi  empregado  na  distribuição  de  parlamentares 
indicados  por  DELÚBIO SOARES.  Além disso,  houve  a  renovação  do 
empréstimo concedido pelo Banco Rural ao Partido dos Trabalhadores, 
no  montante  de  R$  3  milhões.  Ainda  naquela  mesma  semana,  foi 
“renovado” o empréstimo da Graffiti,  sem quitação, apesar de ter sido 
firmado mais de um ano antes (v. Laudo 1854/2006, fls. 128-129 do apenso 
126). 

Conforme  informado  pela  acusada  KÁTIA RABELLO,  MARCOS 
VALÉRIO “afirmou  que  todos  os  recursos  obtidos  através  dos  
empréstimos teriam sido repassados ao Partido dos Trabalhadores” (fls. 
4366,  confirmado  em  juízo,  fls.  16.322/16.335,  vol.  76).  Dito  de  outra 
forma: o dinheiro foi distribuído às pessoas indicadas pelo braço direito 
do réu JOSÉ DIRCEU no Partido dos Trabalhadores, o corréu DELÚBIO 
SOARES.

A então Presidente do Banco Rural voltou a afirmar esse fato, em seu 
interrogatório  judicial,  ao  dizer  que  “o  real  beneficiário  dos  empréstimos  
tomados  por  Marcos  Valério  junto  ao  Banco  Rural  seria  o  Partido  dos  
Trabalhadores” (fls. 16.325, vol. 76).

Os recursos obtidos através desses empréstimos permitiram que a 
SMP&B, representada por MARCOS VALÉRIO, funcionasse como central 
de pagamentos aos parlamentares da base aliada, facilitando o trabalho 
do  réu  JOSÉ  DIRCEU.  Reveste-se  de  importância,  nesse  contexto,  o 
depoimento da ex-esposa do acusado MARCOS VALÉRIO, Sra. Renilda 
Maria Santiago Fernandes de Souza, perante a CPMI dos Correios:

“E a única coisa que ele [MARCOS VALÉRIO] me falou foi que  
o Dr. – na época Ministro – José Dirceu sabia dos empréstimos. E eu  
perguntei como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção  
do Banco Rural,  em Belo Horizonte,  no Hotel  Ouro Minas, com o  
então Ministro José Dirceu, para resolver sobre o pagamento desses  
financiamentos feitos no Banco Rural” (Apenso 81).

De fato, a análise dos capítulos precedentes permite perceber que a 
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De fato, a análise dos capítulos precedentes permite perceber que a 

21 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4631 de 8405 STF-fl. 56246



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

então Presidente do Banco Rural, KÁTIA RABELLO, e seus corréus do 
denominado “núcleo financeiro”, em concurso com MARCOS VALÉRIO 
e os corréus do chamado “núcleo publicitário”,  atuaram de modo que 
esses  repasses  de  dinheiro,  em  espécie,  com  origem  dissimulada  nos 
empréstimos  contraídos  junto  ao  Banco  Rural  e  ao  Banco  BMG, 
contassem  com  o  apoio  de  uma  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
disponibilizada aos parlamentares acusados.

Os  Deputados  Federais  julgados  no  capítulo  anterior  receberam, 
assim, os recursos que lhe foram prometidos em troca de seu apoio,  e 
beneficiaram-se do esquema organizado para o pagamento da vantagem 
indevida,  reintegrando  o  dinheiro,  com  aparência  lícita,  na  economia 
formal [12].

Como reconheceram os acusados MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ, RAMON HOLLERBACH, DELÚBIO SOARES e KÁTIA RABELLO, 
em  depoimentos  já  anteriormente  citados,  o  dinheiro  disponibilizado 
mediante esses alegados “empréstimos” permanecia na conta da SMP&B 
ou  outras  empresas  ligadas  ao  “núcleo  publicitário”.  Porém,  a 
disponibilidade do numerário era dos réus ligados ao PT, sendo sua face 
visível o acusado DELÚBIO SOARES, que indicava a MARCOS VALÉRIO 
os nomes das pessoas a serem contempladas com repasses, os respectivos 
montantes e as datas em que os pagamentos deveriam ser realizados.

Assim, a distribuição de propina aos parlamentares era feita pelas 
agências de publicidade,  mas em nome do Partido dos Trabalhadores, 
cujos  réus,  com  isso,  garantiam  o  apoio  dos  Deputados  Federais  ao 
Governo.

Todos  esses  dados  permitem  perceber  que  JOSÉ  DIRCEU 
efetivamente comandou a atuação de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO 
SOARES. A eles, outros podem ser somados, a conferir base probatória à 
denúncia. Por exemplo, o então Deputado Federal JOSÉ BORBA, ao qual 
os  acusados  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES  afirmaram  ter 
efetuado pagamentos em espécie no montante de R$ 2.100.000,00 (dois 
milhões  e  cem  mil  reais),  afirmou  o  seguinte  em  seu  interrogatório 
judicial:
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“já  se  falava  de  ‘MARCOS  VALÉRIO,  MARCOS  
VALÉRIO’, influente no Governo Federal e tal, aí eu identifiquei  
ele, acho que no segundo semestre de 2003” (fls. 15.752, vol. 73).

      
Este  ex-parlamentar  que  liderou  a  ala  do  PMDB  de  apoio  ao 

Governo Federal explicou que havia muitos comentários na Câmara dos 
Deputados  sobre  o  papel  do  acusado  MARCOS  VALÉRIO  junto  ao 
Governo Federal. JOSÉ BORBA disse, inclusive, que decidiu perguntar ao 
então Chefe de Gabinete do acusado JOSÉ DIRCEU, Sr. Marcelo Sereno, 
“quem era MARCOS VALÉRIO”,  obtendo como resposta que “era um 
amigo e colaborador do Governo Federal” (fls. 3549, vol. 6).

Ora, se o Sr. JOSÉ BORBA procurou o chefe de gabinete do acusado 
JOSÉ DIRCEU, pessoa da confiança do réu, Sr. Marcelo Sereno, para saber 
quem era MARCOS VALÉRIO, é porque sabia que MARCOS VALÉRIO 
tinha forte vínculo com a Casa Civil naquele momento. Aliás, o réu JOSÉ 
BORBA afirmou, também, em seu interrogatório judicial, que abordou o 
réu  MARCOS  VALÉRIO  para  “buscar  os  espaços,  e  eu  frequentava,  
quando possível, a Casa Civil, ao frequentar, fica um pouco cansativo, não é  
tão fácil os atendimentos, enfim... mas nós fomos recorrendo” (fls. 15.750, vol. 
73).  Portanto,  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  era  utilizado  pelos 
parlamentares envolvidos no escândalo em sua interlocução com o réu 
JOSÉ DIRCEU.

O Sr. JOSÉ BORBA, à época dos recebimentos, comandava a ala do 
PMDB que apoiava o Governo na Câmara dos Deputados e, na sequência 
do recebimento das vantagens indevidas, veio a assumir a liderança do 
Partido. Essa liderança, aliás, segundo o próprio acusado JOSÉ DIRCEU, 
foi muito “contestada” pelos Deputados do PMDB, pois, segundo o ex-
Ministro,  “o  PMDB  não  apoiava  o  Governo  nesse  momento,  
oficialmente, como partido” (fls. 16.657, vol. 77).

A reforçar que o acusado JOSÉ DIRCEU se utilizou dos serviços de 
MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES para controlar o apoio da base 
aliada ao Governo na Câmara dos Deputados, extraio, ainda, outro trecho 
do depoimento prestado pelo ex-parlamentar JOSÉ BORBA, que explicou 
ter  decidido  procurar  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  para  “resolver  
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problemas relacionados a cargos em comissão”, acreditando que o então 
publicitário “poderia ajudar o declarante neste sentido” (fls. 3549, vol. 6).

Ou seja: um parlamentar tem pendências políticas a resolver com o 
Ministro-Chefe da Casa Civil  da Presidência da República.  Para tentar 
resolver essas pendências, a quem ele recorre? Ao publicitário MARCOS 
VALÉRIO. Note-se o absurdo desta situação!

Aliás,  o  Sr.  JOSÉ  BORBA  também  reconheceu  que  MARCOS 
VALÉRIO “sempre se colocou, falou ‘Olha, o que precisar de mim, estou  
pronto a     atender junto aos pleitos junto ao governo  ” (fls. 15.752-frente e 
verso).

Além  disso,  indagado  por  que  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  tinha 
influência no Governo Federal, o ex-Deputado Federal JOSÉ BORBA disse 
que  essa  era  a  voz  corrente  na  Casa,  entre  os  parlamentares 
(interrogatório judicial, fls. 15.752-verso). E revelou: 

“Quando dos nossos encontros, daí sim ficou claro que ele  
[MARCOS  VALÉRIO]  tinha,  sim,  disposição  de  ajudar  a  
formar a base do governo”.

Mais uma vez se percebe que o réu MARCOS VALÉRIO atuou, na 
distribuição  de  recursos,  em  conluio  com  o  réu  JOSÉ  DIRCEU,  cuja 
função era, exatamente, a de formar a base aliada do Governo.

Diante de todo esse contexto,  o que alegou a defesa do réu JOSÉ 
DIRCEU?  Resguardou-se  na  insuficiente  alegação  de  que  seria 
“absolutamente comum que um Ministro receba representantes de instituições  
financeiras ou empresas“ (fls. 48.098).

Ora, essa afirmação não vai ao âmago do problema. Evidentemente, 
não  se  acusa  o  ex-Ministro  de  receber  diretorias  de  instituições 
financeiras,  tout  court. O  contexto  em que  se  deram  essas  reuniões,  a 
concomitante  distribuição  de  recursos  aos  parlamentares  que  ele 
coordenava  na  base  aliada,  a  concessão  de  empréstimos  fraudulentos 
exatamente por aquelas instituições financeiras que, no cenário brasileiro, 
não  representam  grandes  investidores  nacionais,  enfim,  todos  esses 
dados  revelam  que  o  réu  JOSÉ  DIRCEU,  sem  dúvida,  exerceu  forte 
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controle sobre os corréus na organização e liderança do esquema.
Eis  os  dados  verdadeiramente  relevantes  que  compuseram  o 

contexto daquelas reuniões:
1)  “empréstimos”  de  R$  55  milhões  de  reais,  formalizados 

exatamente junto aos Bancos Rural e BMG, por empresas de MARCOS 
VALÉRIO,  que  posteriormente  repassaram  o  numerário  às  pessoas 
indicadas por DELÚBIO SOARES [13];

2)  presença,  no  encontro  do  ex-Ministro  JOSÉ  DIRCEU  com 
representantes  dessas  instituições  financeiras,  dos  corréus  MARCOS 
VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, que não exerciam qualquer função seja 
nos  bancos  envolvidos,  seja  na  Casa  Civil,  que  pudesse  justificar  sua 
presença;

3)  efetiva  formalização  dos  empréstimos  que  abasteceram  o 
esquema,  na  sequência  dessas  reuniões,  bem  como  dos  repasses 
operacionalizados  por  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES,  aos 
parlamentares que se reuniam diretamente com o acusado JOSÉ DIRCEU, 
responsável pela formação e condução da base aliada do Governo, por 
meio de reuniões com os líderes.

Os repasses de dinheiro assim realizados foram viabilizados pelos 
empréstimos  fraudulentos  firmados  pelas  empresas  dos  acusados 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e, em 
um dos casos (Partido Progressista), do Sr. ROGÉRIO TOLENTINO, junto 
ao Banco Rural e ao Banco BMG. Como se viu no julgamento do capítulo 
V, os empréstimos foram firmados para não serem pagos.

Em  depoimento  prestado  no  início  das  investigações,  o  acusado 
MARCOS VALÉRIO argumentou que os empréstimos obtidos por suas 
empresas foram solicitados por DELÚBIO SOARES e se destinaram ao 
“pagamento de fornecedores do PT e na transferência em moeda corrente para  
terceiros,  todos  indicados  pelo  próprio  DELÚBIO”  (fls.  356).  O  acusado 
salientou  que  “os  valores  corrigidos  destes  empréstimos  bancários  
atingem atualmente a quantia de R$ 93.417.423,32” e acrescentou: 

“Até hoje o PT não pagou nenhum centavo dos valores  
que lhe foram repassados” (fls. 357, vol. 3).
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O Sr.  MARCOS VALÉRIO, embora sem admitir,  no princípio,  sua 

participação  nas  reuniões  do  acusado  JOSÉ  DIRCEU  com  os 
representantes  do  Banco  Rural  e  do  Banco  BMG,  afirmou  que  JOSÉ 
DIRCEU  sabia  desses  empréstimos  firmados  em  nome  das  empresas 
SMP&B e Graffiti, e que o ex-Ministro tratou desse tema nas reuniões que 
manteve  com  KÁTIA  RABELLO  e  com  o  Sr.  Ricardo  Guimarães. 
MARCOS VALÉRIO afirmou o seguinte:

      
“quanto à origem dos empréstimos, o declarante esclarece que  

teve conhecimentos e, por ocasião de suas tratativas para obtenção  
dos  mesmos  junto  ao  BMG  e  Rural,  DELÚBIO  SOARES  lhe  
informou que JOSÉ DIRCEU teve reuniões com os dirigentes de  
ambos os bancos; Que a reunião com os dirigentes do Banco Rural  
ocorreu no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, num jantar, e a  
outra reunião, com a Diretoria do Banco BMG, ocorreu em Brasília” 
(fls. 730).

      
O réu MARCOS VALÉRIO reforçou, ainda, no depoimento seguinte:

“O Sr.  DELÚBIO  (...)  propôs que as empresas do declarante  
tomassem empréstimos e os repassassem ao Partido dos Trabalhadores,  
que restituiria os valores com juros e acréscimo legais.  (...)  Naquele  
momento,  o  declarante  alertou  o  Sr.  DELÚBIO  sobre  o  risco  da  
operação proposta, especialmente de quem garantiria o pagamento 
no caso de saída de DELÚBIO do Partido ou qualquer outro evento,  
visto que se tratava de uma operação baseada na confiança, já que não  
seria  e  não  foi  documentada.  O Sr.  DELÚBIO esclareceu que o  
então Ministro JOSÉ DIRCEU e o Secretário SÍLVIO PEREIRA 
eram sabedores  dessa operação  de  empréstimo para o  Partido e  em  
alguma  eventualidade  garantiriam  o  pagamento  junto  às  
empresas do  declarante;  (...)  também  que  SÍLVIO    [PEREIRA]   
havia dito ao declarante que o então Ministro JOSÉ DIRCEU  
tinha conhecimento dos empréstimos” (fls. 1210/1215, vol. 5).

      
Ademais, a presença do acusado MARCOS VALÉRIO na Casa Civil, 
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no curso  dos  fatos  agora  em julgamento,  também é  relevante  porque, 
segundo  o  próprio  réu  DELÚBIO SOARES  confessou,  a  “captação  de 
recursos”  era  uma  especialidade  do  representante  da  SMP&B.  Nas 
palavras de DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO tinha “experiência  
na captação de recursos para campanhas eleitorais, como fizera na de 1998, na  
eleição  do  então  governador  EDUARDO  AZEREDO  e  do  Deputado  Aécio  
Neves”. O acusado complementou:

“(...)  Feita  a  proposta de  realização de empréstimos em nome  
próprio ou no de suas empresas ao Sr. MARCOS VALÉRIO, este a  
aceitou  e,  ainda  em 2003,  foi  realizado  o  primeiro  empréstimo,  no  
valor de R$ 10.000.000,00. O dinheiro obtido com o empréstimo  
permanecia  disponível  para  a  empresa  ou  para  o  próprio  
MARCOS VALÉRIO e este, mediante indicação do declarante,  
efetuava pagamentos diretamente a fornecedores ou a alguém  
da direção estadual do PT. Numa segunda oportunidade, agora  
com o objetivo e ampliar o número de diretórios municipais do  
PT  e de partidos da base aliada no Congresso (PTB, PL, PSB,  
PC do  B,  PP e  parte  do  PMDB)  e,  assim,  preparar  as  estruturas  
partidárias  para as  eleições  municipais  que se aproximavam, foram  
efetuados outros empréstimos, adotando-se o mesmo procedimento do  
anterior  (...). O declarante esclarece que os empréstimos obtidos por  
MARCOS  VALÉRIO  ou  suas  empresas,  de  valor  originário  que  
estima entre R$ 35.000.000,00 e R$ 40.000.000,00, ainda não foram  
quitados pelo PT e também não estão contabilizados no Partido. Mas  
os valores dos empréstimos foram destinados a credores, membros do  
PT e aliados indicados pelo declarante, que quando do recebimento das  
quantias  informavam  ao  próprio  declarante.  Tendo  em  vista  a  
destinação do dinheiro, alguns valores foram recebidos por candidatos  
ou  parlamentares,  tais  como  Deputado  ROBERTO  
JEFFERSON,  alguns  Presidentes  de  Partidos  aliados  ou  
pessoas indicadas por partidos aliados e os do próprio PT” (fls. 
442, Apenso 85, vol. 2).

      
O acusado DELÚBIO SOARES afirmou, em juízo, que as milionárias 

transferências,  com  que  foram  contemplados  os  parlamentares  já 
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anteriormente  julgados,  líderes  de  partidos  que,  no  período  dos 
pagamentos, se transformaram em aliados do Governo na Câmara dos 
Deputados, foram realizadas porque “o PT, junto com os partidos da base  
aliada, não só discutiu o passado, mas o enfrentamento das eleições de 2004” 
(fls. 16.606).

Aliás, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores detalhou que, do 
dinheiro repassado aos Deputados Federais, foram “75% para dívida de  
campanhas,  dívidas anteriores assumidas,  e 25% para preparação das  
eleições de 2004. Entre o PT e os partidos da base aliada, próximo disso” 
(fls. 16.625).

Assim,  a  promessa  de  vantagem  foi  feita  aos  partidos  da  base 
aliada, ou seja,  que apoiavam o Governo na Câmara dos Deputados, e 
não  a  eventuais  aliados  em eleições,  mesmo porque  as  alianças  eram 
definidas pelos Diretórios Municipais, em nível local, de modo que nem 
DELÚBIO SOARES, nem JOSÉ GENOÍNO, nem JOSÉ DIRCEU nem os 
parlamentares acusados conduziram qualquer aliança eleitoral entre seus 
partidos.  A razão  disso  se  colhe  do  depoimento  do  próprio  acusado 
DELÚBIO SOARES, segundo o qual “Isso tem muito no Brasil, às vezes, tem  
um partido que é  aliado em determinado Estado e,  em outro Estado,  os  seus  
membros não se aliam” (fls. 16.624).

Aceitar  a  alegação  das  defesas  corresponderia  a  afirmar  que  o 
Partido  dos  Trabalhadores,  que  era  a  legenda  mais  popular  naquele 
período, pagou milhões a parlamentares federais apenas e tão somente 
para formalizar alianças eleitorais com esses partidos, muito menores do 
que o PT. Não há qualquer sentido nessa alegação.

Ao  repassar  dinheiro  aos  parlamentares,  que  sequer  eram 
candidatos, eles decidiram como utilizá-lo (pois receberam em espécie). O 
interesse na promessa de vantagem indevida era, sobretudo, a da prática 
de atos de ofício favoráveis ao Governo. A partir dos dados constantes 
dos  autos,  conclui-se  que  esta  foi  a  grande  razão  dos  pagamentos 
realizados  pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  ou  seja,  a  adesão  daqueles 
Deputados Federais à base aliada do Governo na Câmara dos Deputados, 
conduzindo  o  voto  de  suas  bancadas,  majoritariamente,  no  sentido 
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definido pelo articulador político e Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. JOSÉ 
DIRCEU.

Outros eventuais motivos tiveram, no máximo, papel marginal nos 
pagamentos efetuados em benefício dos parlamentares.

Portanto,  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU  aparece  nas  duas  pontas  do 
esquema:

1) as promessas de vantagens indevidas, ou seja, de pagamentos de 
dinheiro em espécie, foram dirigidas exatamente aos Deputados Federais 
que com ele se reuniam, na qualidade de articulador político, Sr. JOSÉ 
DIRCEU;

2)  os  pagamentos  das  vantagens  indevidas  foram  efetuados  por 
acusados  que  também  se  reuniam  com  o  réu  JOSÉ  DIRCEU,  Srs. 
MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, servindo-se de numerário que 
obteve aparência lícita  mediante empréstimos tomados junto ao Banco 
Rural e ao Banco BMG, cujos representantes também se reuniram com 
JOSÉ DIRCEU no período dos fatos.

A conclusão que se extrai das provas juntadas aos autos, ao contrário 
do que sustenta a defesa, é a de que não é “absolutamente comum”:

a)  que estejam presentes  em reuniões  do  Ministro-Chefe  da  Casa 
Civil,  com  os  Presidentes  do  Banco  Rural  e  do  banco  BMG:  a.1)  um 
publicitário que se aproximou do Partido dos Trabalhadores no segundo 
turno das eleições de 2002, coordenadas pelo então Presidente do partido, 
JOSÉ DIRCEU, e, ainda, a.2) o tesoureiro desse partido [14];

b)  que  os  assuntos  tratados  não  guardassem  relação  com  as 
atribuições do então Ministro (alegada exploração de nióbio, liquidação 
do Banco Mercantil de Pernambuco, convite para a inauguração de um 
frigorífico),  nem  com  interesses  do  publicitário  ou  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  embora  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES 
estivessem presentes;

c) que as diretorias desses bancos, precisamente as dos bancos Rural 
e  BMG,  tenham  emprestado  dinheiro  logo  a  seguir,  às  empresas  de 
MARCOS VALÉRIO, que,  por sua vez,  repassaram o dinheiro para as 
pessoas indicadas por DELÚBIO SOARES, outro personagem presente às 
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turno das eleições de 2002, coordenadas pelo então Presidente do partido, 
JOSÉ DIRCEU, e, ainda, a.2) o tesoureiro desse partido [14];

b)  que  os  assuntos  tratados  não  guardassem  relação  com  as 
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reuniões.
Também não encontra qualquer respaldo nos autos a alegação da 

defesa de JOSÉ DIRCEU de que o acusado não tinha conhecimento de 
quem solicitava a audiência, alegando que “cabia ao Chefe de Gabinete da  
Casa Civil informar JOSÉ DIRCEU sobre os pedidos de audiência existentes,  
conforme testemunhou Marcelo Sereno.” (fls. 48.101).

O acusado JOSÉ DIRCEU afirmou que “nesta época  [das reuniões 
mencionadas], era de seu conhecimento que MARCOS VALÉRIO possuía  
relacionamento  com  DELÚBIO  SOARES”  (fls.  3553,  depoimento 
prestado por JOSÉ DIRCEU em 21.10.2005).

Mais do que isso, MARCOS VALÉRIO já vinha frequentando a sede 
do Partido dos Trabalhadores desde o período em que o acusado JOSÉ 
DIRCEU exercia  a  Presidência  do Partido e  a  Coordenação-Geral  da 
Campanha de 2002 e, neste período, o Sr. Virgílio Guimarães, Deputado 
Federal pelo Partido dos Trabalhadores, apresentou o acusado MARCOS 
VALÉRIO  ao  Sr.  JOSÉ  DIRCEU,  a  pedido  do  primeiro,  que  desejava 
conhecer os integrantes do futuro Governo [15].

Considero que o conjunto probatório, contextualizado pela realidade 
fática refletida nesta ação penal, ou seja, dos pagamentos efetuados por 
DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS  VALÉRIO  aos  parlamentares  com  os 
quais o acusado JOSÉ DIRCEU mantinha intensas e frequentes reuniões, 
coloca  o  então  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil  em  posição  central,  de 
organização  e  liderança  da  prática  criminosa,  como  mandante  das 
promessas de pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares que 
apoiassem  as  votações  de  seu  interesse.  Entender  que  MARCOS 
VALÉRIO e DELÚBIO SOARES agiram contra o interesse e vontade do 
acusado JOSÉ DIRCEU, nesse contexto de reuniões fundamentais com o 
ex-Ministro, é inverossímil.

Segundo a testemunha Fernanda Karina Somaggio, os réus SÍLVIO 
PEREIRA e DELÚBIO SOARES “se reuniram por diversas vezes com o  
réu MARCOS VALÉRIO,  para que  este  atuasse  em favor  do Governo  
Federal junto a parlamentares federais, como forma de reforçar a base  
aliada do Governo” (fls. 19.646/19.662, vol. 90).
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É  sabido  que  o  reforço  da  base  aliada  era  atribuição  direta  do 
acusado JOSÉ DIRCEU,  à  frente  da Casa Civil,  que assim definiu sua 
função, por ocasião de seu interrogatório judicial:

“O  papel  do  articulador  político  do  Governo  é  levar  que  o  
Governo tenha uma maioria na Câmara e no Senado, que aprove os  
seus projetos, que haja uma interlocução com os líderes dos partidos,  
com as bancadas (...) A minha atividade, como articulador político, era  
receber, fazer reuniões, ir ao Congresso com os líderes, com os líderes  
do  Governo,  com os  líderes  dos  partidos,  (...)  para  que  o  Governo  
aprovasse,  no  Congresso  Nacional,  ou  prestasse  esclarecimento,  ou  
fosse fiscalizado, ou respondesse a questionamento, a denúncias, esse  
era o papel que eu tinha (...).” (fls. 16.639/16.640).

      
O acusado JOSÉ DIRCEU afirmou que os encontros para orientar o 

voto  da  base  aliada  eram  mantidos,  especialmente,  com  os  líderes 
parlamentares e Presidentes dos partidos. E estes eram, exatamente, os 
beneficiários dos elevados pagamentos efetuados por meio de DELÚBIO 
SOARES  e  MARCOS  VALÉRIO  e  que,  simultaneamente,  vinham 
recebendo orientações de JOSÉ DIRCEU sobre o sentido que o Governo 
pretendia imprimir às votações.

Vejam-se as alegações de JOSÉ DIRCEU, em juízo:

“JUÍZA:  Quem  era  o  interlocutor  do  Governo  Federal  nas  
negociações objetivando o ingresso dos partidos, como por exemplo o  
PP, PTB, PMDB e PL, na base aliada?

INTERROGANDO: Os presidentes e os líderes dos partidos na  
Câmara e no Senado, aqueles que, institucionalmente, não somos nós  
que escolhemos, representam os partidos.  (...)  a regra é que sejam os  
presidentes dos partidos, os líderes dos partidos na Câmara; quando  
tem representação no Senado, na Câmara e no Senado.

JUÍZA:  Na  época  o  Presidente  Lula  e  o  senhor 
participaram dessas negociações?

INTERROGANDO: O Presidente Lula não participava das 
negociações diretamente. Nós participávamos da negociação e 
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levávamos a  ele  as  propostas  que ele  podia  aprovar ou não, 
aceitar ou não.

JUÍZA: Só para esclarecer: “nós” eram o senhor...
INTERROGANDO:  Doutora,  os  que  são  responsáveis,  os  

líderes  do  Governo  na  Câmara  e  no  Senado,  eu  que  sou  o  
articulador político do Governo. Os responsáveis por isso.” (fls. 
16.650).

      
Uma função-chave, sem dúvida, na perspectiva do relacionamento 

com os líderes  partidários que com ele se  reuniam frequentemente na 
Casa  Civil,  conforme  se  extrai  dos  depoimentos  dos  próprios 
parlamentares beneficiários e de testemunhas ouvidas neste processo:

      
- Sr. VALDEMAR COSTA NETO:

“em 2003,  como  líder  da  bancada  do  PL,  se  reuniu  muitas  
vezes no Palácio do Planalto com o Chefe da Casa Civil, Sr.  
JOSÉ  DIRCEU”  (depoimento  judicial  do  então  Presidente  e 
líder parlamentar do extinto Partido Liberal,  atual Partido da 
República, fls. 15.459, vol. 72);

      
- Sr. Marcelo Sereno:

“O Deputado ROBERTO JEFFERSON era líder do PTB e  
o falecido Martinez era o presidente do PTB, à época. Eles iam 
ao  Palácio  do  Planalto do  mesmo  jeito  que  o  presidente  JOSÉ  
GENOÍNO e o SÍLVIO PEREIRA iam levar pleitos” (depoimento 
prestado em juízo, como testemunha arrolada pela defesa, fls. 
30.342, vol. 140);

      
- Sr. PEDRO CORRÊA:

“as  negociações  políticas  do  PP  com  o  PT  ocorreram  
principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY, pelo  
PP,  e  JOSÉ  GENOÍNO,  JOSÉ  DIRCEU,  SÍLVIO  PEREIRA  e  
MARCELO  SERENO  pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam  no  
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Palácio do Planalto; que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede  
do  PP  ou  na  sede  do  PT”  (depoimento  judicial  do  então 
Presidente do Partido Progressista, fls. 14.519, volume 72);

      
- Sr. JOSÉ JANENE (falecido):

“JUIZ: Se o senhor puder detalhar um pouco a sua relação com  
esse núcleo do Governo, JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOSÉ  
GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA. O senhor tinha muito contato com  
eles ou não?

ACUSADO: JOSÉ DIRCEU, na qualidade de Chefe da Casa  
Civil, tive contato com ele por duas ou três vezes dentro do gabinete  
dele,  no  palácio  do  planalto.”  (depoimento  judicial  do  então 
Deputado Federal  pelo  Partido  Progressista  -  fls.  16.096,  vol. 
75);

      
- Sra. Sandra Cabral:

“QUE JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU já esteve no  
gabinete da DECLARANTE na Casa Civil por duas ou três vezes,  
sempre acompanhando o Deputado Federal JOSÉ JANENE; (...) QUE 
não se recorda quantas vezes JOSÉ JANENE esteve no gabinete da  
DECLARANTE; QUE era comum líderes e presidentes de partidos  
políticos  se  dirigirem à  Casa  Civil,  sem prévio  agendamento,  para  
discutir nomeações de pessoas indicadas conforme discussão anterior  
nos respectivos ministérios ou órgãos; QUE também era comum os  
líderes  partidários  buscarem  informações  a  respeito  de  medidas  
provisórias, projetos de leis e decretos relativos a servidores públicos  
federais,  bem  como  discutir  questões  envolvendo  greves  no  
funcionalismo  público;”  (depoimento  da  então  Assessora  do 
acusado JOSÉ DIRCEU, prestado à Polícia Federal, assistida por 
seu advogado, fls. 1285, vol. 6);

E ainda:

“Todos  os  líderes  partidários,  não  só  líderes,  frequentavam a  
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Casa Civil,  inclusive  eles  têm acesso  livre  ao  Palácio  do  Planalto” 
(depoimento  prestado  em  juízo  pela  então  Assessora  do 
acusado  JOSÉ  DIRCEU,  arrolada  como  testemunha  por  sua 
defesa, fls. 42.505);

      
- Sr. JOSÉ BORBA:

“o que consta da minha abordagem ao MARCOS VALÉRIO e  
aos encontros e dos valores a mim atribuídos, eu nem assinei porque  
não recebi e nem estava em busca de receber o recurso. Quando atuei  
nesse  sentido  foi  em prol  de  buscar  os  espaços  e  eu frequentava,  
quando possível,  a  Casa Civil,  ao  frequentar  fica  um pouco  
assim cansativo, não é fácil os atendimentos, enfim... (...) nós que  
fazíamos  parte  da  base,  mas  sempre  estive  em causa  própria,  não  
estava e nem falei em nenhum momento pela bancada, porque não me  
cabia, não tinha a função, naquela época, de líder. (...)” (depoimento 
judicial do então Deputado Federal líder da ala do PMDB que 
apoiava o Governo, fls. 15.750).

      
As provas demonstram que os pagamentos estavam vinculados ao 

apoio  parlamentar  no  Congresso  Nacional,  e  não  a  meras  alianças 
eleitorais [16]. Tanto é assim que o Deputado Vadão Gomes, do Partido 
Progressista, afirmou que há “notória incompatibilidade ideológica entre  
o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores no Estado de São  
Paulo”, razão pela qual “não houve qualquer tipo de aliança” entre os 
dois partidos nos municípios mais importantes (fls. 1719). Apesar dessa 
incompatibilidade,  o  Sr.  Marcelo  Sereno  afirmou  que  o  Partido 
Progressista “foi um partido que votou boa parte com o governo.” (fls. 
30.340, vol. 140), o que só ocorreu, vale dizer, em troca dos pagamentos 
de dinheiro em espécie realizados por orientação de DELÚBIO SOARES 
ao Sr. JOÃO CLÁUDIO GENÚ, intermediário da cúpula do Partido.

Vale salientar que, como afirmou o Procurador-Geral da República, 
“Evidentemente, a articulação política insere-se nas atribuições do mencionado  
cargo.  A questão  (...)  é  que  essa  base  de  apoio  não  podia  ser  formada  
mediante  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  seus  integrantes.  É  
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exatamente nesse ponto que está a censura penal à conduta de JOSÉ DIRCEU e  
dos demais agentes envolvidos” (fls. 45.123, volume 214).

As  reuniões  do  réu  JOSÉ  DIRCEU  com  corréus  do  núcleo 
publicitário  e  do  núcleo  financeiro,  intermediados  por  MARCOS 
VALÉRIO  e  com  participação  de  DELÚBIO  SOARES,  antecederam  o 
início  dos  pagamentos  a  parlamentares,  constituindo  verdadeiro 
planejamento de toda a atividade que se seguiria.

Depois da vitória nas eleições de 2002 e pouco antes de assumir o 
Ministério,  por  exemplo,  o  Sr.  JOSÉ  DIRCEU  afirmou  que  teve  seu 
primeiro  encontro  com  um  representante  do  Banco  Rural,  Sr.  Sabino 
Rabello,  ocasião  em que,  comprovadamente,  esteve  acompanhado  dos 
acusados DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO e CRISTIANO PAZ.

Os  encontros  se  repetiram  também  no  decorrer  da  prática  de 
corrupção  ativa,  para  garantir  a  continuidade  do  abastecimento  das 
contas de MARCOS VALÉRIO com recursos formais, que ocultariam a 
verdadeira origem criminosa do dinheiro – desvios de contratos públicos 
que  as  empresas  dos  sócios  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO PAZ e 
RAMON  HOLLERBACH  vinham  obtendo  junto  a  órgãos  públicos 
federais.

Saliente-se  que  as  instituições  financeiras  envolvidas  também 
revelaram ter pretensões junto à administração pública federal, em troca 
dos  serviços  prestados aos  réus –  em especial,  a  lavagem de dinheiro 
promovida em proveito do esquema, comprovada nestes autos.

A Sra. KÁTIA RABELLO confessou seu interesse em alterações das 
regras que influenciariam no cálculo do passivo do Banco Mercantil de 
Pernambuco.

Porém, desde a denúncia, o Procurador-Geral da República já havia 
identificado  outro  centro  de  interesse  dos  corréus  do  denominado 
“núcleo financeiro”, que os levaram a colaborar com o plano criminoso 
organizado por JOSÉ DIRCEU. Eis o que salientou a inicial acusatória:

“Ilustrando  a  forma  ardilosa  e  fraudulenta  de  gestão  do  
conglomerado do Banco Rural, observa-se que a documentação obtida  
junto  às  autoridades  norte-americanas  com  base  no  Acordo  de  

35 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

exatamente nesse ponto que está a censura penal à conduta de JOSÉ DIRCEU e  
dos demais agentes envolvidos” (fls. 45.123, volume 214).

As  reuniões  do  réu  JOSÉ  DIRCEU  com  corréus  do  núcleo 
publicitário  e  do  núcleo  financeiro,  intermediados  por  MARCOS 
VALÉRIO  e  com  participação  de  DELÚBIO  SOARES,  antecederam  o 
início  dos  pagamentos  a  parlamentares,  constituindo  verdadeiro 
planejamento de toda a atividade que se seguiria.

Depois da vitória nas eleições de 2002 e pouco antes de assumir o 
Ministério,  por  exemplo,  o  Sr.  JOSÉ  DIRCEU  afirmou  que  teve  seu 
primeiro  encontro  com  um  representante  do  Banco  Rural,  Sr.  Sabino 
Rabello,  ocasião  em que,  comprovadamente,  esteve  acompanhado  dos 
acusados DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO e CRISTIANO PAZ.

Os  encontros  se  repetiram  também  no  decorrer  da  prática  de 
corrupção  ativa,  para  garantir  a  continuidade  do  abastecimento  das 
contas de MARCOS VALÉRIO com recursos formais, que ocultariam a 
verdadeira origem criminosa do dinheiro – desvios de contratos públicos 
que  as  empresas  dos  sócios  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO PAZ e 
RAMON  HOLLERBACH  vinham  obtendo  junto  a  órgãos  públicos 
federais.

Saliente-se  que  as  instituições  financeiras  envolvidas  também 
revelaram ter pretensões junto à administração pública federal, em troca 
dos  serviços  prestados aos  réus –  em especial,  a  lavagem de dinheiro 
promovida em proveito do esquema, comprovada nestes autos.

A Sra. KÁTIA RABELLO confessou seu interesse em alterações das 
regras que influenciariam no cálculo do passivo do Banco Mercantil de 
Pernambuco.

Porém, desde a denúncia, o Procurador-Geral da República já havia 
identificado  outro  centro  de  interesse  dos  corréus  do  denominado 
“núcleo financeiro”, que os levaram a colaborar com o plano criminoso 
organizado por JOSÉ DIRCEU. Eis o que salientou a inicial acusatória:

“Ilustrando  a  forma  ardilosa  e  fraudulenta  de  gestão  do  
conglomerado do Banco Rural, observa-se que a documentação obtida  
junto  às  autoridades  norte-americanas  com  base  no  Acordo  de  

35 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4645 de 8405 STF-fl. 56260



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Cooperação em Matéria Criminal com os Estados Unidos da América  
demonstrou que o Banco Rural efetivamente é o proprietário da off  
shore TRADE LINK BANK, sediada nas Ilhas Cayman.

(...)
A razão pela qual os dirigentes do Banco Rural têm verdadeiro  

temor no reconhecimento de uma vinculação formal entre o banco e a  
offshore acima citada decorre, justamente, do fato de que a Trade Link  
Bank,  nestes  últimos  anos,  tem  se  apresentado  como  um  suporte  
operacional de vários doleiros para a prática de evasão de divisas e  
lavagem  de  capitais  em  volumes  bilionários,  estando  envolvida,  
diretamente, em todo o escândalo do conhecido caso ‘Banestado’.” (pg. 
92/93 da denúncia, vol. 27).

      
Ficou provado que o Banco Rural tinha grande interesse nos rumos 

que  a  CPI  do  Banestado  seguiria,  e  essa  CPI  era  relatada  por  um 
Deputado do Partido dos Trabalhadores,  que influenciaria os votos de 
outros parlamentares.

A Sra.  Fernanda Karina Somaggio confirmou,  em várias  ocasiões, 
esse  interesse  do  Banco  Rural.  O  nome  do  então  Relator  da  CPI  do 
Banestado  constava  da  agenda  profissional  do  acusado  MARCOS 
VALÉRIO,  que  a  ex-secretária  do  réu  entregou  às  autoridades  de 
investigação.  Daí  porque foram formuladas perguntas  à Sra.  Fernanda 
Karina  Somaggio  que,  no  primeiro  depoimento,  que  disse  ter  sido 
precedido por uma ameaça à sua pessoa, respondeu o seguinte:

“Que, inquirida se conhecia a pessoa do Sr. José Mentor, cujo  
nome consta na página do dia 03/10/2003, com marcação de reunião  
para as 14:00h, respondeu que não o conhece pessoalmente, mas sabe  
que  o  mesmo  era  Deputado  Federal  e  Relator  da  CPI  do  
BANESTADO,  sendo que o mesmo  teve uma reunião com o Sr.  
MARCOS  VALÉRIO;  (...)  Que,  de  fato,  o  senhor  MARCOS  
VALÉRIO  por  diversas  vezes  telefonava  para  o  Deputado  JOSÉ  
MENTOR,  relator  da  CPI  do  BANESTADO,  e  sempre  que  isto  
acontecia, logo em seguida, MARCOS VALÉRIO ligava para o senhor  
José Augusto Dumont, então, Presidente do Banco Rural” (fls. 03/08, 

36 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Cooperação em Matéria Criminal com os Estados Unidos da América  
demonstrou que o Banco Rural efetivamente é o proprietário da off  
shore TRADE LINK BANK, sediada nas Ilhas Cayman.

(...)
A razão pela qual os dirigentes do Banco Rural têm verdadeiro  

temor no reconhecimento de uma vinculação formal entre o banco e a  
offshore acima citada decorre, justamente, do fato de que a Trade Link  
Bank,  nestes  últimos  anos,  tem  se  apresentado  como  um  suporte  
operacional de vários doleiros para a prática de evasão de divisas e  
lavagem  de  capitais  em  volumes  bilionários,  estando  envolvida,  
diretamente, em todo o escândalo do conhecido caso ‘Banestado’.” (pg. 
92/93 da denúncia, vol. 27).

      
Ficou provado que o Banco Rural tinha grande interesse nos rumos 

que  a  CPI  do  Banestado  seguiria,  e  essa  CPI  era  relatada  por  um 
Deputado do Partido dos Trabalhadores,  que influenciaria os votos de 
outros parlamentares.

A Sra.  Fernanda Karina Somaggio confirmou,  em várias  ocasiões, 
esse  interesse  do  Banco  Rural.  O  nome  do  então  Relator  da  CPI  do 
Banestado  constava  da  agenda  profissional  do  acusado  MARCOS 
VALÉRIO,  que  a  ex-secretária  do  réu  entregou  às  autoridades  de 
investigação.  Daí  porque foram formuladas perguntas  à Sra.  Fernanda 
Karina  Somaggio  que,  no  primeiro  depoimento,  que  disse  ter  sido 
precedido por uma ameaça à sua pessoa, respondeu o seguinte:

“Que, inquirida se conhecia a pessoa do Sr. José Mentor, cujo  
nome consta na página do dia 03/10/2003, com marcação de reunião  
para as 14:00h, respondeu que não o conhece pessoalmente, mas sabe  
que  o  mesmo  era  Deputado  Federal  e  Relator  da  CPI  do  
BANESTADO,  sendo que o mesmo  teve uma reunião com o Sr.  
MARCOS  VALÉRIO;  (...)  Que,  de  fato,  o  senhor  MARCOS  
VALÉRIO  por  diversas  vezes  telefonava  para  o  Deputado  JOSÉ  
MENTOR,  relator  da  CPI  do  BANESTADO,  e  sempre  que  isto  
acontecia, logo em seguida, MARCOS VALÉRIO ligava para o senhor  
José Augusto Dumont, então, Presidente do Banco Rural” (fls. 03/08, 

36 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4646 de 8405 STF-fl. 56261



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

vol. 1).
      

A Sra. Fernanda Karina Somaggio disse, em depoimento seguinte, 
que o interesse do Banco Rural era interferir na CPI do Banestado e que, 
para tratar disso, o réu DELÚBIO SOARES estava sempre com o Sr. José 
Augusto Dumont, então Vice-Presidente da instituição financeira, e com o 
Relator da CPI, Sr. José Mentor (fls. 11/15).  Vale lembrar que, antes do 
início  do  novo  governo,  o  réu  JOSÉ  DIRCEU  se  reuniu  com 
representantes do Banco Rural, e as reuniões se repetiram ao longo do 
ano  de  2003,  na  companhia  de  DELÚBIO  SOARES.  Assim,  este  réu 
tornou-se  representante  pessoal  do  ex-Ministro  em  reuniões  com  os 
corréus dos núcleos publicitário e financeiro, podendo-se, com segurança, 
afirmar que DELÚBIO SOARES agia sob comando e controle direto do 
acusado JOSÉ DIRCEU.

Além dela, o Sr. Lúcio Funaro, em depoimento prestado no contexto 
da  delação  premiada  que  pleiteou  ao  Procurador-Geral  da  República, 
afirmou ter “conhecimento que o Deputado JOSÉ MENTOR deixou de incluir  
no seu relatório final pessoas que contribuíram com dinheiro para ele ou para o  
Partido  dos  Trabalhadores”  (fls.  57,  Apenso  81,  vol.  1).  O  Sr.  LÚCIO 
FUNARO afirmou que o Relatório Final da CPMI do Banestado deixou 
de indiciar o Banco Rural,  mas, ao mesmo tempo, indiciou “pessoas ou  
empresas ou instituições financeiras com volumes irrisórios diante do volume  
movimentado pelo Banco Rural nas operações específicas do Banestado” [17].

O  Banco  BMG,  por  seu  turno,  também  tinha  pleitos  junto  ao 
Governo Federal, em troca do fornecimento de dinheiro para o esquema. 
Segundo salientou o Procurador-Geral  da República,  o Banco BMG foi 
beneficiado por  autorização para  a  concessão de  crédito  consignado a 
pensionistas e aposentados pelo INSS. Eis os termos da denúncia:

“Ficou  comprovado  que  o  Banco  BMG  foi  flagrantemente  
beneficiado por ações do núcleo político-partidário, que lhe garantiram  
lucros bilionários na operacionalização de empréstimos consignados de  
servidores públicos, pensionistas e aposentados do INSS, a partir do  
ano  de  2003,  quando  foi  editada  a  Medida  Provisória  n.º  130,  de  
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17/09/2003,  dispondo  sobre  o  desconto  de  prestações  em  folha  de  
pagamento dos servidores públicos e também autorizando o INSS a  
regulamentar o desconto de empréstimos bancários a seus segurados.

O Banco BMG, que sequer é um banco pagador de benefícios  
previdenciários  e  que  possui  uma  insignificante  capilaridade  de  
agências,  solicitou  autorização  ao  INSS  para  efetuar  os  chamados  
empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas e, apesar de  
pareceres contrários da área jurídica e do fato de que a regulamentação  
vigente, naquela ocasião, permitia que somente bancos pagadores de  
benefícios  pudessem habilitar-se  para a  concessão  desses  créditos,  o  
então  Presidente  do  INSS,  Carlos  Gomes  Bezerra,  adotou diversas  
providências para permitir a atuação do BMG nesse mercado.

Todos os fatos que se desenrolaram desde então demonstram que  
as ações desenvolvidas pelo núcleo político-partidário foram pautadas  
exclusivamente para beneficiar o Banco BMG, que, não por acaso, foi  
a  primeira  instituição  financeira  não  pagadora  de  benefícios  
previdenciários habilitada à concessão dos créditos consignados, o que  
lhe  rendeu  vultosa  lucratividade,  decorrente,  principalmente,  dos  
mecanismos utilizados em seu benefício, que lhe permitiram sair na  
frente  de  todo  o  mercado  de  bancos  pequenos;  negociar  esses  
empréstimos  com  os  aposentados  inclusive  por  telefone  e,  
posteriormente, ceder essa carteira, em uma operação extremamente  
suspeita, à Caixa Econômica Federal.

(...)
Esse direcionamento de ações em benefício do BMG rendeu-lhe  

resultados  tão  positivos  que  o  dinheiro  repassado  às  empresas  do  
Grupo  de  Marcos  Valério  e  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  
contabilizados  como empréstimos,  tornaram-se  inexpressivos  diante  
da  lucratividade  do  banco  com  os  empréstimos  consignados  a  
servidores públicos e a segurados do INSS.

Relatórios produzidos pelos analistas do BACEN evidenciaram  
que  essa  política  do  banco  de  liderar  o  mercado  de  créditos  
consignados a servidores e aposentados é extremamente dependente do  
bom relacionamento com o Governo.” (fls. 5628/5631, vol. 27)

      
Constata-se, nos documentos juntados a estes autos, fornecidos pela 
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Câmara dos Deputados, que, na data da aprovação da Medida Provisória 
130,  naquela  Casa  Legislativa,  houve  pedidos  para  o  adiamento  e  a 
retirada  de  pauta  da  Medida  Provisória,  pedidos  esses  que  foram 
rejeitados, conduzindo à aprovação da norma por menos de metade do 
total  de parlamentares,  ou seja,  253 votos (fls.  23.311-verso/23.312,  vol. 
107) [18].

Portanto,  todos  esses  fatos  compõem  o  quadro  que  envolveu  as 
reuniões  do  acusado  JOSÉ  DIRCEU  com  os  réus  DELÚBIO  SOARES, 
MARCOS VALÉRIO e as diretorias do Banco Rural e do Banco BMG.

O acervo probatório destes autos forma um grande mosaico no qual 
o acusado JOSÉ DIRCEU é revelado como o negociador da obtenção de 
recursos utilizados no esquema criminoso.

Para isso, o então Ministro utilizou os serviços do Banco Rural e do 
Banco BMG, que, mediante supostos empréstimos, disponibilizaram R$ 
55 milhões na conta das empresas vinculadas a MARCOS VALÉRIO e 
seus corréus do núcleo publicitário.

Com efeito, percebemos, no julgamento do capítulo V, que os ditos 
“empréstimos” não foram cobrados e, ao contrário, foram sucessivamente 
renovados, até que vieram a público as denúncias sobre a existência do 
mensalão.

Uma  vez  disponível  o  numerário  nas  contas  movimentadas  por 
MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH  e 
ROGÉRIO TOLENTINO, esses réus atuaram de modo que os recursos 
por  eles  desviados  de  contratos  públicos  fossem  distribuídos,  com 
aparência  lícita,  às  pessoas  selecionadas  pelo  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU,  que  contou,  na  execução  dessas  ordens,  com  a  colaboração 
direta  de  seu  principal  representante  no  esquema  criminoso,  Sr. 
DELÚBIO SOARES.

Assim,  os  parlamentares  da  base  aliada  cujos  diálogos  eram 
mantidos  com  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU  no  período  dos  pagamentos, 
receberam os pagamentos efetuados por indicação de DELÚBIO SOARES 
a MARCOS VALÉRIO, sob a ordem e o comando do ex-Ministro.

A  meu  sentir,  a  autoria  do  acusado  JOSÉ  DIRCEU  está  bem 
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demonstrada.  As  provas  são  harmoniosas  e  convergem  para  esta 
conclusão.

Em  situações  como  a  dos  autos,  a  confissão  é  inteiramente 
dispensável.

Nenhuma das teses que as defesas tentaram construir, para afastar o 
acusado JOSÉ DIRCEU da centralidade da prática criminosa, mostrou-se 
verossímil no contexto evidenciado nesta ação penal.

As  provas  revelam  que  JOSÉ  DIRCEU  exerceu  o  controle  e 
organização  dos  atos  executórios,  dos  quais  também  se  ocupou,  em 
especial através da negociação dos recursos empregados e das reuniões 
com  líderes,  parlamentares,  vice-líderes  e  dirigentes  partidários, 
escolhidos para o recebimento da vantagem indevida.

Saliente-se  que,  num primeiro  momento,  as  defesas  de  MARCOS 
VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES  tentaram  blindar,  completamente,  o 
acusado JOSÉ DIRCEU, para assim tornar mais plausível a tese do caixa 
dois. Chegaram a afirmar, inicialmente, que MARCOS VALÉRIO nunca 
tinha participado de qualquer reunião com o ex-Ministro, que MARCOS 
VALÉRIO nunca tinha distribuído dinheiro para qualquer parlamentar, 
que a relação entre MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES era apenas 
de amizade. Tudo isso consta dos autos.

Também foram obtidas provas diretas de que MARCOS VALÉRIO 
distribuiu milhões de reais a parlamentares e, ainda, de que o réu esteve 
na Casa Civil em reuniões com o réu JOSÉ DIRCEU, em companhia dos 
dirigentes do Banco Rural e do Banco BMG. Então, o empresário passou a 
admitir  sua  presença  ao  lado  do  corréu  JOSÉ DIRCEU,  alegando  que 
teriam sido  apenas  duas  reuniões  na  Casa  Civil,  omitindo  os  demais 
encontros ocorridos [19].  Somente com o avanço das investigações e a 
obtenção de provas desses outros encontros entre os dois réus, o acusado 
MARCOS VALÉRIO passou a afirmar que:

“compareceu  em  várias  ocasiões na  Casa  Civil,  
entrevistando-se  com  o  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  em  três  
ocasiões, conversando  com a Sra. Sandra Cabral, Secretária de  
JOSÉ DIRCEU e responsável pela área administrativa do gabinete; e  
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Marcelo Sereno, assessor especial do Ministro JOSÉ DIRCEU” 
(fls. 732, vol. 3).

      
Saliente-se que a Sra. Sandra Cabral, com quem o acusado MARCOS 

VALÉRIO disse ter se reunido tantas vezes, sequer conhecia o empresário 
antes de ele começar a frequentar o gabinete da Casa Civil [20]. Arrolada 
como  testemunha  pela  defesa  de  JOSÉ  DIRCEU,  ela  afirmou  que  a 
primeira vez que viu MARCOS VALÉRIO foi, nem mais, nem menos, no 
Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, pois não o conhecia 
antes. Afirmou, também, que conhece o ex-Ministro JOSÉ DIRCEU desde 
o  final  dos  anos  1980,  quando ambos  eram militantes  do  Partido  dos 
Trabalhadores, e acrescentou que “foi convidada pelo Deputado Federal  
JOSÉ  DIRCEU  para  o  cargo  de  Assessora  Especial  da  Casa  Civil 
exclusivamente em razão das relações de amizade que mantinha com o  
mesmo” (fls. 1281/1286; confirmado em juízo, fls. 42.499/507).

Depois de descoberta essa frequência com que MARCOS VALÉRIO 
se  dirigia  à  Casa  Civil,  no  período  dos  fatos,  a  defesa  do  empresário 
decidiu confirmar sua presença em quatro reuniões com JOSÉ DIRCEU, 
com os Presidentes do Banco Rural, do Banco BMG, do Banco Espírito 
Santo e da Usiminas.

As demais  visitas  à  Casa  Civil,  que  MARCOS VALÉRIO afirmou 
terem sido várias, teriam se destinado, apenas e tão-somente, a conversas 
casuais com a Assessora do acusado JOSÉ DIRCEU, Sra. Sandra Cabral e 
com o Chefe de Gabinete do então Ministro JOSÉ DIRCEU, Sr. Marcelo 
Sereno.

Independentemente  da  veracidade  ou  não  dessa  afirmação  de 
MARCOS VALÉRIO, a prova cabal  coligida é de que tanto ele quanto 
DELÚBIO SOARES, ou seja, os dois operadores oficiais do que veio a ser 
chamado de “mensalão”, participaram daquelas reuniões mantidas por 
JOSÉ  DIRCEU  na  Casa  Civil  com  dirigentes  de  distintas  instituições 
financeiras.

Assim, não podendo negar o fato,  restou à defesa do ex-Ministro 
alegar que, nesses encontros, não houve qualquer menção à obtenção de 
recursos  pelas  empresas  de  MARCOS  VALÉRIO  em  proveito  dos 
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interesses do acusado JOSÉ DIRCEU e do Partido dos Trabalhadores.
Com  isso,  a  defesa  apoia-se,  exatamente,  no  caráter  clandestino, 

privado,  dessas  reuniões,  que  eram  reservadas  aos  corréus  delas 
participantes [21], sem acesso a qualquer fiscalização ou controle apesar 
de realizadas, no mais das vezes, nas dependências internas da Chefia do 
Executivo Brasileiro (Palácio do Planalto).

Apoia-se, a defesa, no fato de não haver gravação desses encontros, 
de não haver assinatura ou recibo do acusado JOSÉ DIRCEU, em que 
confessasse a prática criminosa, para sustentar que nunca foi discutida a 
distribuição de dinheiro em espécie.

Porém, a negativa é incompatível com o contexto já revelado.
O acusado negou ter conhecimento de que DELÚBIO SOARES vinha 

indicando  os  nomes  de  parlamentares  a  serem  beneficiados  com  os 
pagamentos  realizados  através  de  empresas  de  MARCOS  VALÉRIO. 
Porém, esses parlamentares reuniam-se rotineiramente na Casa Civil com 
o então Ministro JOSÉ DIRCEU e,  simultaneamente, recebiam recursos 
disponibilizados  pelo  Banco  Rural  e  pelo  Banco  BMG,  através, 
principalmente, de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES.

A defesa do acusado JOSÉ DIRCEU chegou ao ponto de sustentar 
que MARCOS VALÉRIO, apesar de presente às reuniões - o que já não 
podia ser negado - em todas elas teria se mantido em silêncio (fls. 16.647, 
vol. 77).

Nada disso encontra ressonância nos autos.
Primeiro, porque provou-se que MARCOS VALÉRIO não só esteve 

em todas essas reuniões como, ainda, foi ele quem procurou os dirigentes 
das diferentes instituições para oferecer o encontro com o acusado JOSÉ 
DIRCEU.

A Sra. KÁTIA RABELLO, por exemplo, afirmou que

“MARCOS  VALÉRIO  realmente  foi  um  facilitador  da  
interlocução das empresas do Grupo Rural junto ao Governo  
Federal; (fls. 4364/4373, confirmado em juízo).

Além disso, a Sra. KÁTIA RABELLO informou, ainda, o seguinte:
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de realizadas, no mais das vezes, nas dependências internas da Chefia do 
Executivo Brasileiro (Palácio do Planalto).
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distribuição de dinheiro em espécie.
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O acusado negou ter conhecimento de que DELÚBIO SOARES vinha 

indicando  os  nomes  de  parlamentares  a  serem  beneficiados  com  os 
pagamentos  realizados  através  de  empresas  de  MARCOS  VALÉRIO. 
Porém, esses parlamentares reuniam-se rotineiramente na Casa Civil com 
o então Ministro JOSÉ DIRCEU e,  simultaneamente, recebiam recursos 
disponibilizados  pelo  Banco  Rural  e  pelo  Banco  BMG,  através, 
principalmente, de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES.

A defesa do acusado JOSÉ DIRCEU chegou ao ponto de sustentar 
que MARCOS VALÉRIO, apesar de presente às reuniões - o que já não 
podia ser negado - em todas elas teria se mantido em silêncio (fls. 16.647, 
vol. 77).

Nada disso encontra ressonância nos autos.
Primeiro, porque provou-se que MARCOS VALÉRIO não só esteve 

em todas essas reuniões como, ainda, foi ele quem procurou os dirigentes 
das diferentes instituições para oferecer o encontro com o acusado JOSÉ 
DIRCEU.

A Sra. KÁTIA RABELLO, por exemplo, afirmou que

“MARCOS  VALÉRIO  realmente  foi  um  facilitador  da  
interlocução das empresas do Grupo Rural junto ao Governo  
Federal; (fls. 4364/4373, confirmado em juízo).

Além disso, a Sra. KÁTIA RABELLO informou, ainda, o seguinte:
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“Que MARCOS VALÉRIO intermediou dois encontros entre a  
declarante  e  o  Ministro  da  Casa  Civil,  JOSÉ DIRCEU;  Que  não  
houve  qualquer  oportunidade  para  encontros  com  o  Presidente  do  
Banco Central; Que  MARCOS VALÉRIO afirmava que poderia  
conseguir  um  encontro  com  a  Casa  Civil,  na  pessoa  do  
Ministro  JOSÉ DIRCEU;  (...)  Que  desde  o  primeiro  encontro  
intermediado  por  MARCOS  VALÉRIO,  entre  seu  pai  e  o  
Ministro JOSÉ DIRCEU, a declarante já tinha conhecimento de  
que MARCOS VALÉRIO possuía contatos no Governo Federal;  
(...) Que, desta forma, foi agendado encontro na Casa Civil, em 06 de  
agosto  de  2003;  (...)  Que  participaram  deste  encontro  com  JOSÉ  
DIRCEU  a  declarante,  José  Augusto  Dumont  e  MARCOS  
VALÉRIO [22]; Que, no início da reunião, MARCOS VALÉRIO fez  
uma  pequena  explanação  a  respeito  de  qual  seria  o  trâmite  
normal  de  tais  assuntos  dentro  do  Banco  Central;  Que  
MARCOS  VALÉRIO  tinha  conhecimento  do  percurso  que  
normalmente tal tipo de assunto possui dentro do Banco Central; Que  
não sabe como MARCOS VALÉRIO possuía tal tipo de conhecimento,  
mas acredita de que se deve ao fato do mesmo já ter trabalhado no  
Banco Central; (...) Que, após a explanação de MARCOS VALÉRIO,  
JOSÉ DIRCEU fez algumas perguntas para José Augusto Dumont;” 
(fls. 4364/4373, confirmado em juízo)

Assim, fica evidente que a defesa falta com a verdade. Aliás, até pelo 
histórico  de  relações  de  MARCOS  VALÉRIO  com  o  acusado  JOSÉ 
DIRCEU, que data de fins de 2002, a alegação da defesa já seria, só por 
este fato, completamente inverossímil.

Por tudo isso,  também considero inaceitável  a  alegação da defesa 
que busca refutar declarações da Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes 
de Souza,  esposa de MARCOS VALÉRIO, qualificando-as como meros 
“testemunhos de segundo grau” (fls. 48.104).

Em primeiro lugar, o depoimento é harmônico com a composição do 
conjunto fático-probatório coligido nesta ação penal e não há qualquer 
motivo pelo qual a Sra. Renilda tivesse interesse em envolver o nome do 
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acusado JOSÉ DIRCEU nos fatos em julgamento. 
Em segundo lugar,  vimos que o acusado MARCOS VALÉRIO era 

um  dos  personagens  das  reuniões,  sabia,  portanto,  o  que  nelas  era 
tratado. Por outro lado, é relevante a afirmação da Sra. Renilda de Souza, 
de que seu marido lhe afirmara,  à época dos fatos, que o Ministro JOSÉ 
DIRCEU “garantiria” os milionários empréstimos obtidos pela SMP&B e 
a Graffiti, junto aos bancos Rural e BMG (Apenso 81, vol. 1, fls. 166/169) 
[23].

Pela  variedade dos  encontros  em que MARCOS VALÉRIO esteve 
presente  na  Casa  Civil,  os  quais,  inclusive,  foram  por  ele  mesmo 
intermediados junto ao acusado JOSÉ DIRCEU, fica nítido que MARCOS 
VALÉRIO,  juntamente  com  DELÚBIO  SOARES,  falava  em  nome  do 
acusado  JOSÉ  DIRCEU,  na  captação  e  distribuição  dos  recursos 
empregados no esquema criminoso.

Quanto à reunião que o acusado JOSÉ DIRCEU admitiu ter mantido 
na Casa Civil com representantes do Banco Espírito Santo, também com 
participação  de  MARCOS  VALÉRIO,  trata-se  de  mais  um  caso  a 
confirmar  que  o  acusado  ROBERTO  JEFFERSON  não  fez  acusações 
vazias contra JOSÉ DIRCEU.

Disse  o  réu  ROBERTO  JEFFERSON,  em  depoimento  prestado  à 
Polícia Federal e confirmado em juízo (fls. 4221/4223, vol. 19):

“Que JOSÉ DIRCEU afirmou ao declarante que o PT estaria  
sem recursos para cumprir o acordo uma vez que a Polícia Federal  
havia  prendido 62 doleiros;  (...)  Que,  em um encontro ocorrido no  
início  de  janeiro  de  2005,  o  então  Ministro  afirmou  que  havia  
recebido,  juntamente  com  o  Presidente  Lula,  um  grupo  da  
Portugal TELECOM com o Banco Espírito Santo, que estariam 
em negociações com o Governo Brasileiro;  (...)  Que JOSÉ DIRCEU 
afirmou  que  haveria  a  possibilidade  de  que  referido  grupo  
econômico pudesse adiantar cerca de 8 milhões de euros que  
seriam  repartidos  entre  o  PT  e  o  PTB;  Que  esses  recursos  
serviriam para liquidar as dívidas de campanha; Que JOSÉ DIRCEU  
não afirmou a título de quê seria tal adiantamento; (...)”.
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A  defesa  do  acusado  JOSÉ  DIRCEU  pretende  desqualificar  o 
testemunho de ROBERTO JEFFERSON, por se tratar de um corréu que 
teria interesse em prejudicar o então Ministro-Chefe da Casa Civil.

Porém, vale salientar, em primeiro lugar, que o próprio vice-líder do 
Governo  na  Câmara  dos  Deputados,  à  época,  Sr.  Luiz  Roberto  de 
Albuquerque, em depoimento prestado na fase de oitiva de testemunhas 
da  defesa,  deixou  escapar  que  “A relação  de  ódio  que  se  criou  entre  o  
ROBERTO  JEFFERSON  e  o  JOSÉ  DIRCEU,  para  mim,  é  matéria  de  
imprensa. Nunca testemunhei em nenhum momento esse tipo de relação” 
(fls. 42.605, vol. 199).

Ademais, as afirmações do acusado ROBERTO JEFFERSON tornam-
se extremamente verossímeis quando o próprio acusado JOSÉ DIRCEU 
admite que, de fato, MARCOS VALÉRIO participou de reunião mantida, 
na Casa Civil,  com o Presidente do Banco Espírito Santo,  acionista da 
Portugal Telecom, Sr. Ricardo Abecassis Espírito Santo.

Ouvido  na  fase  de  oitiva  de  testemunhas  de  defesa,  o  então 
Presidente  do  Banco  Espírito  Santo  no  Brasil,  Sr.  Ricardo  Abecassis 
Espírito Santo, afirmou que, de fato, reuniu-se com o réu JOSÉ DIRCEU 
em 2005, e que   MARCOS VALÉRIO estava presente à reunião  . Salientou 
que,  para  isso,  “o MARCOS VALÉRIO  se  prontificou a  agendar  uma 
reunião, que eu já tinha tentado agendar com o Ministro na altura e ele se  
ofereceu para agendar a reunião” (vol. 176, fls. 38.057/66).

Ou  seja:  novamente  MARCOS  VALÉRIO  foi  o  responsável  por 
agendar  uma  reunião  de  JOSÉ  DIRCEU  com  o  Presidente  de  uma 
instituição  financeira.  Aliás,  não  apenas  agendou  como  ofereceu a 
reunião  com  o  então  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil,  o  acusado  JOSÉ 
DIRCEU.

Vale  destacar  que,  segundo  depoimento  do  Presidente  do  Grupo 
Espírito Santo, Sr. Ricardo Espírito Santo Salgado, primo da testemunha 
antes mencionada, afirmou, em depoimento colhido por carta rogatória 
(fls. 37.893/916), que a instituição financeira por ele presidida nunca teve 
qualquer  relacionamento  jurídico  ou  comercial  com  empresas  de 
MARCOS VALÉRIO [24].
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Portanto, MARCOS VALÉRIO estava nesta reunião, como em todas 
as demais, por interesse do acusado JOSÉ DIRCEU, que vinha utilizando 
os serviços desse corréu em seu intento criminoso.

Sobre  a  pauta  dessa  reunião,  a  testemunha  alegou  que  o  Grupo 
estava fazendo grandes investimentos no Brasil e estava às vésperas de 
adquirir um hotel na Bahia e, depois, adquiriram também um hotel em 
São Paulo (Tivoli Mofarrej), e que a reunião era “uma maneira de apresentar  
os nossos projetos, as nossas ideias aqui no Brasil”.

Porém,  se  esse  tivesse  sido  o  único  assunto  tratado,  o  acusado 
MARCOS VALÉRIO não teria motivo algum para participar do encontro, 
que não lhe dizia respeito.

Evidentemente, não se pode esperar da testemunha a afirmação de 
que,  de  fato,  reuniu-se  com  o  ex-Ministro-Chefe  da  Casa  Civil,  em 
companhia de  MARCOS VALÉRIO,  para tratar  do pagamento  de  oito 
milhões  de  euros  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  em  troca  de  algum 
benefício  junto  ao  Governo.  Uma  afirmação  como  essa  não  lhe  seria 
exigível,  pois  a  testemunha  é  dispensada  de  prestar  declarações  que 
possam constituir prova contra si mesma [25].

Além dessa reunião com o representante do Banco Espírito Santo na 
Casa  Civil,  portanto,  no  Palácio  do  Planalto,  também  se  confirmou  a 
viagem de MARCOS VALÉRIO a Portugal, onde o acusado se reuniu com 
outro  representante  do  Banco  Espírito  Santo,  Sr.  Ricardo  Salgado,  já 
mencionado, e ainda com o Sr. Miguel Horta, executivo do Banco Espírito 
Santo que exercia, também, a função de Presidente da Portugal Telecom, 
da qual o Banco Espírito Santo era o principal acionista.

Também ouvido por carta rogatória por mim enviada a Portugal a 
pedido das defesas, o Sr. Miguel Horta informou que é vice-presidente 
executivo  do  Banco  Espírito  Santo  e  que,  à  época  dos  fatos,  “exercia  
funções de Presidente da Comissão Executiva do Grupo Portugal Telecom, que  
detém 50% do controle da VIVO” (fls. 37.826/37.850).

Confirmou  que,  nessa  função,  encontrou  MARCOS  VALÉRIO 
“umas     duas ou três vezes no Brasil, e umas duas ou três em Portugal  ”.

Indagado  sobre  qual  seria  o  interesse  do  acusado  MARCOS 
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os nossos projetos, as nossas ideias aqui no Brasil”.

Porém,  se  esse  tivesse  sido  o  único  assunto  tratado,  o  acusado 
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que não lhe dizia respeito.

Evidentemente, não se pode esperar da testemunha a afirmação de 
que,  de  fato,  reuniu-se  com  o  ex-Ministro-Chefe  da  Casa  Civil,  em 
companhia de  MARCOS VALÉRIO,  para tratar  do pagamento  de  oito 
milhões  de  euros  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  em  troca  de  algum 
benefício  junto  ao  Governo.  Uma  afirmação  como  essa  não  lhe  seria 
exigível,  pois  a  testemunha  é  dispensada  de  prestar  declarações  que 
possam constituir prova contra si mesma [25].

Além dessa reunião com o representante do Banco Espírito Santo na 
Casa  Civil,  portanto,  no  Palácio  do  Planalto,  também  se  confirmou  a 
viagem de MARCOS VALÉRIO a Portugal, onde o acusado se reuniu com 
outro  representante  do  Banco  Espírito  Santo,  Sr.  Ricardo  Salgado,  já 
mencionado, e ainda com o Sr. Miguel Horta, executivo do Banco Espírito 
Santo que exercia, também, a função de Presidente da Portugal Telecom, 
da qual o Banco Espírito Santo era o principal acionista.

Também ouvido por carta rogatória por mim enviada a Portugal a 
pedido das defesas, o Sr. Miguel Horta informou que é vice-presidente 
executivo  do  Banco  Espírito  Santo  e  que,  à  época  dos  fatos,  “exercia  
funções de Presidente da Comissão Executiva do Grupo Portugal Telecom, que  
detém 50% do controle da VIVO” (fls. 37.826/37.850).

Confirmou  que,  nessa  função,  encontrou  MARCOS  VALÉRIO 
“umas     duas ou três vezes no Brasil, e umas duas ou três em Portugal  ”.

Indagado  sobre  qual  seria  o  interesse  do  acusado  MARCOS 
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VALÉRIO e se ele havia se apresentado como representante do Partido 
dos  Trabalhadores,  a  testemunha  alegou  que  “O  senhor  MARCOS 
VALÉRIO  era  dirigente  dessa  empresa  de  publicidade  que  tinha  a  conta  da  
Telemig. Portanto, acredito, admitindo que a Portugal Telecom, através da VIVO,  
pudesse vir a obter também o controle da Telemig, no fundo  interessava-lhe  
manter conta, e daí a aproximação à Portugal Telecom. Mas isso, obviamente, é  
uma decisão dos acionistas, dos controladores da VIVO, portanto, não era uma 
decisão unicamente da Portugal Telecom” (fls. 37.826/37.850).

É curioso notar que essa testemunha, tal  como fizeram os corréus 
ENIVALDO  QUADRADO,  BRENO  FISCHBERG  e  LÚCIO  FUNARO, 
alegou  que  MARCOS  VALÉRIO  teria  interesse  em  manter  negócios 
comerciais com a Portugal Telecom, tentando justificar a reunião com o 
acusado.  Ocorre  que,  exatamente  como  naqueles  casos  (da  BÔNUS 
BANVAL e da Guaranhuns), a empresa  não realizou qualquer negócio 
jurídico com MARCOS VALÉRIO ou suas  empresas,  que continuaram 
atuando  como  meras  intermediárias de  interesses  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  em  especial  a  obtenção  de  recursos  que  o  partido 
prometeu pagar a parlamentares, em troca de seu apoio na Câmara dos 
Deputados.

Com efeito, apesar do número de encontros realizados e das viagens 
de MARCOS VALÉRIO a Portugal, o Sr. Miguel Horta afirmou, sobre a 
alegada negociação: “eu não tinha qualquer influência,  digamos assim. A 
decisão  de  comprar  ou  não  comprar  a  Telemig tem  a  ver  com  outros  
fatores  de  natureza econômica e  acionistas  da  própria  Telemig.  Portanto,  
para que se  compre a Telemig,  é  preciso que os acionistas da Telemig  
estejam dispostos a vender. E essa foi a razão por que não se chegou a efetivar  
o  negócio.  Não  tem  nada  a  ver  com  o  publicitário  da  Telemig”  (fls. 
37.826/37.850).

Apesar  de  não  ter  realizado  qualquer  negócio  comercial  com 
MARCOS  VALÉRIO  e  suas  empresas,  o  Sr.  Miguel  Horta  levou 
MARCOS  VALÉRIO  ao  encontro  do  então  Ministro  das 
Telecomunicações de Portugal, Sr. António Mexia [26].

Percebe-se  que  as  viagens  de  MARCOS  VALÉRIO  assumiram 
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contornos muito mais importantes do que o de uma simples visita para 
apresentar  um  trabalho  de  sua  agência  de  publicidade,  tendo  se 
encontrado, até mesmo, com um Ministro do Estado Português.

Note-se  que  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO,  pequeno  e 
desconhecido  publicitário,  à  época,  foi  recebido,  em  Portugal,  pelo 
Presidente do Grupo Espírito Santo, Sr. Ricardo Espírito Santo Salgado; 
pelo  Presidente  do  Comitê  Executivo  do  Grupo  Portugal  Telecom,  Sr. 
Miguel  Horta  e  Costa;  encontrou-se  com  o  então  Ministro  das 
Telecomunicações  de  Portugal,  Sr.  António  Mexia;  e  ainda  logrou 
agendar, no Brasil, a audiência entre o Presidente do Banco Espírito Santo 
no Brasil e o então Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. JOSÉ DIRCEU.

É evidente que nenhum desses importantes executivos,  de grupos 
muito mais importantes que a SMP&B, precisariam da intermediação de 
MARCOS  VALÉRIO  para  agendar  audiências  de  interesse  de  suas 
empresas.  A demonstrar  esse  fato,  basta  mencionar  que  o  Sr.  Ricardo 
Espírito Santo Salgado, Presidente do Banco Espírito Santo, afirmou que 
manteve várias reuniões, diretas e pessoais, com o próprio Presidente da 
República (fls. 37.893/37.916).

Assinale-se,  por  oportuno,  que  ao  contrário  do  que  alegam  as 
defesas,  que  não  foi  o  Banco  Espírito  Santo  que  procurou  MARCOS 
VALÉRIO para facilitar o agendamento de audiência com o acusado JOSÉ 
DIRCEU.

Tal como ocorreu nos encontros do acusado JOSÉ DIRCEU com os 
dirigentes do Banco Rural e do Banco BMG, foi o acusado JOSÉ DIRCEU 
quem se fez representar pelo desconhecido MARCOS VALÉRIO, nesses 
encontros  com  o  Sr.  Miguel  Horta  e  Costa,  Presidente  da  gigante 
portuguesa de telecomunicações e executivo do Grupo Espírito Santo em 
Portugal, e ainda com o Presidente deste que é um dos principais grupos 
financeiros de Portugal,  o Grupo Espírito Santo.  Pela envergadura das 
pessoas  envolvidas,  percebe-se,  de  modo  muito  claro,  que  o  acusado 
MARCOS VALÉRIO falava, de fato, em nome do Sr. JOSÉ DIRCEU, e não 
apenas como um pequeno e desconhecido publicitário mineiro. Era, por 
assim dizer, o seu ‘broker’.
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O Banco Espírito Santo é o principal acionista da empresa Portugal 
Telecom,  que  detém  o  controle  da  Vivo  no  Brasil.  De  acordo  com as 
primeiras  declarações  do  acusado ROBERTO JEFFERSON, o  réu JOSÉ 
DIRCEU prometeu  dinheiro  ao  parlamentar,  que  vinha  conduzindo  o 
apoio de seu partido ao Governo na Câmara dos Deputados, afirmando 
que  a  Portugal  Telecom  disponibilizaria  os  recursos  ao  Partido  dos 
Trabalhadores.

Para controlar o recebimento dessa vantagem indevida, em troca da 
qual  o  PTB  vinha  prestando  seu  apoio  ao  Governo  na  Câmara  dos 
Deputados,  o  acusado  ROBERTO  JEFFERSON  determinou  que  seu 
“braço-direito”,  o  corréu  EMERSON  PALMIERI,  fosse  a  Portugal 
juntamente com o representante do Partido dos Trabalhadores.

O ex-Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON acrescentou, ainda, 
outros  detalhes.  Afirmou  que  o  então  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil 
“solicitou  ao  declarante  que  indicasse  alguém  do  PTB  a  DELÚBIO  
SOARES para acompanhar tais tratativas em Portugal”.

Para  esse  fim,  o  então  Presidente  do  PTB  indicou  o  Primeiro 
Secretário do partido, Sr. EMERSON PALMIERI.

De  acordo  com  ROBERTO  JEFFERSON,  o  acusado  EMERSON 
PALMIERI,  “ao  embarcar  para  Portugal,  telefonou  para  o  declarante  
informando que iria viajar em companhia de MARCOS VALÉRIO e o  
advogado ROGÉRIO TOLENTINO”.

ROBERTO JEFFERSON afirmou que “até  então,  desconhecia quem 
seria o representante do PT na viagem a Portugal, sendo que acreditava  
que seria o próprio DELÚBIO SOARES” (fls. 4223). Segundo ROBERTO 
JEFFERSON, o acusado EMERSON PALMIERI informou-lhe que o papel 
do réu MARCOS VALÉRIO seria “facilitar o trâmite do negócio” entre a 
Portugal Telecom e a Telemig junto ao Governo Federal.

O réu EMERSON PALMIERI  confirmou sua  viagem com os réus 
MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO TOLENTINO para Portugal, a pedido 
do corréu ROBERTO JEFFERSON, que lhe comunicara que

“de  acordo  com tratativa  com o  Ministro  JOSÉ DIRCEU, o  
declarante  deveria  fazer  uma  viagem  a  Portugal,  devendo  ir  à  
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Portugal Telecom (...) pois o Deputado não acreditava que o PT fosse  
cumprir  o  acordo;  Que  tal  acordo  seria  o  pagamento  dos  R$  20  
milhões; Que recebeu ligação de DELÚBIO SOARES informando que  
seus  companheiros  de  viagem  seriam  MARCOS  VALÉRIO  e  
ROGÉRIO TOLENTINO” (fls. 3576, vol. 16).

      
A viagem ficou comprovada e o contexto impede que se acolha a 

superficial explicação do acusado MARCOS VALÉRIO e sua defesa sobre 
os fatos.

Em primeiro lugar, durante o interrogatório de MARCOS VALÉRIO, 
a  defesa  concentrou  suas  perguntas  apenas  na  viagem que  MARCOS 
VALÉRIO  fez  em  companhia  dos  corréus  EMERSON  PALMIERI  e 
ROGÉRIO TOLENTINO.

O Sr. MARCOS VALÉRIO sustentou que o motivo da viagem seria 
“entregar uma cópia de filme de publicidade ao referido Miguel Horta; diz que  
este não se encontrava em Portugal, tendo deixado o filme com uma senhora de  
nome Isabel, secretária de Miguel Horta” (fls. 16.355).

Argumentou, ainda, que o Secretário do PTB teria se oferecido para 
viajar com o empresário porque precisava descansar,  embora soubesse 
que a viagem de MARCOS VALÉRIO teria essa finalidade privada.

Nada disso, porém, se harmoniza com todos os fatos já comprovados 
nos autos, ou seja: todas as viagens realizadas a Portugal por MARCOS 
VALÉRIO;  a  ausência  de  relação  comercial  com  as  empresas  cujos 
máximos  representantes  foram  por  ele  contactados;  os  reiterados 
encontros com os mais graduados executivos do Grupo Espírito Santo, do 
Grupo  Portugal  Telecom  e,  até  mesmo,  com  o  Ministro  das 
Telecomunicações de Portugal; o agendamento e participação da reunião 
que o acusado JOSÉ DIRCEU manteve, na Casa Civil, com o Presidente 
do Banco Espírito Santo no Brasil.

Há, aqui, uma perceptível incongruência entre a qualidade subjetiva 
de muitos  dos atores  envolvidos nas conversas  retratadas,  a  dimensão 
aparentemente  político-econômica  dos  temas  tratados,  e  a  forma 
superficial e rasa com que a defesa pretendeu abordar a questão.

Além disso,  o Sr. EMERSON PALMIERI,  em juízo,  além de negar 
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A viagem ficou comprovada e o contexto impede que se acolha a 

superficial explicação do acusado MARCOS VALÉRIO e sua defesa sobre 
os fatos.

Em primeiro lugar, durante o interrogatório de MARCOS VALÉRIO, 
a  defesa  concentrou  suas  perguntas  apenas  na  viagem que  MARCOS 
VALÉRIO  fez  em  companhia  dos  corréus  EMERSON  PALMIERI  e 
ROGÉRIO TOLENTINO.

O Sr. MARCOS VALÉRIO sustentou que o motivo da viagem seria 
“entregar uma cópia de filme de publicidade ao referido Miguel Horta; diz que  
este não se encontrava em Portugal, tendo deixado o filme com uma senhora de  
nome Isabel, secretária de Miguel Horta” (fls. 16.355).

Argumentou, ainda, que o Secretário do PTB teria se oferecido para 
viajar com o empresário porque precisava descansar,  embora soubesse 
que a viagem de MARCOS VALÉRIO teria essa finalidade privada.

Nada disso, porém, se harmoniza com todos os fatos já comprovados 
nos autos, ou seja: todas as viagens realizadas a Portugal por MARCOS 
VALÉRIO;  a  ausência  de  relação  comercial  com  as  empresas  cujos 
máximos  representantes  foram  por  ele  contactados;  os  reiterados 
encontros com os mais graduados executivos do Grupo Espírito Santo, do 
Grupo  Portugal  Telecom  e,  até  mesmo,  com  o  Ministro  das 
Telecomunicações de Portugal; o agendamento e participação da reunião 
que o acusado JOSÉ DIRCEU manteve, na Casa Civil, com o Presidente 
do Banco Espírito Santo no Brasil.

Há, aqui, uma perceptível incongruência entre a qualidade subjetiva 
de muitos  dos atores  envolvidos nas conversas  retratadas,  a  dimensão 
aparentemente  político-econômica  dos  temas  tratados,  e  a  forma 
superficial e rasa com que a defesa pretendeu abordar a questão.

Além disso,  o Sr. EMERSON PALMIERI,  em juízo,  além de negar 
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qualquer  motivo  pessoal  para  a  viagem  e  qualquer  amizade  com 
MARCOS  VALÉRIO,  que  ele  só  conheceu  no  curso  da  execução  do 
esquema criminoso de pagamentos, confirmou que

“Em certo momento, o ROBERTO me perguntou se eu poderia  
fazer o favor de acompanhar a cúpula do PT até Portugal, porque  
tinha  uns  empresários  em  Portugal  que  tinham  investimento  no  
Brasil e que tavam dispostos a ajudar o PT em  fazer esse repasse  
pro PTB. Foi aí que eu acompanhei. Foi assim que aconteceu minha  
ida a Portugal.  (...)  eu achava que ia alguém da cúpula do PT. E daí  
encontrei,  no aeroporto, que foi o seu MARCOS VALÉRIO e o seu  
ROGÉRIO TOLENTINO. Na época o MARCOS VALÉRIO ficou até  
chateado  com  a  minha  presença,  porque  achou  que  a  gente  tava  
fiscalizando.  E  o  ROBERTO,  exatamente,  pediu  pra  que  eu  fosse  
verificar  se  iria  ocorrer  essa  reunião  ou  não.  (...)  E  quando  nós  
chegamos lá, fomos recebidos, mas eu e o ROGÉRIO TOLENTINO  
não entramos na sala.” (fls. 15.082).

      
Em  seu  depoimento  anterior,  confirmado  em  juízo,  o  acusado 

EMERSON PALMIERI já havia detalhado que (fls. 3576):

“recebeu ligação de DELÚBIO SOARES informando que  
seus  companheiros  de  viagem seriam MARCOS  VALÉRIO e  
ROGÉRIO TOLENTINO;  Que  se  encontraram no  Aeroporto  de  
Guarulhos,  em  São  Paulo/São  Paulo,  em  24/01/2004,  tendo  
embarcado para Lisboa na mesma noite; Que chegaram em Lisboa no  
dia 25/01/2004, às 11:00h, e dirigiram ao Hotel Tivoli; Que, no início  
da  tarde,  os  três  se  dirigiram  à  sede  da  Portugal  Telecom;  Que  
MARCOS  VALÉRIO  se  apresentou  à  recepção  da  PORTUGAL  
TELECOM como  MARCOS VALÉRIO do PT do Brasil; Que os  
três subiram ao último andar do Edifício, onde foram recebidos por  
uma secretária; Que MARCOS VALÉRIO, após dizer a ambos que  
aguardassem, entrou em uma sala; Que o declarante e TOLENTINO  
aguardaram por  cerca  de  meia  hora,  quando MARCOS VALÉRIO  
retornou  e  apresentou  o  senhor  MIGUEL HORTA,  Presidente  da  
Portugal  Telecom;  Que  neste  momento  o  declarante  perguntou  a  
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uma secretária; Que MARCOS VALÉRIO, após dizer a ambos que  
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MARCOS VALÉRIO se chegara a hora da reunião; Que MARCOS  
VALÉRIO  afirmou  que  já  tinha  feito  a  reunião  e  falaria  com  
ROBERTO JEFFERSON no Brasil;”

      
Tendo  em vista  o  contexto  desta  viagem,  a  explicação  dada pelo 

então  Secretário  do  PTB insere-se  com precisão  neste  “quebra-cabeça” 
fático-probatório.

Isto é, tudo que se colheu na instrução confere solidez à afirmação 
feita, desde o início, pelo acusado ROBERTO JEFFERSON, e reiterada em 
seu  interrogatório  judicial:  “O  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  me  pediu  que  
indicasse alguém do PTB a DELÚBIO para que fosse a Portugal para tratar, em  
Portugal,  de interesses do Partido dos Trabalhadores e  do Partido Trabalhista  
Brasileiro” (fls. 15.926).

Conclui-se,  assim,  que a  atuação de  MARCOS VALÉRIO no caso 
mostra-se  intimamente  conectada  com  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU,  que 
buscava recursos para repassar  a parlamentares da base aliada e,  com 
isso,  garantir  a  aprovação  dos  projetos  de  iniciativa  do  Governo  na 
Câmara  dos Deputados,  costurando,  mediante  esses  pagamentos,  uma 
sólida maioria favorável a seus interesses.

Diante de todo esse contexto de proximidade entre JOSÉ DIRCEU e 
MARCOS  VALÉRIO,  largamente  demonstrado  pelos  fatos  e  provas 
coligidos na presente ação penal, considero impossível acolher a tese de 
que  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU  simplesmente  não  sabia  que  MARCOS 
VALÉRIO vinha efetuando pagamentos em espécie, em nome do Partido 
dos  Trabalhadores,  aos  líderes  parlamentares  da  nova  base  aliada  do 
Governo na Câmara dos Deputados, que se reuniam com o ex-Ministro-
Chefe da Casa Civil.

O  réu  JOSÉ  DIRCEU  manteve  encontros-chave  com  todos  esses 
personagens  intermediários,  que,  a  seguir,  executaram  a  tarefa  de 
disponibilizar  os  recursos  de  aparência  lícita  (Banco  Rural  e  BMG)  e 
efetivar  os  repasses  de  vantagens  indevidas  a  parlamentares  da  base 
aliada (DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO).

A defesa de JOSÉ DIRCEU insistiu, no intuito de afastá-lo, quanto 
possível, da omniosa prática de distribuição de dinheiro a parlamentares, 
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ROBERTO JEFFERSON no Brasil;”
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sólida maioria favorável a seus interesses.
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que  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU  simplesmente  não  sabia  que  MARCOS 
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dos  Trabalhadores,  aos  líderes  parlamentares  da  nova  base  aliada  do 
Governo na Câmara dos Deputados, que se reuniam com o ex-Ministro-
Chefe da Casa Civil.

O  réu  JOSÉ  DIRCEU  manteve  encontros-chave  com  todos  esses 
personagens  intermediários,  que,  a  seguir,  executaram  a  tarefa  de 
disponibilizar  os  recursos  de  aparência  lícita  (Banco  Rural  e  BMG)  e 
efetivar  os  repasses  de  vantagens  indevidas  a  parlamentares  da  base 
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que o acusado não teve nem tem qualquer relacionamento com o acusado 
MARCOS  VALÉRIO  e  que  a  participação  deste  corréu  nas  reuniões 
mantidas na Casa Civil deu-se por iniciativa das instituições envolvidas 
(fls. 16.636; fls. 16.651).

Não é verdade. Esse argumento é refutado por tudo que já se viu até 
o  momento  e  ainda  há  mais  demonstrações  dos  vínculos  pessoais  do 
acusado JOSÉ DIRCEU com MARCOS VALÉRIO e outros envolvidos nos 
fatos ora em julgamento.

Confira-se, a propósito, o trecho pertinente do interrogatório do réu 
JOSÉ DIRCEU (fls. 16.651/16.652, volume 77):

“JUÍZA: Tem lembrança de quantas vezes se reuniu com ele  
[MARCOS VALÉRIO]  ou se encontrou com ele, quais os assuntos  
tratados?

INTERROGANDO:  As  reuniões  que  constam,  que  são  
públicas,  o  Banco  Rural,  o  BMG  e  o  Banco  Espírito  Santo  
[Banco Espírito Santo], se não me engano da USIMINAS (...)”

      
Além  dessas  reuniões  os  acusados  também  admitiram  encontros 

casuais em eventos sociais e festivos. Nos termos do depoimento do réu 
MARCOS VALÉRIO, verbis: 

“Que  já  se  encontrou  com  o  Deputado  Federal  JOSÉ  
DIRCEU  em  reuniões  sociais,  tais  como  um  churrasco  
comemorativo  do  aniversário  de  um  Deputado,  cujo  nome  não  se  
recorda” (fls. 1204, vol. 5). 

      
Ainda no interrogatório, o réu JOSÉ DIRCEU disse:

“nunca  me  encontrei  pessoalmente  com  ele  [MARCOS 
VALÉRIO],  a  não  ser  nessas  reuniões  e  nas  atividades  que  
posso ter encontrado social com ele”.

      
Vale salientar que outro sócio da SMP&B, o acusado CRISTIANO 

PAZ,  também  confirmou  ter  se  encontrado  com o  réu  JOSÉ  DIRCEU 
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o  momento  e  ainda  há  mais  demonstrações  dos  vínculos  pessoais  do 
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“nunca  me  encontrei  pessoalmente  com  ele  [MARCOS 
VALÉRIO],  a  não  ser  nessas  reuniões  e  nas  atividades  que  
posso ter encontrado social com ele”.
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numa festa de inauguração do BMG, em Goiás, além de ter participado 
de reunião do Sr. JOSÉ DIRCEU com o Sr. Sabino Rabelo, pai da acusada 
KÁTIA RABELLO  e  fundador  do  Banco  Rural  (fls.  2253/2256)  [27].  A 
presença de CRISTIANO PAZ foi omitida pelo acusado JOSÉ DIRCEU, 
nos depoimentos que prestou nestes autos [28].

Diante  de  todo  esse  quadro  composto  por  fatos  concretos, 
comprovados, envolvendo reuniões com os principais articuladores dos 
pagamentos  realizados  a  parlamentares,  cujos  votos  eram  negociados 
pelo acusado JOSÉ DIRCEU, considero haver uma comunhão de provas 
no  sentido  de  que  JOSÉ  DIRCEU  era  a  figura  de  maior  relevo  neste 
organizado  grupo  criminoso,  voltado  à  prática  dos  delitos  agora  em 
julgamento.

Por fim, é relevante destacar, ainda, os favores que foram prestados à 
ex-mulher e mãe de uma das filhas do acusado JOSÉ DIRCEU, Sra. Maria 
Ângela Saragoça,  no ano de 2003,  pelas diretorias do Banco Rural,  do 
Banco BMG e pelo acusado ROGÉRIO TOLENTINO, por intermediação 
de MARCOS VALÉRIO.

A descoberta desses favores deu-se, primeiramente, com a quebra do 
sigilo fiscal dos acusados do núcleo publicitário. Em meio às informações 
referentes  ao  corréu  ROGÉRIO  TOLENTINO,  constatou-se  um 
pagamento feito à Sra. Maria Ângela Saragoça, no valor de  R$ 115 mil, 
em 10 de novembro de 2003 (fls. 296, vol. 2), referente à compra, à vista, 
de um apartamento da ex-mulher do réu JOSÉ DIRCEU.

Apesar da prova evidente, surpreendentemente a Sra. Maria Ângela 
alegou que  não  foi  o  Sr.  ROGÉRIO TOLENTINO quem comprou seu 
apartamento! Ele teria sido apenas a pessoa que efetuou o pagamento e 
assinou o contrato de compra e venda do apartamento a ela pertencente...

Os envolvidos – Sr. ROGÉRIO TOLENTINO e Sra. Maria Saragoça - 
alegaram que o comprador teria sido outra pessoa: o Sr. Ivan Guimarães 
que, segundo explicação deste último, é filiado e militante do Partido dos 
Trabalhadores  desde  1982,  foi  membro  do  comitê  de  arrecadação  da 
campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores em 2002 e, à época dos 
fatos, era assessor do Presidente do Banco do Brasil e, a seguir, Presidente 
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de reunião do Sr. JOSÉ DIRCEU com o Sr. Sabino Rabelo, pai da acusada 
KÁTIA RABELLO  e  fundador  do  Banco  Rural  (fls.  2253/2256)  [27].  A 
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Ângela Saragoça,  no ano de 2003,  pelas diretorias do Banco Rural,  do 
Banco BMG e pelo acusado ROGÉRIO TOLENTINO, por intermediação 
de MARCOS VALÉRIO.

A descoberta desses favores deu-se, primeiramente, com a quebra do 
sigilo fiscal dos acusados do núcleo publicitário. Em meio às informações 
referentes  ao  corréu  ROGÉRIO  TOLENTINO,  constatou-se  um 
pagamento feito à Sra. Maria Ângela Saragoça, no valor de  R$ 115 mil, 
em 10 de novembro de 2003 (fls. 296, vol. 2), referente à compra, à vista, 
de um apartamento da ex-mulher do réu JOSÉ DIRCEU.

Apesar da prova evidente, surpreendentemente a Sra. Maria Ângela 
alegou que  não  foi  o  Sr.  ROGÉRIO TOLENTINO quem comprou seu 
apartamento! Ele teria sido apenas a pessoa que efetuou o pagamento e 
assinou o contrato de compra e venda do apartamento a ela pertencente...

Os envolvidos – Sr. ROGÉRIO TOLENTINO e Sra. Maria Saragoça - 
alegaram que o comprador teria sido outra pessoa: o Sr. Ivan Guimarães 
que, segundo explicação deste último, é filiado e militante do Partido dos 
Trabalhadores  desde  1982,  foi  membro  do  comitê  de  arrecadação  da 
campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores em 2002 e, à época dos 
fatos, era assessor do Presidente do Banco do Brasil e, a seguir, Presidente 
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do Banco Popular do Brasil, criado em 2004 como subsidiária integral do 
Banco do Brasil.

E mais: apesar dessa ligação explícita do Sr. Ivan Guimarães com a 
alta direção do Partido dos Trabalhadores,  a Sra.  Maria Ângela alegou 
que  também  não  conhecia  o  militante  histórico  do  Partido  dos 
Trabalhadores e que ele se interessou por seu apartamento por obra do 
acaso [29].

Esta  é  uma versão  que demandaria  uma inédita  convergência  de 
coincidências.

Aliás, o depoimento do Sr. Ivan Guimarães, detentor de importantes 
posições  na  Administração  Pública,  é  ainda  mais  inacreditável.  O  ex-
Presidente do Banco Popular do Brasil sustentou que estava procurando 
um apartamento para sua mãe, na cidade de São Paulo, mas, como não 
tinha dinheiro,  pediu ajuda ao Sr.  ROGÉRIO TOLENTINO. Acabou se 
interessando, coincidentemente, pelo apartamento da Sra. Maria Ângela 
Saragoça, sem saber que ela era ex-esposa de JOSÉ DIRCEU. O Sr. Ivan 
Guimarães deu, inclusive, uma informação, no mínimo, estranha: ao ser 
perguntado  se,  “Em  algum  momento  da  negociação,  alguma  das  partes  
envolvidas, Ângela ou ROGÉRIO TOLENTINO, mencionou ou deu a entender  
que o Ministro JOSÉ DIRCEU sabia da negociação?”, respondeu: “Não, em 
nenhum  momento  a  Ângela  comentou  nada  sobre  isso,  e  muito  menos  o  
ROGÉRIO.  O ROGÉRIO, inclusive, me disse,  durante,  na...  no final da  
reunião que nós fizemos, para fazer o contrato de compra e venda,  que  
ela não gostava de levar problemas para o ex-marido dela” [30].

O importante, a meu sentir, é que apesar de todas essas explicações, 
está  comprovado  que  quem,  efetivamente,  efetuou  o  pagamento  do 
montante de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em benefício da Sra. 
Maria Ângela Saragoça, foi o acusado e, hoje, já condenado, Sr. ROGÉRIO 
TOLENTINO.

Todos confirmam esse fato, ainda que envolvam outras personagens 
na intermediação.

Sobre essa compra,  cumpre salientar que as explicações prestadas 
por MARCOS VALÉRIO são bastante diferentes.  As declarações do Sr. 
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Ivan Guimarães não encontram nenhuma ressonância no depoimento de 
MARCOS VALÉRIO, que também detalhou sua atuação na concessão de 
outros favores à Sra. Maria Ângela Saragoça:

“indagado sobre o empréstimo à ex-esposa do ex-Ministro JOSÉ  
DIRCEU,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que  
efetivamente houve o empréstimo do Banco Rural e a colocação 
do emprego no Banco BMG;  Que o declarante foi procurado por  
SÍLVIO PEREIRA  para auxiliar  o ex-Ministro JOSÉ DIRCEU 
na resolução de um problema pessoal com sua ex-esposa, que  
pretendia trocar de apartamento e não tinha recursos financeiros; Que,  
desta  forma,  foi  conseguido  o  empréstimo  e  o  emprego  já  
mencionados,  e  também  o  sócio  do  declarante,  ROGÉRIO  
TOLENTINO,  para  resolver  o  problema, já  que  o  crédito  
imobiliário dependia do  pagamento de recursos em dinheiro,  
comprou o apartamento da Sra. Ângela, pagou à vista e declarou  
a aquisição do imóvel no seu imposto de renda” (fls. 732, vol. 3).

      
Quanto à participação de JOSÉ DIRCEU, vale destacar o seguinte.
No primeiro depoimento que prestou nestes autos, perante a Polícia 

Federal, a Sra. Maria Ângela Saragoça, acompanhada de seu advogado 
(fls. 6018, vo. 29), afirmou que “expôs sua vontade de vender o imóvel em 
que  residia  com  sua  filha,  na  Vila  Madalena,  ao  seu  ex-marido  JOSÉ  
DIRCEU,  provavelmente  no  mês  de  agosto  de  2003”,  e  comprar  um 
imóvel maior para ela e sua filha (fls. 6020).

Segundo a  Sra.  Maria  Ângela,  o Sr.  JOSÉ DIRCEU disse que não 
tinha condições de ajudar.

Porém, em setembro de 2003, ou seja, logo depois de falar com JOSÉ 
DIRCEU,  a  Sra.  Maria  Ângela  foi  apresentada  ao  acusado  MARCOS 
VALÉRIO  pelo  Sr.  SÍLVIO  PEREIRA,  segundo  declaração  da  própria 
testemunha (fls. 6020) [31].

Vale esclarecer que o Sr. SÍLVIO PEREIRA era Secretário do Partido 
dos  Trabalhadores,  mas  mantinha-se  vinculado  ao  acusado  JOSÉ 
DIRCEU, à época dos fatos, a ponto de até mesmo o ex-Deputado Federal 
JOSÉ BORBA, líder da ala do PMDB de apoio ao Governo na Câmara dos 
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Deputados,  afirmar  que  não  sabia  dizer  “se  SÍLVIO  PEREIRA  era  
assessor  da  Casa  Civil da  Presidência  da  República  ou  apenas  estava  
colaborando com a formação do Governo Federal” (fls. 3549, vol. 16).

Assim, pouco depois de falar com o acusado JOSÉ DIRCEU, a Sra. 
Maria Ângela teve seu primeiro encontro com MARCOS VALÉRIO no 
Hotel Sofitel em São Paulo, intermediado por SÍLVIO PEREIRA, ocasião 
em  que  a  ex-esposa  de  JOSÉ  DIRCEU  afirmou  ao  empresário  que 
“pretendia aumentar a sua renda mensal e pediu a ele que a ajudasse a  
conseguir um emprego” (fls. 6021).

A partir daí, todos os pleitos da Sra. Maria Ângela foram atendidos 
imediatamente.

Além  das  declarações  da  própria  favorecida,  a  Sra.  KÁTIA 
RABELLO confirmou que o Banco Rural forneceu, em dezembro de 2003, 
R$ 42.000,00 à ex-esposa de JOSÉ DIRCEU, a título de empréstimo para 
complementar o valor de que ela precisava na compra do imóvel que a 
testemunha desejava, e complementou que o responsável pela operação 
foi o então Vice-Presidente do Banco, Sr. José Augusto Dumont (fls. 184, 
Apenso 81):

“Eu tenho conhecimento do José Augusto no Banco, em  
São Paulo, pedindo por esse empréstimo”.

      
Indagada,  pelo  Presidente  da  CPMI  “Esse  empréstimo  é  um  

empréstimo corriqueiro? Faz parte das atuações e da prática e da rotina  
do Banco”, a Sra. KÁTIA RABELLO respondeu: “Não.” (fls. 185, Apenso 
81, vol. 1).

Quanto ao emprego que o Banco BMG deu à ex-esposa do acusado 
JOSÉ DIRCEU, o Sr. Ricardo Guimarães, então Presidente da instituição 
financeira, afirmou que quem pediu foi o acusado MARCOS VALÉRIO, e 
o emprego foi concedido em novembro de 2003 (fls. 232/236, Apenso 81) 
[32],  ou  seja,  também depois  que  a  Sra.  Maria  Ângela  informou seus 
pleitos ao Sr. JOSÉ DIRCEU.

Diante de todos estes fatos, a defesa do Sr. JOSÉ DIRCEU arrolou a 
Sra.  Maria Ângela,  favorecida por corréus nos episódios  mencionados, 
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para que fosse ouvida como testemunha de defesa, muito embora o ex-
cônjuge não seja obrigado a depor nem lhe seja deferido o compromisso 
de dizer a verdade [33].

O depoimento prestado pela Sra. Maria Ângela Saragoça em juízo 
confirmou esses favores prestados por MARCOS VALÉRIO, ROGÉRIO 
TOLENTINO,  Banco  Rural  e  Banco  BMG.  A diferença  é  que,  nesse 
depoimento, a Sra. Maria Ângela Saragoça alegou que só falou com seu 
ex-marido  depois  de  receber  as  benesses,  seguindo,  no  ponto,  as 
perguntas  formuladas pelo advogado do Sr.  JOSÉ DIRCEU na ocasião 
(vol. 135, fls. 29.571/29.585):

“ADVOGADO:  O  senhor  SÍLVIO  PEREIRA  ajudou  a  
senhora na  obtenção  desse  emprego  no  BMG ou  apresentou  
alguém que intermediasse esse emprego para a senhora?”

TESTEMUNHA: “Sim.”
ADVOGADO: “Quem foi que ele lhe apresentou?”
TESTEMUNHA:  “Ele  me  apresentou  o  senhor  MARCOS  

VALÉRIO”
ADVOGADO: “O então Ministro JOSÉ DIRCEU teve alguma  

participação,  tomou conhecimento de quando a senhora foi  solicitar  
este emprego ao BMG?”

TESTEMUNHA: “Não. Ele não soube. Não ficou sabendo.”
ADVOGADO:  “A senhora,  após  vender  este  imóvel  na  Vila  

Madalena, a senhora adquiriu um outro imóvel?” 
TESTEMUNHA: “Sim”
ADVOGADO:  “Para  adquirir  este  novo  imóvel,  a  senhora  

obteve algum financiamento bancário?”
TESTEMUNHA: “Sim”
ADVOGADO: “Qual Instituição Financeira?”
TESTEMUNHA: “Banco Rural”
ADVOGADO: “Qual o valor deste financiamento?”
TESTEMUNHA: “42 mil reais”
ADVOGADO:  “Alguém,  especificamente,  a  ajudou  a  

apresentou a algum gerente do Banco Rural?”
TESTEMUNHA: “Sim, o senhor MARCOS VALÉRIO.”
ADVOGADO:  “A  pedido  do  SÍLVIO  PEREIRA  ou  
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diretamente?”
TESTEMUNHA: “Eu imagino que o senhor SÍLVIO PEREIRA 

tenha pedido,  porque foi com ele que eu expus a minha vontade de  
aumentar a minha renda.”

ADVOGADO:  “O  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  tinha  
conhecimento deste empréstimo feito ao Banco Rural?”

TESTEMUNHA: “Ele teve depois. No momento não.”
ADVOGADO: “Por que a senhora não comentou com ele este  

empréstimo?”
TESTEMUNHA: “Eu... eu não costumo incomodar, porque eu  

acho que isso é incomodar, o JOSÉ DIRCEU com questões desse tipo.”
ADVOGADO: “Quantos contatos a senhora teve com o senhor  

MARCOS VALÉRIO, aproximadamente?”
TESTEMUNHA: “Olha, um ou dois, pessoalmente. É isso. E  

nos falamos por telefone, mais uma ou duas vezes.”
      

Vale salientar que esse novo testemunho só foi prestado muitos anos 
depois dos fatos, à diferença do primeiro depoimento.

Além disso, a Sra. Maria Ângela não esclareceu por que, no primeiro 
depoimento,  já mencionado anteriormente,  disse ter procurado seu ex-
marido antes de receber os favores.

Também não se pode deixar de notar que as perguntas induziram, 
quase  sempre,  as  respostas  da testemunha,  contrariando o art.  212 do 
Código de Processo Penal [34].

Impossibilitada  de  negar  a  própria  existência  desses  favores,  que 
foram demonstrados por provas documentais  e testemunhais,  restou à 
defesa de JOSÉ DIRCEU, mais uma vez, afirmar que ele não sabia que os 
corréus haviam beneficiado sua ex-esposa e, por consequência, sua filha, 
com tais auxílios de ordem patrimonial.

Ou seja, a defesa pretende que se conclua o seguinte:
- o advogado das empresas de MARCOS VALÉRIO, Sr. ROGÉRIO 

TOLENTINO, que obteve um empréstimo de R$ 10 milhões de reais junto 
ao  Banco  BMG  para  repassar  às  pessoas  indicadas  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores, teria comprado um apartamento da Sra. Maria Ângela por 
obra do destino;
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- além disso, a Sra. Maria Ângela Saragoça recebeu R$ 42.000,00 do 
Banco  Rural,  a  título  de  empréstimo,  sem que  a  então  Presidente  do 
Banco Rural soubesse que se tratava da esposa do acusado;

- mais ainda, a ex-esposa do Sr. JOSÉ DIRCEU foi contratada para 
trabalhar no Banco BMG, sem qualquer relação com a participação do 
acusado nos fatos agora em julgamento.

E tudo isso ocorreu simultaneamente, entre setembro e dezembro de 
2003, período em que JOSÉ DIRCEU vinha se encontrando, pessoalmente, 
com  os  corréus  MARCOS  VALÉRIO,  KÁTIA  RABELLO,  o  Sr.  José 
Augusto Dumont, então Vice-Presidente do Banco Rural, e o Presidente 
do Banco BMG, Sr. Ricardo Guimarães.

Contra  a  mera  afirmação  de  que  não  houve  influência  de  JOSÉ 
DIRCEU, os fatos  e as provas revelam que as  personagens envolvidas 
nesses comprovados favores só o fizeram por se tratar da ex-esposa do 
acusado.

Assim,  Srs.  Ministros,  todo  este  episódio  também  contribui  para 
revelar que o acusado JOSÉ DIRCEU mantinha proximidade e influência 
superlativas sobre os demais corréus, especialmente sobre os dos núcleos 
publicitário  e  financeiro;  deixa  claro  que  MARCOS  VALÉRIO  foi 
informado dos anseios e dos pedidos da ex-esposa do então Ministro de 
Estado, intermediou os favores a ela prestados pelos bancos mencionados 
e por ROGÉRIO TOLENTINO.

Por  fim,  outros  fatos  também revelam o  poder  do  acusado  JOSÉ 
DIRCEU sobre os corréus, na empreitada criminosa comprovada nestes 
autos.

Nesse  sentido,  cito  o  depoimento  prestado  por  EMERSON 
PALMIERI, perante a CPMI dos Correios (fls. 13.637, vol. 63):

“O  Sr.  EMERSON  PALMIERI  –  Foi  combinado  que  o  PT  
passaria  uma  ajuda  de  vinte  milhões  em cinco  parcelas  de  quatro  
milhões. Aí, nesse momento, o ROBERTO JEFFERSON perguntou:  
‘De que forma vai ser feito esse repasse’? O GENOÍNO respondeu:  
‘Vamos fazer através de partido a partido ou ajuda contribuição ao  
fundo partidário de empresas’. Foi assim que foi combinado.
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O Sr. PAULO BALTAZAR (PSB – RJ) – Nessa reunião estava  
o Ministro JOSÉ DIRCEU?

O  Sr.  EMERSON  PALMIERI  –  Em  nenhuma  reunião  eu  
participei com o Ministro JOSÉ DIRCEU, mas posso lhe afirmar que,  
depois de conversado isso, o Sr. GENOÍNO levantou e disse que ia  
ligar para o Ministro JOSÉ DIRCEU.

(...)
O Sr. JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – V. Sª saberia afirmar se o  

Deputado  JOSÉ  DIRCEU  tinha  conhecimento  dessa  prática  de  
repasse de recursos e qual era a origem desses recursos repassados?

O  Sr.  EMERSON  PALMIERI  –  Deputado,  o  que  a  gente  
sempre sentiu é que, depois de todas as conversas, sempre havia uma  
ligação ou do DELÚBIO ou do GENOÍNO para o Deputado JOSÉ  
DIRCEU.  É  o  que  eles  diziam:  ‘Vou  ligar  para  o  Ministro  JOSÉ  
DIRCEU’.

O Sr. JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – Nessas reuniões, o senhor  
presenciou alguma ligação desse tipo?

O Sr. EMERSON PALMIERI – Sim, daqui de Brasília mesmo,  
algumas vezes, para o Ministro JOSÉ DIRCEU.

O Sr. JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – E qual seria o retorno da  
ligação, o senhor sabe qual era?

O EMERSON PALMIERI – ‘Está tudo ok, Roberto. Está tudo  
ok’.  Era a resposta que vinha ou do GENOÍNO ou do DELÚBIO.  
‘Está tudo ok. Fique tranquilo’.” (fls. 13.637, vol. 63)

Não  havia  qualquer  motivo  para  que  o  acusado  EMERSON 
PALMIERI  envolvesse  o  nome  do  ex-Ministro  JOSÉ  DIRCEU  no 
pagamento  realizado  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  ao  PTB,  ao 
contrário.  Para  as  defesas,  manter  o  distanciamento  do  Ministro 
responsável  pela articulação política do Governo,  pela coordenação da 
base aliada na Câmara dos Deputados, auxiliaria a versão de que teria 
sido cometido crime eleitoral sem concurso com crimes de corrupção.

O que se  extrai  dos autos,  na verdade,  é que os acusados foram, 
sempre,  bastante  cuidadosos  em ocultar  as  relações  de  JOSÉ DIRCEU 
com os pagamentos realizados a líderes parlamentares da base aliada, 
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executados por MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES.
O  acusado  JOSÉ  DIRCEU,  inclusive,  ao  ser  confrontado  com  a 

afirmação  da  Sra.  Fernanda  Karina  Somaggio,  de  que  MARCOS 
VALÉRIO ligava para o então Ministro através de DELÚBIO SOARES, 
alegou o seguinte (fls. 10.508, vol. 49):

“DEPUTADO  JAIRO  CARNEIRO  -  É  porque  eu  faria  a  
seguinte  indagação  que  seria  sobre  os  contatos  telefônicos  que  
foram  objeto  de  declarações  da  Sra.  Karina  em  seus  
depoimentos. V.Exa. nega...

DEPUTADO JOSE DIRCEU - Nego...
DEPUTADO JAIRO CARNEIRO -  ...  a existência  dessas  

conversas telefônicas?
DEPUTADO JOSÉ DIRCEU -...  da forma como ela disse,  

que  telefonava  para  a  secretária  do  DELÚBIO;  a  secretária  do  
DELÚBIO ligava para mim. Todo mundo que me conhece sabe que  
não é preciso fazê-lo para falar comigo.

Deputado JAIRO CARNEIRO – E nunca     houve conversas   de  
V. Exa. com o Sr. MARCOS VALÉRIO por telefone?

DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não posso dizer isso. Estou  
dizendo que não tinha contatos telefônicos  regulares,  que eu  
não tinha relação com ele  regular,  que  eu  não  tinha  nenhuma  
relação pessoal de amizade com ele, muito menos de qualquer tipo de  
tratamento  que  não  fosse  a ida  dele  à  Casa  Civil  e  os  meus  
encontros sociais com ele.”

      
O acusado MARCOS VALÉRIO também não demonstrou segurança 

ao  negar  a  existência  de  conversas  telefônicas  com  o  acusado  JOSÉ 
DIRCEU:

“QUE nunca falou  com o Deputado Federal  JOSÉ DIRCEU  
pelo celular do declarante; QUE não se lembra de ter falado com o  
Deputado Federal JOSÉ DIRCEU em nenhum outro telefone;” (fls. 
58).

      
Além disso,  segundo o acusado MARCOS VALÉRIO, “DELÚBIO 
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SOARES também trocava muito o número de seu telefone” (fls. 1462, vol. 
7), o que a experiência jurisprudencial revela que é muito comum entre 
membros de organizações criminosas.

A  meu  sentir,  está  comprovado  que  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU 
controlava os destinos da empreitada criminosa, especialmente mediante 
seus  braços  executores  mais  diretos,  senhores  MARCOS  VALÉRIO  e 
DELÚBIO  SOARES,  com  a  colaboração  do  denominado  “núcleo 
financeiro”. JOSÉ DIRCEU detinha o domínio final dos fatos.

Em razão do cargo elevadíssimo que exercia à época dos fatos,  o 
acusado JOSÉ DIRCEU atuava em reuniões fechadas, jantares, encontros 
secretos, executando os atos de comando, direção, controle e garantia do 
sucesso do esquema criminoso, executado mediante divisão de tarefas em 
que as funções de cada corréu encontrava nítida definição.

Nesse sentido se insere a tarefa executada por JOSÉ GENOÍNO na 
prática criminosa. É o que passo a examinar.

As  provas  indicam  que  o  acusado  negociou  valores  a  serem 
repassados para parlamentares do Partido Progressista e, também, para o 
então Presidente do PTB, Sr. ROBERTO JEFFERSON.

Quanto ao crime de corrupção envolvendo parlamentares do Partido 
Progressista,  alguns depoimentos revelam a prática delitiva perpetrada 
por JOSÉ GENOÍNO.

Nesse sentido, a testemunha Vadão Gomes afirmou que “presenciou  
uma  conversa  havida  em  Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos  
Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, JOSÉ GENOÍNO, com  
os Deputados PEDRO HENRY e PEDRO CORREIA, ambos do Partido  
Progressista”, na qual “os interlocutores mencionaram a necessidade de  
apoio  financeiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  o  Partido  
Progressista” (fls. 1718/1722, vol. 8).

O  depoimento  dessa  testemunha  (ouvida  também  em  juízo,  fls. 
42.970/42.975),  ratificou  o  que  já  havia  sido  informado  pelo  Sr.  JOSÉ 
JANENE (falecido):

“Que,  no  início  do  atual  Governo  Federal,  o  Partido  
Progressista  realizou  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  um  
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acordo  de  cooperação  financeira;  (...)  Que  o  Partido  dos  
Trabalhadores  foi  representado  pelo  presidente  JOSÉ  
GENOÍNO” (fls. 1707).

      
Em juízo, o Sr. JOSÉ JANENE buscou alterar, sem explicação, o teor 

de suas declarações, afirmando que “Houve uma reunião entre o Presidente  
do Partido Progressista, PEDRO CORRÊA, e o nosso líder, na época, Deputado  
PEDRO HENRY, e o Deputado JOSÉ GENOÍNO, que era Presidente do PT, 
para fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de apoio ao governo,  
e isso incluía uma aliança política, nunca uma aliança financeira” (fls. 16.089, 
vol. 75).

Porém, em troca desse acordo “político”, o acusado ratificou que o 
PT “ficou  de  fazer  uma ajuda  financeira  para  pagar  o  advogado dos  
Deputados” (fls. 16.089-verso, vol. 75).

O  então  Presidente  do  Partido  Progressista,  corréu  PEDRO 
CORRÊA, afirmou, em juízo, que “as negociações políticas do PP com o PT  
ocorreram principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY, pelo  
PP, e  JOSÉ GENOÍNO,  JOSÉ DIRCEU,  SÍLVIO PEREIRA e MARCELO  
SERENO pelo PT; que  as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto; que  
nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT”.

Assim, o acordo criminoso com os acusados do Partido Progressista 
teve a participação de JOSÉ GENOÍNO, no ano de 2003, propiciando a 
adesão dessa agremiação à base aliada do Governo, ocorrida apenas em 
meados  daquele  ano,  em  coautoria  e  sob  controle  do  acusado  JOSÉ 
DIRCEU.

Ainda  no  tocante  ao  acusado JOSÉ GENOÍNO,  cabe  analisar  sua 
atuação  relativamente  à  prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa 
envolvendo  o  ex-Deputado  Federal  ROBERTO  JEFFERSON.  Já  citei  o 
depoimento do Sr. EMERSON PALMIERI, perante a CPMI dos Correios, 
segundo  o  qual  o  acusado  ROBERTO  JEFFERSON  solicitou  dinheiro 
diretamente ao acusado JOSÉ GENOÍNO (fls. 13.637, vol. 63):

“O Sr. EMERSON PALMIERI –  Foi combinado que o PT  
passaria  uma  ajuda  de  vinte  milhões  em  cinco  parcelas  de  

64 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

acordo  de  cooperação  financeira;  (...)  Que  o  Partido  dos  
Trabalhadores  foi  representado  pelo  presidente  JOSÉ  
GENOÍNO” (fls. 1707).

      
Em juízo, o Sr. JOSÉ JANENE buscou alterar, sem explicação, o teor 

de suas declarações, afirmando que “Houve uma reunião entre o Presidente  
do Partido Progressista, PEDRO CORRÊA, e o nosso líder, na época, Deputado  
PEDRO HENRY, e o Deputado JOSÉ GENOÍNO, que era Presidente do PT, 
para fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de apoio ao governo,  
e isso incluía uma aliança política, nunca uma aliança financeira” (fls. 16.089, 
vol. 75).

Porém, em troca desse acordo “político”, o acusado ratificou que o 
PT “ficou  de  fazer  uma ajuda  financeira  para  pagar  o  advogado dos  
Deputados” (fls. 16.089-verso, vol. 75).

O  então  Presidente  do  Partido  Progressista,  corréu  PEDRO 
CORRÊA, afirmou, em juízo, que “as negociações políticas do PP com o PT  
ocorreram principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY, pelo  
PP, e  JOSÉ GENOÍNO,  JOSÉ DIRCEU,  SÍLVIO PEREIRA e MARCELO  
SERENO pelo PT; que  as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto; que  
nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT”.

Assim, o acordo criminoso com os acusados do Partido Progressista 
teve a participação de JOSÉ GENOÍNO, no ano de 2003, propiciando a 
adesão dessa agremiação à base aliada do Governo, ocorrida apenas em 
meados  daquele  ano,  em  coautoria  e  sob  controle  do  acusado  JOSÉ 
DIRCEU.

Ainda  no  tocante  ao  acusado JOSÉ GENOÍNO,  cabe  analisar  sua 
atuação  relativamente  à  prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa 
envolvendo  o  ex-Deputado  Federal  ROBERTO  JEFFERSON.  Já  citei  o 
depoimento do Sr. EMERSON PALMIERI, perante a CPMI dos Correios, 
segundo  o  qual  o  acusado  ROBERTO  JEFFERSON  solicitou  dinheiro 
diretamente ao acusado JOSÉ GENOÍNO (fls. 13.637, vol. 63):

“O Sr. EMERSON PALMIERI –  Foi combinado que o PT  
passaria  uma  ajuda  de  vinte  milhões  em  cinco  parcelas  de  

64 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4674 de 8405 STF-fl. 56289



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

quatro milhões. Aí, nesse momento, o ROBERTO JEFFERSON  
perguntou:  ‘De  que  forma  vai  ser  feito  esse  repasse’?  O  
GENOÍNO  respondeu:  ‘Vamos  fazer  através  de  partido  a  
partido  ou  ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  
empresas’. Foi assim que foi combinado. (...) depois de conversado  
isso, o Sr. GENOÍNO levantou e disse que ia ligar para o Ministro  
JOSÉ DIRCEU. (...) depois de todas as conversas, sempre havia uma  
ligação ou do DELÚBIO ou do GENOÍNO para o Deputado JOSÉ  
DIRCEU.  É  o  que  eles  diziam:  ‘Vou  ligar  para  o  Ministro  JOSÉ  
DIRCEU’.

(...)” (fls. 13.637, vol. 63)
      

À Polícia Federal,  o  Sr.  EMERSON PALMIERI voltou a confirmar 
essa negociação com o acusado JOSÉ GENOÍNO:

“ROBERTO JEFFERSON recebeu pelo PTB o valor total  
de  R$  4  milhões (...);  este  numerário  foi  recebido  em virtude  de  
acordo firmado entre  o PTB e  o PT na sede do Partido dos  
Trabalhadores,  no  Edifício  VARIG  em  Brasília;  (...)  QUE 
participaram como representantes  do  PTB,  o  presidente  do  partido  
ROBERTO JEFFERSON, o líder do PTB na Câmara dos Deputados  
JOSÉ MÚCIO e o DECLARANTE, e pelo PT, o presidente JOSÉ  
GENOÍNO,  o  tesoureiro  DELÚBIO  SOARES,  SILVIO  
PEREIRA e MARCELO SERENO” (fls. 3.573/3.574).

      
No caso,  portanto,  houve colaboração específica do acusado JOSÉ 

GENOÍNO.  O  acusado  executou  o  delito  de  corrupção  ativa, 
relativamente ao corréu ROBERTO JEFFERSON, mantendo, com ele, os 
diálogos diretos sobre os montantes que seriam repassados em nome do 
Partido dos Trabalhadores.

Vale salientar que o acusado JOSÉ GENOÍNO também admitiu ter 
assinado empréstimos, em nome do Partido dos Trabalhadores, tendo por 
avalista o corréu MARCOS VALÉRIO (fls. 15.442, vol. 71), a demonstrar a 
proximidade entre o acusado e o empresário.

A defesa de JOSÉ GENOÍNO alega que o Presidente do Partido dos 
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Trabalhadores não detém poder hierárquico sobre os demais dirigentes 
ou  secretários,  havendo,  apenas,  distinções  funcionais  entre  suas 
atribuições. Afirma que o réu dedicava-se, apenas, à articulação política, 
não  a  assuntos  financeiros  do  Partido  e  que  assinou  os  contratos  de 
empréstimos,  tidos  como  fraudulentos  pelo  Procurador-Geral  da 
República, por “obrigação estatutária” (fls. 48.539).

Assegura  que,  nas  reuniões  mantidas  com  os  parlamentares  do 
Partido Progressista,  na companhia dos réus JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO 
SOARES e SÍLVIO PEREIRA, e com o acusado ROBERTO JEFFERSON, 
do  PTB,  tratou  apenas  de  questões  políticas,  sublinhando  que  nunca 
participou da discussão de questões financeiras (fls. 48.541/48.551).

Cita, ainda, depoimento do réu ROBERTO JEFFERSON, segundo o 
qual o réu JOSÉ GENOÍNO “não possuía autonomia para ‘bater o martelo’  
nos  acordos,  que  deveriam ser  ratificados  na  Casa  Civil  pelo  Ministro  JOSÉ  
DIRCEU” (fls. 48.553).

Quanto ao apoio financeiro prestado pelo Partido dos Trabalhadores 
ao Partido Progressista, a defesa de JOSÉ GENOÍNO esclarece que “não  
era, nem nunca foi, tarefa a ser desempenhada pelo denunciado, vez que, (...) pela  
divisão de competências dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, cabia ao  
Secretário  de  Finanças,  DELÚBIO SOARES,  o  controle  e  administração  dos  
recursos financeiros do partido” (fls. 48.555).

Os argumentos não são suficientes para refutar a prova coligida na 
ação penal agora em julgamento.

Primeiro,  a  sede  do  Partido  dos  Trabalhadores  -  chamada  de 
“Edifício Varig”, por estar localizada em prédio com este nome - tornou-
se uma central de reuniões de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES 
com Deputados Federais que receberam dinheiro do esquema.

Além disso,  percebe-se que as relações mantidas pelo Partido dos 
Trabalhadores com a estrutura empresarial  de MARCOS VALÉRIO, no 
período dos fatos, era intensa a ponto de impedir que se acolha a alegação 
de  mero  desconhecimento  dos  pagamentos  efetuados,  em  nome  do 
partido  presidido  pelo  acusado,  aos  parlamentares  que  com  ele  se 
reuniram para solicitar recursos.
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A defesa  também não  informa por  qual  motivo  os  corréus  antes 
mencionados  e,  inclusive,  uma testemunha (Sr.  Vadão  Gomes),  teriam 
indicado,  gratuitamente,  o  acusado JOSÉ GENOÍNO como negociador 
dos acordos financeiros já vistos.

Mas o que é mais relevante é o fato de que o acordo criminoso se 
traduz,  sobretudo,  pelo  conluio  estabelecido  com  os  corréus  e  os 
parlamentares  corrompidos.  Disso  o  acusado  JOSÉ  GENOÍNO,  sem 
dúvida, participou.

A execução  da  promessa  de  pagamento  das  vantagens  indevidas 
coube  aos  acusados  DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS  VALÉRIO, 
diretamente subordinados a JOSÉ DIRCEU.

Em  petição  juntada  às  fls.  1193/1196  (vol.  5),  o  réu  MARCOS 
VALÉRIO indicou o modus operandi [35]:

“Foram  informados  nomes  de  Deputados  Federais e  de  
pessoas que receberam os valores, por indicação de DELÚBIO,  
junto  a  agências  bancárias,  esclarecendo-se  que  muitos dos  
recebedores firmaram documento neste sentido” (fls. 1194). 

      
MARCOS VALÉRIO explicou, ainda, que:

      
“a diretora administrativa e financeira de empresa do requerente  

MARCOS VALÉRIO, senhora SIMONE VASCONCELOS,  narrou  
a forma como eram realizados os saques em espécie, e entregues  
ao próprio MARCOS VALÉRIO ou pessoa por ele indicada, na  
agência de Brasília do Banco Rural (doc. 04)”.

      
De  fato,  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES  admitiram  a 

realização dos repasses, alegando que se destinariam ao pagamento de 
despesas de determinados partidos.

A questão é que foram “selecionados”, para ter suas despesas pagas 
pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  exatamente  aqueles  partidos  que 
passariam  a  compor  a  “base  aliada”  do  Governo  na  Câmara  dos 
Deputados,  pelos  votos  de seus  líderes  parlamentares,  que orientaram 
suas bancadas e deram cumprimento ao acordo, em troca da promessa de 
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realização dos repasses, alegando que se destinariam ao pagamento de 
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pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  exatamente  aqueles  partidos  que 
passariam  a  compor  a  “base  aliada”  do  Governo  na  Câmara  dos 
Deputados,  pelos  votos  de seus  líderes  parlamentares,  que orientaram 
suas bancadas e deram cumprimento ao acordo, em troca da promessa de 
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recebimento de vantagens financeiras.
O próprio acusado DELÚBIO SOARES afirmou, em juízo (fls. 16.606, 

16.625) e em outros depoimentos já citados, que os contemplados com 
dinheiro  foram  os  parlamentares  da  base  aliada.  Isto  é:  não  houve 
necessária  fusão  entre  pagamentos  e  coligações  eleitorais,  mas  sim ao 
apoio parlamentar na Câmara dos Deputados.

Portanto,  o dinheiro foi  pago em troca do voto desses Deputados 
Federais, como ficou anteriormente esclarecido em meu voto.

A forma  de  atuação  dos  executores  diretos  dos  pagamentos  de 
vantagens indevidas é encontrada nos depoimentos dos parlamentares 
beneficiados  e  de  seus  intermediários,  que  já  li  anteriormente  neste 
capítulo.

A  comprovação  da  autoria  é  confirmada,  por  exemplo,  pelas 
declarações  prestadas  pelo  Sr.  JACINTO  LAMAS,  que  intermediou  o 
recebimento de vantagem indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores 
para o então líder do PL, Sr. VALDEMAR COSTA NETO.

O acusado JACINTO LAMAS afirmou que “recebeu uma ligação de  
SIMONE VASCONCELOS; Que SIMONE falou para o DECLARANTE  
que estava com a encomenda que DELÚBIO havia pedido para entregar  
ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO”. Depois do primeiro repasse, 
no  início  de  2003,  o  réu  afirmou  que  “recebeu  outros  chamados  de  
SIMONE  para  receber  valores  em  espécie”,  e  afirmou  que,  antes  da 
ligação  da  ré  SIMONE  VASCONCELOS,  quem  ligava  era  o  réu 
VALDEMAR COSTA NETO,  “avisando  da  iminência  da  entrega  dos  
valores,  e,  em  seguida,  de  SIMONE  VASCONCELOS,  informando  o  
horário e o local da entrega do dinheiro” (fls. 610/614, vol. 2).

O  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  disse,  ainda,  que,  “recebeu  de  
SIMONE, até abril de 2003, somente R$ 3.500.000,00” (fls. 15.460, vol. 72), 
dos quase R$ 11 milhões prometidos pelo Partido dos Trabalhadores.

Ainda  pelo  PL,  o  réu  BISPO  RODRIGUES  (ou  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto), então líder da bancada evangélica na Câmara, também 
recebeu dinheiro do esquema criminoso. O acusado MARCOS VALÉRIO 
afirmou que o réu BISPO RODRIGUES era “um dos integrantes do PL  
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indicados por DELÚBIO” (fls. 733, vol. 3; fls. 1212/1213, vol. 5) [36].
Relativamente  ao  PTB,  foram  realizados  pagamentos  ao  Sr.  José 

Carlos Martinez, que estabeleceu os primeiros acordos,  e aos acusados 
ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU  QUEIROZ,  Deputados  Federais  que 
detinham  importantes  funções  em  seus  partidos  e  na  Câmara  dos 
Deputados (líderes parlamentares, presidente de comissão interna).

O réu ROBERTO JEFFERSON afirmou, em seu depoimento prestado 
à Polícia Federal e confirmado em juízo, que o Sr. José Carlos Martinez 
(falecido em 5.10.2003), Presidente do PTB à época das eleições e no início 
do  Governo,  recebeu  dinheiro  e  afirmou  que  havia  um  esquema  de 
“repasse  de  recursos  aos  partidos  da  base  aliada  ao  Governo,  com  
intuito de sustentar as votações em plenário em favor dos projetos do  
Governo” (fls. 4226, vol. 19).

O Sr. EMERSON PALMIERI afirmou, em seu interrogatório, que

“Quando ficou  acordado que o  PT ia  passar  esses  valores  ao  
PTB,  o senhor DELÚBIO apresentou o MARCOS VALÉRIO e  
disse o seguinte: ‘esse é o empresário que irá repassar recursos ao  
PTB. Ou através da empresa dele, ou através de outras empresas, e  
através  do  PT’.  Foi assim que ele  me apresentou o MARCOS  
VALÉRIO” (fls. 15.080, vol. 69). [37]

      
O  acusado  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  ROMEU  QUEIROZ 

também foi um dos indicados por DELÚBIO SOARES: “é o Presidente do  
PTB em Minas Gerais e recebia através de Charles dos Santos Nobre e José  
Hertz” (fls. 732, vol. 3 – confirmado em juízo) [38].

Como já  visto,  os  parlamentares  do  Partido  Progressista  também 
receberam  dinheiro  pago  pelo  ex-tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores, através da estrutura empresarial de MARCOS VALÉRIO e 
do esquema de lavagem de dinheiro do Banco Rural. Os pagamentos só 
ocorreram  depois  de  o  partido  aderir  à  base  aliada  do  Governo, 
invertendo a orientação que vinha seguindo, no início de 2003 [39].

A testemunha Vadão Gomes afirmou que “presenciou uma conversa  
havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o  

69 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

indicados por DELÚBIO” (fls. 733, vol. 3; fls. 1212/1213, vol. 5) [36].
Relativamente  ao  PTB,  foram  realizados  pagamentos  ao  Sr.  José 

Carlos Martinez, que estabeleceu os primeiros acordos,  e aos acusados 
ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU  QUEIROZ,  Deputados  Federais  que 
detinham  importantes  funções  em  seus  partidos  e  na  Câmara  dos 
Deputados (líderes parlamentares, presidente de comissão interna).

O réu ROBERTO JEFFERSON afirmou, em seu depoimento prestado 
à Polícia Federal e confirmado em juízo, que o Sr. José Carlos Martinez 
(falecido em 5.10.2003), Presidente do PTB à época das eleições e no início 
do  Governo,  recebeu  dinheiro  e  afirmou  que  havia  um  esquema  de 
“repasse  de  recursos  aos  partidos  da  base  aliada  ao  Governo,  com  
intuito de sustentar as votações em plenário em favor dos projetos do  
Governo” (fls. 4226, vol. 19).

O Sr. EMERSON PALMIERI afirmou, em seu interrogatório, que

“Quando ficou  acordado que o  PT ia  passar  esses  valores  ao  
PTB,  o senhor DELÚBIO apresentou o MARCOS VALÉRIO e  
disse o seguinte: ‘esse é o empresário que irá repassar recursos ao  
PTB. Ou através da empresa dele, ou através de outras empresas, e  
através  do  PT’.  Foi assim que ele  me apresentou o MARCOS  
VALÉRIO” (fls. 15.080, vol. 69). [37]

      
O  acusado  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  ROMEU  QUEIROZ 

também foi um dos indicados por DELÚBIO SOARES: “é o Presidente do  
PTB em Minas Gerais e recebia através de Charles dos Santos Nobre e José  
Hertz” (fls. 732, vol. 3 – confirmado em juízo) [38].

Como já  visto,  os  parlamentares  do  Partido  Progressista  também 
receberam  dinheiro  pago  pelo  ex-tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores, através da estrutura empresarial de MARCOS VALÉRIO e 
do esquema de lavagem de dinheiro do Banco Rural. Os pagamentos só 
ocorreram  depois  de  o  partido  aderir  à  base  aliada  do  Governo, 
invertendo a orientação que vinha seguindo, no início de 2003 [39].

A testemunha Vadão Gomes afirmou que “presenciou uma conversa  
havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o  

69 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4679 de 8405 STF-fl. 56294



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ  GENOÍNO,  com  os  Deputados  
PEDRO HENRY e PEDRO CORRÊA, ambos do Partido Progressista”, 
na  qual  “os  interlocutores  mencionaram  a  necessidade  de  apoio  
financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista” 
(fls. 1718/1722, vol. 8) [40].

Também aqui o esquema de pagamento de propina foi idêntico aos 
anteriores, como já narrado anteriormente [41].

Por fim, vimos que o ex-Deputado Federal JOSÉ BORBA, líder da ala 
do PMDB que apoiava o Governo na Câmara dos Deputados, também foi 
contemplado  com pagamentos  em espécie  em troca  de  seu  apoio.  Os 
pagamentos  ficaram comprovados,  como visto  no  capítulo  anterior.  O 
acusado  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  “o  Deputado  JOSÉ  BORBA 
recebeu  em Brasília,  no  Banco  Rural,  tendo  se  recusado a  assinar  os  
recibos”  (fls.  734,  vol.  3).  Segundo  MARCOS  VALÉRIO,  o  repasse  foi 
feito, como sempre, “por indicação do Sr. DELÚBIO” (fls. 1211/1212, vol. 5) 
[42].

A coautoria delitiva também encontra respaldo na afirmação do ex-
assessor parlamentar do acusado JOSÉ BORBA, Sr. Roberto Bertholdo (fls. 
6385/6390,  vol.  31),  o  qual,  embora  negando  a  prática  de  crime  de 
corrupção,  afirmou  que  conheceu  o  então  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  DELÚBIO SOARES, “apresentado por JOSÉ BORBA” e 
que “se encontrou com DELÚBIO SOARES quatro ou cinco vezes, tanto em  
Brasília  quanto  em  São  Paulo;  Que,  em  Brasília,  encontrou  DELÚBIO  no 
edifício Varig e também no Congresso Nacional; (...) o ex-Deputado JOSÉ  
BORBA  também  estava  presente;  Que,  na  verdade,  o  declarante  
acompanhava JOSÉ BORBA nesses encontros por ser seu assessor” (fls. 6387).

O papel de DELÚBIO SOARES na trama está bem evidenciado nos 
autos. Dele partia o comando final acerca de: 1) quem deveria receber os 
valores  a  serem  pagos  através  da  engenharia  criminosa  de  MARCOS 
VALÉRIO/Banco Rural;  2)  os respectivos  montantes;  3)  o momento do 
pagamento/recebimento.

Em  juízo,  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  confirmou  ter  efetuado  os 
repasses  aos  parlamentares  acusados  nestes  autos,  destacando  que  os 
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recursos  tiveram  origem  nos  alegados  “empréstimos”  junto  ao  Banco 
Rural e ao BMG [43].

Como ficou evidenciado, esses empréstimos só foram formalizados 
depois das reuniões mantidas entre JOSÉ DIRCEU, MARCOS VALÉRIO e 
DELÚBIO  SOARES  com  as  cúpulas  das  mencionadas  instituições 
financeiras, como forma de viabilizar o esquema criminoso.

Para a  execução dos crimes,  os  acusados contaram,  ainda,  com o 
auxílio de CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. Estes dois réus 
também  contribuíram  para  a  prática  criminosa,  ao  disponibilizar  a 
estrutura  empresarial  da  SMP&B  e  destacar  a  funcionária  SIMONE 
VASCONCELOS  para  efetuar  os  pagamentos  em  espécie  aos 
parlamentares indicados por DELÚBIO SOARES.

Nesse conluio criminoso formado ainda em 2002 e executado a partir 
de  2003,  os  acusados  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH 
aceitaram firmar os empréstimos milionários solicitados pelo Partido dos 
Trabalhadores,  através  de  DELÚBIO SOARES,  com quem se  reuniram 
juntamente  com  MARCOS  VALÉRIO  antes  de  ter  início  a  prática 
criminosa.

Eis as declarações prestadas, em juízo, por MARCOS VALÉRIO (fls. 
16.357, volume 76):

“diz  que  DELÚBIO  SOARES foi  apresentado  ao  
interrogando  e  a  seu  sócio  CRISTIANO  MELLO  PAZ,  pelo  
deputado Virgílio Guimarães, no segundo semestre de 2002; diz que  
RAMON  HOLLERBACH  não  estava  nessa  primeira  reunião;  diz  
que, posteriormente, os três, o INTERROGANDO, CRISTIANO  
E RAMON, discutiram os empréstimos com DELÚBIO, na sede  
da SMP&B, nesta capital; diz que  possuía contato diário com  
Delúbio em  razão  do  mesmo  realizar  ligações  para  o  
interrogando com o fim de informar as pessoas que deveriam ser  
pagas  com  o  empréstimo e,  também,  informar-se  sobre  o  saldo  
remanescente dos empréstimos tomados pela SMP&B para o PT; (...)”

      
Como já visto, CRISTIANO PAZ, Presidente da SMP&B, participou 

de  encontros  do  acusado  JOSÉ  DIRCEU,  na  companhia  de  MARCOS 
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RAMON  HOLLERBACH  não  estava  nessa  primeira  reunião;  diz  
que, posteriormente, os três, o INTERROGANDO, CRISTIANO  
E RAMON, discutiram os empréstimos com DELÚBIO, na sede  
da SMP&B, nesta capital; diz que  possuía contato diário com  
Delúbio em  razão  do  mesmo  realizar  ligações  para  o  
interrogando com o fim de informar as pessoas que deveriam ser  
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Como já visto, CRISTIANO PAZ, Presidente da SMP&B, participou 

de  encontros  do  acusado  JOSÉ  DIRCEU,  na  companhia  de  MARCOS 
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VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, com representantes do Banco Rural e do 
Banco BMG. O trecho pertinente do depoimento do Sr. CRISTIANO PAZ 
já foi lido, e o acusado alegou que “esteve com o então Ministro JOSÉ  
DIRCEU  em  duas  ocasiões,  uma  na  inauguração  de  uma  fábrica  de  
enlatados do grupo BMG na cidade de Luziânia/GO e outra     acompanhado   
do falecido Dr. Sabino Rabelo [fundador do Banco Rural]  em visita ao  
citado Ministro, quando foi expor um projeto de exploração de minério nióbio 
em uma propriedade  do Dr.  Sabino na Amazônia;  Que,  nas duas ocasiões,  
MARCOS VALÉRIO estava presente” (fls. 2253/2256, vol. 11).

Em  seu  interrogatório  judicial,  o  acusado  CRISTIANO  PAZ 
acrescentou uma outra reunião, na Casa Civil, mantida entre o acusado 
JOSÉ DIRCEU e o Presidente do Banco BMG, da qual o réu admitiu ter 
participado, juntamente com os corréus MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO 
SOARES.  O réu  CRISTIANO PAZ disse  que  teria  se  cuidado de  uma 
“comitiva” para convidar o  então Ministro  para participar  da festa  de 
inauguração  de  que  o  acusado  também  participou:  “diz  que  não  foi  
apresentado  a  JOSÉ  DIRCEU,  mas  que  encontrou  com  o  mesmo  quando  
participou  de  uma  comitiva  que  levou  o  convite  para  que  o  então  ministro  
participasse da inauguração da fabrica do grupo BMG em Luziânia/GO; diz que  
pediu a MARCOS VALÉRIO para participar desta reunião com JOSÉ DIRCEU,  
pois tinha interesse junto ao BMG, qual seja, captar a conta publicitária do novo  
produto a ser lançado pela referida fábrica;” (fls. 16.474, vol. 76).

O que é  relevante é que essa  reunião ocorreu apenas quatro dias 
antes de o Banco BMG firmar o primeiro empréstimo com a SMP&B, no 
montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), cujo numerário foi 
utilizado,  de  acordo  com  os  próprios  réus,  para  distribuição  aos 
beneficiários indicados pelo réu DELÚBIO SOARES.

Além disso, deve ser lembrado que o próprio réu CRISTIANO PAZ 
já  havia  admitido  sua  participação  na  reunião  mantida  entre  o  então 
Ministro JOSÉ DIRCEU e o Sr. Sabino Rabello, realizada ainda em 2002, 
no  gabinete  do  ex-Ministro  na  Câmara  dos  Deputados,  quando  era 
parlamentar federal.

Além  dessas  reuniões,  os  acusados  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 
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HOLLERBACH,  juntamente  com  MARCOS  VALÉRIO,  efetivamente 
utilizaram  sua  agência  para  atender  às  solicitações  do  Partido  dos 
Trabalhadores. Vários intermediários de parlamentares dirigiram-se até a 
sede  da  SMP&B  para  receber  recursos  e  cheques  nominais  à  própria 
agência  de  publicidade,  a  serem  recebidos  de  modo  dissimulado  nas 
agência  do  Banco  Rural  para  final  entrega  aos  Deputados  Federais 
indicados por DELÚBIO SOARES.

Note-se que os recursos eram repassados não em nome das agências 
de publicidade de MARCOS VALÉRIO, mas em nome do PT,  para os 
parlamentares  da  base  aliada.  Com  isso,  logrou-se  vincular  os 
parlamentares  à  prática  e  omissão  de  atos  de  ofício  favoráveis  ao 
Governo. O uso da agência de publicidade como intermediária evidencia 
que  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 
HOLLERBACH tinham a intenção de ocultar que o verdadeiro autor dos 
pagamentos  era  o  Partido  dos  Trabalhadores,  impedindo,  assim,  a 
descoberta  da  natureza  dos  pagamentos  (propina),  e  ainda  a  origem 
ilícita  do  dinheiro  (crimes  contra  a  administração  pública  e  o  sistema 
financeiro nacional) e a sua destinação.

Tendo  em  vista  a  importância  do  papel  exercido  pelos  sócios 
CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH  na  viabilização  desses 
crimes,  é  impossível  acolher alegações como a da defesa de defesa de 
RAMON  HOLLERBACH,  de  que  “não  há  uma  única  prova  sobre  a  
participação delitiva” do acusado (fls. 46.693), ou que sua única relação com 
os fatos é sua condição de sócio da SMP&B Comunicação, com função 
meramente  operacional,  “especialmente  gerenciando  o  setor  de  produção  
publicitária” (fls. 46.697).

Também  não  posso  acolher  a  alegação  da  defesa  do  acusado 
CRISTIANO PAZ, de que aceitou efetuar os empréstimos e pagamentos a 
pedido  do  Partido  dos  Trabalhadores  simplesmente  porque  “pretendia  
ganhar  a  conta  publicitária  do  Partido  dos  Trabalhadores,  cujo  crescimento  
político era evidente, interessando a todas as agências de publicidade do Brasil” 
(fls. 47.164).

Como se sabe, o Partido dos Trabalhadores tinha uma agência de 

73 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

HOLLERBACH,  juntamente  com  MARCOS  VALÉRIO,  efetivamente 
utilizaram  sua  agência  para  atender  às  solicitações  do  Partido  dos 
Trabalhadores. Vários intermediários de parlamentares dirigiram-se até a 
sede  da  SMP&B  para  receber  recursos  e  cheques  nominais  à  própria 
agência  de  publicidade,  a  serem  recebidos  de  modo  dissimulado  nas 
agência  do  Banco  Rural  para  final  entrega  aos  Deputados  Federais 
indicados por DELÚBIO SOARES.

Note-se que os recursos eram repassados não em nome das agências 
de publicidade de MARCOS VALÉRIO, mas em nome do PT,  para os 
parlamentares  da  base  aliada.  Com  isso,  logrou-se  vincular  os 
parlamentares  à  prática  e  omissão  de  atos  de  ofício  favoráveis  ao 
Governo. O uso da agência de publicidade como intermediária evidencia 
que  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 
HOLLERBACH tinham a intenção de ocultar que o verdadeiro autor dos 
pagamentos  era  o  Partido  dos  Trabalhadores,  impedindo,  assim,  a 
descoberta  da  natureza  dos  pagamentos  (propina),  e  ainda  a  origem 
ilícita  do  dinheiro  (crimes  contra  a  administração  pública  e  o  sistema 
financeiro nacional) e a sua destinação.

Tendo  em  vista  a  importância  do  papel  exercido  pelos  sócios 
CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH  na  viabilização  desses 
crimes,  é  impossível  acolher alegações como a da defesa de defesa de 
RAMON  HOLLERBACH,  de  que  “não  há  uma  única  prova  sobre  a  
participação delitiva” do acusado (fls. 46.693), ou que sua única relação com 
os fatos é sua condição de sócio da SMP&B Comunicação, com função 
meramente  operacional,  “especialmente  gerenciando  o  setor  de  produção  
publicitária” (fls. 46.697).

Também  não  posso  acolher  a  alegação  da  defesa  do  acusado 
CRISTIANO PAZ, de que aceitou efetuar os empréstimos e pagamentos a 
pedido  do  Partido  dos  Trabalhadores  simplesmente  porque  “pretendia  
ganhar  a  conta  publicitária  do  Partido  dos  Trabalhadores,  cujo  crescimento  
político era evidente, interessando a todas as agências de publicidade do Brasil” 
(fls. 47.164).

Como se sabe, o Partido dos Trabalhadores tinha uma agência de 

73 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4683 de 8405 STF-fl. 56298



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

publicidade à época, pertencente a DUDA MENDONÇA, e não substituiu 
os serviços dela pelos de CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e 
MARCOS VALÉRIO.

Também  não  me  consta  que  o  Partido  dos  Trabalhadores  tenha 
solicitado a DUDA MENDONÇA a realização de empréstimos, em nome 
de sua empresa, para efetuar pagamentos a parlamentares da base aliada, 
como condição para manter o contrato que o publicitário mantinha com o 
partido.

Portanto,  são  inaceitáveis  as  alegações  de  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON HOLLERBACH.

Aliás,  para  rememorar  a  intensidade  de  suas  participações,  cito 
trecho do depoimento prestado pelo réu MARCOS VALÉRIO, em que o 
acusado enumera os fraudulentos empréstimos assinados por ele e por 
seus sócios, cujo numerário foi repassado a parlamentares indicados por 
DELÚBIO SOARES (fls. 1210/1215, vol. 5):

“Em  fevereiro  de  2003 o  declarante  fez  o  primeiro  
empréstimo,  junto  ao  Banco  BMG,  em  nome  da  SMP&B  
Comunicação Ltda., no valor de  R$ 12.000.000,00 (doze milhões de  
reais);  tendo  esse  dinheiro  sido  utilizado  para  pagamento  de  
fornecedores do PT e na transferência em moeda corrente para  
terceiros, todos indicados pelo próprio DELÚBIO. 

Posteriormente,  DELÚBIO  lhe  pediu  para  fazer  novos  
empréstimos com o mesmo objetivo do anterior e, assim, foram  
efetuados empréstimos em nome de: 

1) Grafitti Participações Ltda. – Banco BMG em 28/01/2004, no  
valor de R$ 15.720.300,00 (quinze milhões e setecentos e vinte mil  
reais); 

2)  Rogério  Lanza  Tolentino  e  Associados  Ltda.  –  BMG  em  
26/04/2004, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

3)  Graffiti  –  Banco  Rural  em  12/09/2003,  no  valor  de  R$  
9.975.400,00  (nove  milhões,  novecentos  e  setenta  e  cinco  mil  e  
quatrocentos reais); 

4)  SMP&B  –  Banco  Rural  em  26/05/2003  no  valor  de  R$  
18.299.111,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento  
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e  onze  reais);  perfazendo um total  originário  de  R$ 39.219.780,00  
(trinta e nove milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta  
reais), sendo que  a totalidade desse valor, ao longo do ano de  
2003 até  o  início  desse  ano [2005],  foi  repassada ao PT por  
intermédio ou por indicação do Sr. DELÚBIO. 

Os  valores  corrigidos  destes  empréstimos  bancários  atingem  
atualmente a quantia de R$ 93.417.423,32 (noventa e três milhões,  
quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e  
dois centavos)”.

      
O  acusado  CRISTIANO  PAZ,  que  era  o  Presidente  da  SMP&B, 

reconheceu,  em  juízo,  que  sua  agência  de  publicidade  tomou 
empréstimos bancários, com o fim de repassar os recursos nos moldes 
requeridos pelo Partido dos Trabalhadores.

Salientou que “na época da lavratura do contrato, MARCOS VALÉRIO  
informou que estava procurando encontrar uma solução financeira para ajudar o  
PT  –  Partido  dos  Trabalhadores,  e  que  os  três  sócios  da  SMP&B ainda 
ficariam como  avalistas do referido empréstimo a ser tomado por sua  
empresa” (fls. 16.471, vol. 76). 

O  Sr.  RAMON  HOLLERBACH,  Vice-Presidente  da  empresa, 
também afirmou “Que todos os recursos oriundos dos empréstimos bancários  
para o PT foram devidamente encaminhados ao partido, segundo orientação de  
MARCOS VALÉRIO, recebida de DELÚBIO SOARES” (fls. 5994, vol. 29; fls. 
16.518, vol. 76).

Endossou as declarações do corréu CRISTIANO PAZ, afirmando que 
“houve entendimento por parte dos sócios que seria interessante o fortalecimento  
das  relações  com  o  partido  que  tinha  acabado  de  chegar  ao  poder”  (idem). 
Acrescentou que “todos os recursos oriundos dos empréstimos bancários  
para  o  PT  foram  devidamente  encaminhados  ao  partido,  segundo  
orientação de MARCOS VALÉRIO, recebida de DELÚBIO SOARES” (fls. 
5994, vol. 29). Destacou, ainda, que “foi avalista, como pessoa física, em dois  
empréstimos obtidos junto ao BMG, tendo, inclusive, seus bens penhorados em  
razão de execução judicial”.

O acusado CRISTIANO PAZ informou que “competia ao interrogando  
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e  onze  reais);  perfazendo um total  originário  de  R$ 39.219.780,00  
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assinar,  em conjunto  com  outro  sócio,  cheques  emitidos  pela  SMP&B  
direcionados ao PT; diz que, junto a tais cheques, era informado pelo setor  
financeiro que  se  tratava de  cheques  destinados ao PT;  diz  que,  nestes  
cheques, não havia a informação do destinatário”.

O  Sr.  RAMON  HOLLERBACH,  também  reconheceu,  em  seu 
depoimento judicial (fls. 16.517/16.526, vol. 76), o seguinte:

“questionado acerca do  modus operandi  para a emissão dos  
cheques destinados ao PT, respondeu que o cheque era preparado e  
encaminhado a dois dos sócios presentes, para que assinassem  
em conjunto, conforme exigência estatutária;  diz que, junto ao  
cheque,  era  anexado  um  documento  que  informava  ao  
interrogando ou a Cristiano que aquele cheque era referente ao  
caixa ‘empréstimo ao PT’; diz que, portanto, não tinha ciência de  
quem seria o destinatário final dos recursos movimentados através dos  
cheques; diz que, nos anos de 2004 e 2005, MARCOS VALÉRIO se  
ausentava muito da empresa,  tornando  comum a assinatura  
destes cheques pelos sócios presentes;” (fls. 16.520).

      
O réu afirmou, ainda, que “é do conhecimento do interrogando que  

SIMONE VASCONCELOS comparecia a Brasília para o fim de entregar  
valores referentes à rubrica ‘empréstimos ao PT’” (fls. 16.522).

Este foi o  modus operandi empregado para o repasse das vantagens 
indevidas  aos  parlamentares  indicados  por  DELÚBIO  SOARES,  sob 
controle  de  JOSÉ DIRCEU,  que conduzia  os  acordos  das  votações,  na 
Câmara dos Deputados, diretamente com os beneficiários do dinheiro em 
espécie.

Vale  salientar  que,  diversamente  do  que  alegado  pelos  acusados 
CRISTIANO PAZ e  RAMON HOLLERBACH,  suas  assinaturas  não  se 
deviam apenas ao fato de ser sócio da empresa, nem também aos valores 
envolvidos.  Com  efeito,  a  corré  SIMONE  VASCONCELOS  tinha 
autorização para assinar cheques da agência, como o cheque 414.481, do 
dia  27.8.2004,  nominal  à  SMP&B,  no valor  de  R$ 102.812,  76  (fls.  193, 
Apenso 5). 

Na  semana  seguinte,  dia  31  de  agosto  de  2004,  outro  cheque  de 
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idêntico valor foi assinado pelo réu CRISTIANO PAZ e  sacado pelo Sr. 
Paulo  Leite  Nunes,  que  funcionou  como  intermediário  do  corréu 
ROMEU QUEIROZ, Deputado Federal pelo PTB e Presidente do partido 
em Minas Gerais (fls. 197/198, Apenso 5). Mais uma vez, a informação do 
nome da pessoa autorizada a receber os recursos em espécie, na agência 
do  Banco  Rural,  foi  dada  por  e-mail  enviada  pela  funcionária  GEIZA 
DIAS, na véspera do saque.

Os  cheques  emitidos  para  ordenar  esses  saques  eram  assinados, 
majoritariamente,  por  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH 
(Apensos 5-7, 33-36, 45).

É assombrosa a quantidade de documentos e valores movimentados 
por RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ nesse sentido, podendo 
ser  destacados  vários  cheques  e  autorizações  de  transferências  de 
recursos,  assinados por ambos em favor da empresa GUARANHUNS, 
com a qual a SMP&B não tinha nenhuma relação mas que foi indicada 
por  VALDEMAR  COSTA  NETO  para  o  recebimento  das  vantagens 
indevidas pagas pelo Partido dos Trabalhadores (por exemplo, fls.  130, 
fls. 131, do Apenso 45; Apensos 5-7; Apensos 33-36).

Percebe-se, ainda, que havia pagamento de vantagem indevida e até 
mesmo entrega de dinheiro, em espécie,  dentro da própria agência de 
publicidade dos acusados, em Belo Horizonte, para intermediários dos 
parlamentares.

Nesse sentido, há documentos, como o “recibo” informal, assinado 
por intermediário do Deputado Federal ROMEU QUEIROZ, Sr. Charles 
dos Santos Nobre, de recebimento efetuado no escritório da SMP&B em 
Belo Horizonte (fls. 118, Apenso 45); outro “recibo”, de feição igualmente 
informal,  assinado  pelo  Sr.  Jair  dos  Santos,  intermediário  do  Sr.  José 
Carlos Martinez, cujo teor é o seguinte (fls. 99, Apenso 45):

“Belo Horizonte, 29 de setembro de 2003
      
RECIBO
      
Recebi da SMP&B Comunicação Ltda. a quantia supra de R$  
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300.000,00 (trezentos mil reais), em espécie, conforme acordado com  
esta empresa.

Por ser verdade, firmo o presente.
      
Atenciosamente,”
      

Na sequência, há dois documentos, chamados “guia de transporte  
de valores”, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada 
um, que descreve o serviço de entrega de dinheiro do Banco Rural no 
endereço  da  SMP&B  em  Belo  Horizonte,  através  de  carro  forte  (fls. 
100/101 do Apenso 45).

O fato corrobora as declarações da Sra. Fernanda Karina Somaggio 
nesse sentido, de que “vultosas quantias saíam da SMP&B em malas  
destinadas a Brasília, para pagamento de Deputados”, e que “SIMONE 
VASCONCELOS  viajava  com  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  para  Brasília,  
hospedando-se, normalmente, no Hotel Grand Bitar, e era encarregada de efetuar  
o pagamento aos parlamentares” (fls. 19.646/19.642, vol. 90; fls. 11/15, vol. 1).

A execução dos pagamentos coube, na maior parte das vezes, à Sra. 
SIMONE VASCONCELOS. A diretora da SMP&B viajava rotineiramente 
a  Brasília,  a  expensas  da  agência  de  CRISTIANO  PAZ,  RAMON 
HOLLERBACH e  MARCOS VALÉRIO,  para  esta  finalidade,  qual  seja: 
realizar  pagamentos  a  parlamentares  e  seus  intermediários,  seja  na 
agência do Banco Rural localizada nesta capital federal, seja em hotéis e, 
até mesmo, no escritório da SMP&B localizado nesta capital.

Além disso, o já citado Laudo 2076, elaborado pelo INC identificou 
que, entre fevereiro de 2003 e outubro de 2004, houve repasses todos os 
meses  das  empresas  de  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON HOLLERBACH para pessoas indicadas pelos réus do Partido 
dos  Trabalhadores  aqui  denunciados  (quadro  12  do  laudo,  também 
mencionado no parecer dos peritos assistentes da defesa do réu MARCOS 
VALÉRIO, às fls. 40.292).

Mais do que isso, muitos dos pagamentos, efetuados por meio de 
cheques assinados por estes dois réus, concentraram-se nos períodos de 
votações importantes realizadas na Câmara dos Deputados, nas quais o 
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Governo dependia da adesão de parlamentares da chamada base aliada. 
Daí  porque os  acusados  CRISTIANO PAZ e  RAMON HOLLERBACH 
efetuaram tantos pagamentos, de somas tão elevadas, a todos os líderes já 
antes julgados, exatamente nos dias que antecederam e sucederam essas 
votações.

Não é  razoável,  nesse contexto  [44],  aceitar  a  alegação  de  que os 
acusados não detinham o controle dos fatos criminosos.

Os montantes  envolvidos e  as centenas de cheques assinados por 
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH para a finalidade desejada 
pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  evidenciam  sua  contribuição  para  a 
prática criminosa.

Considero  impossível  desvincular  a  conduta  dos  acusados 
CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH  da  atuação  do  corréu 
MARCOS VALÉRIO,  ou que tenham sido enganados pelo  corréu,  que 
representava  a  agência  SMP&B  e  outras  empresas  que  mantinha  em 
sociedade  com  esses  dois  corréus  nas  reuniões  que  manteve  com 
DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ  DIRCEU  e  com  as  instituições  financeiras 
responsáveis por disponibilizar o numerário.

Interessava,  de  fato,  a  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON  HOLLERBACH  auxiliar  os  demais  corréus  a  pagar  vultosas 
somas a parlamentares, para que apoiassem o Governo e permitissem sua 
continuidade.

Assim,  pode-se  concluir  que  os  corréus  MARCOS  VALÉRIO, 
CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e SIMONE VASCONCELOS, 
nesses crimes de  autoria coletiva  [45], estavam vinculados ao propósito 
criminoso  definido  pelo  acusado  JOSÉ  DIRCEU  e  comungaram  do 
desígnio de atender aos interesses do Partido dos Trabalhadores, para o 
fim de fortalecer o poder do partido e, assim manter os benefícios que 
suas  empresas  vinham  obtendo  junto  a  entidades  e  órgãos  públicos 
federais.

A  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS alegou  que  não  tinha 
conhecimento de que o dinheiro era destinado a Deputados Federais. A 
defesa afirma que a acusada ocupava posição subalterna na SMP&B, sem 
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poder decisório, e descreve sua atividade como a de “mera executora das  
demandas  formuladas  e  conduzidas,  apenas,  pelos  sócios  da  empresa”  (fls. 
47.423). Argumenta que SIMONE VASCONCELOS “respondia diretamente  
aos comandos e  determinações dos sócios da empresa”,  a excluir o “domínio  
funcional do fato” que lhe foi imputado e a “participação dolosa” nas práticas 
narradas na denúncia (fls. 47.430).

A defesa de SIMONE VASCONCELOS também sustenta que não há 
qualquer indício de que ela tenha oferecido ou prometido vantagem a 
quem quer  que seja  (fls.  47.465)  e  que,  em razão do desconhecimento 
acerca de quem seriam os reais beneficiários,  não estaria caracterizada 
sua participação na prática criminosa (fls. 47.466) [46].

Sustenta que os pagamentos efetuados a JOÃO CLÁUDIO GENU 
(intermediário  dos  parlamentares  do  PP),  JACINTO  LAMAS 
(intermediário  do  líder  parlamentar  do  PL),  ANTÔNIO  LAMAS 
(intermediário  do  líder  parlamentar  do  PL),  EMERSON  PALMIERI 
(intermediário  dos  parlamentares  do  PTB)  e  JOSÉ  BORBA (Deputado 
Federal pelo PMDB), foram feitos por ordem do réu MARCOS VALÉRIO, 
sem dolo da prática do crime de corrupção ativa (fls. 47.471).

O  argumento  não  encontra  eco  nas  provas  dos  autos.  A própria 
acusada admitiu - em lista devidamente assinada pela ré, apresentada às 
fls.  603/604,  vol.  3  –  ter  sido  responsável  pelo  repasse  de  quase  oito 
milhões  de  reais  em espécie,  por  orientação de  DELÚBIO SOARES, 
contemplando parlamentares e seus intermediários.

Era evidente, portanto, que a acusada estava ciente de que não vinha 
realizando pagamentos a fornecedores da agência de publicidade para a 
qual  trabalhava,  mas sim a parlamentares  escolhidos pelo  Partido  dos 
Trabalhadores.

Se a acusada tivesse feito um ou outro pagamento isolado, poderia 
haver dúvida acerca da sua compreensão, ao menos parcial, quanto aos 
atos  por  ela  praticados.  Mas  não  é  o  caso.  A  Sra.  SIMONE 
VASCONCELOS fez reiterados pagamentos, em espécie, em proveito de 
Deputados  Federais,  no exercício  da  função,  sem relação com período 
eleitoral  e  sem que houvesse  qualquer  causa  lícita  a  determinar  essas 
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transferências milionárias [47].
A Sra. SIMONE VASCONCELOS informou, inclusive, que em duas 

ocasiões precisou solicitar um carro forte para o transporte de valores do 
Banco Rural para as sedes da SMP&B em Brasília (transporte de R$ 650 
mil –  sacados em Brasília,  conforme fls.  189/191,  Apenso 6) e em Belo 
Horizonte (R$ 300 mil),  conforme fls.  604,  a  evidenciar que a  acusada 
assumiu  uma  função  extremamente  relevante  na  prática  criminosa, 
responsabilizando-se por somas a tal  ponto elevadas que é impossível 
acolher a alegação de que desconhecia completamente a finalidade dos 
pagamentos.

As inúmeras viagens que fez a Brasília no período, para encontrar-se 
com  parlamentares  e  seus  intermediários,  também  confirmam  que  a 
acusada pretendia contribuir com os coautores, na prática dos crimes de 
corrupção ativa.

Muitas  vezes  os  parlamentares  beneficiados  ligaram  diretamente 
para a acusada SIMONE VASCONCELOS para indicar os nomes de seus 
intermediários,  como  admitiu  o  Sr.  ROMEU  QUEIROZ.  Em  outras 
oportunidades, era SIMONE VASCONCELOS quem ligava para as sedes 
dos partidos, para combinar a forma, hora e lugar do pagamento.

A demonstrar que a acusada bem conhecia os destinatários finais do 
dinheiro enviado por orientação de DELÚBIO SOARES, cito trecho do 
depoimento do acusado JACINTO LAMAS, por exemplo, que disse que 
“recebeu uma ligação de SIMONE VASCONCELOS; Que SIMONE falou  
para o DECLARANTE que estava com a encomenda que DELÚBIO havia  
pedido  para  entregar  ao  Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO”  (fls. 
610/614, vol. 2).

O mesmo ocorreu com o Partido Progressista, como visto.
No  caso  do  PMDB,  a  Sra.  SIMONE  VASCONCELOS  dirigiu-se, 

pessoalmente, ao encontro do parlamentar, para efetuar os pagamentos 
em espécie, como admitiu.

Assim,  as  provas  dos  autos  confirmaram  as  declarações  da  Sra. 
Fernanda  Karina  Somaggio,  segundo  a  qual  “a  senhora  SIMONE 
VASCONCELOS,  que  é  gerente  da  empresa  SMP&B  Comunicação  Ltda.,  
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viajava a  Brasília/DF,  em companhia do senhor  MARCOS VALÉRIO, 
ficando  no  Hotel,  geralmente  o  Grand  Bitar,  salvo  engano,  e era 
encarregada de efetuar o pagamento aos parlamentares destinatários do  
denominado ‘mensalão’,  segundo lhe  confidenciou a  própria  SIMONE  
VASCONCELOS” (fls. 09, vol. 1, confirmado em juízo: fls. 19.646/19.662).

Também se revela verdadeira a afirmação da testemunha ocular dos 
crimes, segundo a qual “por várias vezes a depoente presenciou a saída  
tanto  de  Office-boys  quanto  de  motoboys  da  empresa  SMP&B  Comunicação  
Ltda.,  com destino  ao  Banco  Rural,  para  buscarem vultosas  quantias  em  
dinheiro que eram entregues à SIMONE VASCONCELOS” (fls. 11).

O  corréu  ROGÉRIO  TOLENTINO também  contribuiu  para  a 
execução  da  prática  criminosa  acordada  entre  MARCOS  VALÉRIO, 
DELÚBIO SOARES, JOSÉ DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO.

A denúncia ofertada contra o réu ROGÉRIO TOLENTINO, no que 
tange ao capítulo agora em julgamento, só foi recebida no tópico VI.1, 
letra a, ou seja, o crime de corrupção ativa em relação aos parlamentares 
do Partido Progressista.

De fato, na divisão de tarefas estabelecida nesta estrutura criminosa, 
coube  a  ROGÉRIO  TOLENTINO  efetuar  transferências  à  empresa 
indicada pelos acusados do Partido Progressista, representados por JOSÉ 
JANENE e JOÃO CLÁUDIO GENU.

Para  isso,  o  Sr.  ROGÉRIO  TOLENTINO  foi  responsável  pela 
assinatura de empréstimo fraudulento, no montante de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), firmado junto ao Banco BMG.

Como  ficou  esclarecido  no  julgamento  do  capítulo  IV,  este 
empréstimo teve por garantia um CDB de titularidade da empresa DNA 
Propaganda, obtido com recursos desviados do Banco do Brasil/Fundo 
Visanet [48].

Comprovou-se  que  os  réus  MARCOS  VALÉRIO  e  ROGÉRIO 
TOLENTINO efetuaram transferências milionárias do numerário obtido 
por  este  empréstimo  para  a  conta  bancária  da  BÔNUS  BANVAL, 
utilizando-se  das  empresas  ROGÉRIO  LANZA  TOLENTINO  & 
ASSOCIADOS e 2S Participações. Os depósitos assim realizados foram 
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analisados no julgamento do capítulo IV da denúncia (Laudo 1450/2007, 
apenso 143; Laudo 1854/2006, apenso 126).

Vê-se,  assim,  que  o  réu  ROGÉRIO  TOLENTINO  utilizou  um 
intrincado mecanismo de lavagem de recursos (anteriormente julgado), 
que tinham por origem os crimes antecedentes de peculato praticados por 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH em 
detrimento do Banco do Brasil (como visto no julgamento do capítulo 3), 
para, no caso, dar cumprimento ao acordo formalizado entre o Partido 
dos Trabalhadores e os parlamentares do Partido Progressista.

O acusado ROGÉRIO TOLENTINO sustentou, em seu interrogatório 
judicial,  que firmou o empréstimo a  pedido de MARCOS VALÉRIO e 
assinou três cheques em branco, para preenchimento pela Sra. SIMONE 
VASCONCELOS,  alegando  “que  posteriormente,  soube  que  dois  desses  
cheques foram depositados em benefício da empresa BÔNUS BANVAL e,  um  
terceiro, em nome da empresa 2s Participações” (fls. 16.496/16.497) [49].

Porém, os dados constantes dos autos não permitem que se aceite a 
alegação de desconhecimento da destinação que foi  dada aos recursos 
pelo acusado ROGÉRIO TOLENTINO.

Em  primeiro  lugar,  o  intermediário  do  Partido  Progressista  no 
recebimento  de  dinheiro  do  esquema,  Sr.  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ, 
afirmou

“Que conheceu ROGÉRIO TOLENTINO na ocasião em que o  
mesmo foi no gabinete do Deputado JOSÉ JANENE, juntamente  
com  MARCOS  VALÉRIO;  Que,  como  o  Deputado  não  estava  
quando  lá  chegaram  MARCOS  VALÉRIO  e  ROGÉRIO  
TOLENTINO, o réu ficou ‘fazendo sala’” (fls. 15.568, vol. 72).

      
O  réu  JOSÉ  JANENE  também  afirmou,  em  seu  interrogatório 

judicial:

“As vezes que eu encontrei MARCOS VALÉRIO, encontrei  
o ROGÉRIO TOLENTINO” (fls. 16.100-verso).
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O Sr. BRENO FISCHBERG, sócio da BÔNUS BANVAL ao lado de 
ENIVALDO  QUADRADO,  afirmou  que  “se  encontrou  com  MARCOS  
VALÉRIO  cerca  de  quatro  vezes,  todas  acompanhadas  de  ROGÉRIO  
TOLENTINO” (fls. 4216).

Os  encontros  de  ROGÉRIO  TOLENTINO  com  JOSÉ  JANENE  e, 
também,  com  os  sócios  da  BÔNUS  BANVAL evidenciam  o  dolo  da 
prática do crime de corrupção ativa, na medida em que o réu sabia que 
estava  destinando  os  recursos  para  os  parlamentares  do  Partido 
Progressista, em especial aos seus representantes pessoais,  os acusados 
JOSÉ JANENE (falecido) e JOÃO CLÁUDIO GENU.

Ademais,  na mesma data em que recebeu o dinheiro referente ao 
empréstimo  com  o  Banco  BMG,  o  acusado  ROGÉRIO  TOLENTINO 
procedeu  a  transferências  milionárias  de  recursos  para  a  BÔNUS 
BANVAL,  que  se  encarregaria  de  entregá-los  aos  parlamentares  do 
Partido  Progressista,  com  cujo  representante,  Sr.  JOSÉ  JANENE,  o 
acusado ROGÉRIO TOLENTINO vinha se reunindo.

O Laudo de Exame Documentoscópico n° 857/2010-INC demonstrou 
que o réu ROGÉRIO TOLENTINO assinou os cheques de n° 850001 e n° 
850002,  pelos quais foram repassados mais de R$ 3 milhões à BÔNUS 
BANVAL, e também confirmou que a corré SIMONE VASCONCELOS 
preencheu os cheques.

A defesa de ROGÉRIO TOLENTINO alega que o acusado não teria 
ciência  dos beneficiários  dos  cheques,  apoiando-se no fato  de ter  sido 
SIMONE  VASCONCELOS  quem  os  preencheu.  Não  há  qualquer 
possibilidade de acolher esse argumento, tendo em vista tudo que já foi 
dito anteriormente.

Note-se que a tese de que ROGÉRIO TOLENTINO nada sabia sobre 
o destino dado a recursos por ele mesmo tomados de empréstimo junto 
ao BMG é incompatível com o contato rotineiro por ele mantido com os 
donos da SMP&B e da DNA Propaganda [50].  A Sra. Fernanda Karina 
Somaggio  afirmou,  perante  a  CPMI  dos  Correios,  que  ROGÉRIO 
TOLENTINO “assessorava o Sr. MARCOS VALÉRIO em absolutamente  
tudo, viajava e estava junto de MARCOS VALÉRIO onde quer que este  
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estivesse” (fls. 10.728-frente e verso). Disse, ainda, que “quando as pessoas  
queriam falar com o MARCOS VALÉRIO e não conseguiam, ligavam para o  
Sr. ROGÉRIO TOLENTINO” (idem).

A relação entre o réu ROGÉRIO TOLENTINO e as agências dos réus 
CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e MARCOS VALÉRIO era 
tão  intensa  [51]  que  é  impossível  dissociar  as  reuniões  mantidas  por 
ROGÉRIO TOLENTINO na BÔNUS BANVAL; a concomitante tomada do 
empréstimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em nome de sua 
empresa,  ROGÉRIO  LANZA  TOLENTINO  &  ASSOCIADOS;  e  o 
imediato  repasse  do  numerário  à  BÔNUS  BANVAL,  onde  eram 
discutidos os  repasses  a  serem efetuados  por orientação de  DELÚBIO 
SOARES.

Fica  evidente,  portanto,  a  colaboração  material  do  acusado 
ROGÉRIO TOLENTINO para prática do crime de corrupção ativa agora 
em julgamento.

Acrescente-se que, com a descoberta dos fatos agora em julgamento, 
as  agências  SMP&B,  Graffiti  e  ROGÉRIO  LANZA  TOLENTINO  & 
Associados  ajuizaram  uma  ação  de  cobrança  contra  o  Partido  dos 
Trabalhadores,  forjando  a  intenção  de  cobrar  pelos  alegados 
“empréstimos” contraídos em nome dessas empresas, mas utilizados nos 
fins pretendidos pelos réus ligados ao PT (fls. 40.871/40.890, vol. 190).

Vale também recordar que,  no ano de 2004 o então tesoureiro do 
Partido dos Trabalhadores,  acusado DELÚBIO SOARES, entregou uma 
“carta”  que  teria  o  fim  de  “avalizar”  os  empréstimos  obtidos  pelos 
corréus  do  denominado  “núcleo  publicitário”,  dentre  os  quais  o 
empréstimo  assinado  por  ROGÉRIO  TOLENTINO.  Sobre  esse  tema, 
saliento o trecho pertinente do depoimento do Sr.  Ricardo Guimarães, 
então Presidente do Banco BMG, prestado à CPMI dos Correios (fls. 237, 
Apenso 81):

      
“O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) - E com  

relação a esses empréstimos do MARCOS VALÉRIO? Alguma vez o  
DELÚBIO SOARES ou alguém ligada à direção partidária do PT, se  
manifestou  com  relação  a  utilização  desses  recursos  e  eventuais  
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garantias?
O SR. RICARDO GUIMARAES - Olha, depois foi ate publico,  

né? Nós fizemos um empréstimo em 2003. Em julho de 2004, nós  
recebemos uma carta da pessoa física do Sr. DELÚBIO SOARES 
falando  que  ele  também -  não  me  lembro  dos  termos  usados  -  era  
avalista desses empréstimos.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB - PR) -  Quem 
nos entregou isso aqui, na verdade, foi o MARCOS VALÉRIO.  
Ele  entregou  na  Policia  Federal  e  repassou  para  a  CPMI.  Diz  o  
seguinte: “Pela presente, assumo. junto a este Banco. o compromisso  
irretratável  e  irrevogável  de  garantir  como  avalista  e  devedor  
solidário.  todas  as  operações  empréstimo  afirmadas  por  Vossas  
Senhorias.  com  Rogerio  Lanza  Tolentino  Associados,  Graffite  
Participações  Ltda.,  SMP&B Propaganda  Ltda.,  DNA Propaganda  
Ltda.  e  Partido  dos  Trabalhadores.  Atenciosamente,  assina 
DELÚBIO SOARES em julho de 2004.”

      
Como se sabe, esse “aval” só tinha o sentido de garantir a prática 

dos crimes agora em julgamento, já que o acusado DELÚBIO SOARES, 
como pessoa física, era avalista de vários empréstimos multimilionários e, 
evidentemente, seu patrimônio declarado não era suficiente para garantir 
qualquer deles – no caso, trata-se de um empréstimo de R$ 10.000.000,00.

Portanto,  ao  contratar  o  empréstimo,  receber  o  aval  do  corréu 
DELÚBIO SOARES, e repassar, clandestinamente, para os parlamentares 
do  Partido  Progressista  (JOSÉ  JANENE,  PEDRO  HENRY  e  PEDRO 
CORRÊA), o réu ROGÉRIO TOLENTINO agiu com dolo da prática do 
crime de corrupção ativa.

Todo  o  procedimento  adotado  pelo  acusado  ROGÉRIO 
TOLENTINO  revela  que  ele  se  responsabilizou,  diretamente,  pela 
execução desta tarefa na empreitada criminosa, dirigida à consumação do 
crime de corrupção ativa [52] pelo qual se deu cumprimento à promessa 
de vantagem indevida formulada pelos  corréus JOSÉ DIRCEU e JOSÉ 
GENOÍNO.

Além disso, o réu ROGÉRIO TOLENTINO também participou da 
já mencionada viagem a Portugal, na companhia dos corréus MARCOS 
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VALÉRIO  e  EMERSON  PALMIERI;  prestou  auxílio  à  ex-esposa  do 
acusado JOSÉ DIRCEU,  Sra.  Maria  Ângela  Saragoça;  e  participou de 
várias  reuniões  de  MARCOS  VALÉRIO  com  DELÚBIO  SOARES, 
principal  representante  de  JOSÉ  DIRCEU na  indicação  dos 
parlamentares que deveriam receber recursos do esquema criminoso [53].

Por  tudo  isso,  é  inaceitável  a  alegação  da  defesa  de  ROGÉRIO 
TOLENTINO, de que o acusado agiu sem intenção de colaborar com a 
prática criminosa agora em julgamento.

Concluo, assim, que o quadro fático-probatório fortalece a conclusão 
de que o réu ROGÉRIO TOLENTINO detinha o domínio funcional de 
parcela  dos  fatos  agora  em  julgamento  (referente  à  corrupção  de 
parlamentares  do  Partido  Progressista),  e  ofereceu  importante 
contribuição  na  prática  do  crime  de  corrupção  ativa  mediante  a 
transferência  do  numerário  por  ele  obtido  junto  ao  Banco  BMG, 
promovendo a lavagem de recursos desviados pela DNA Propaganda em 
detrimento do Banco do Brasil e os consequentes repasses milionários à 
BÔNUS BANVAL, que procederia à entrega do dinheiro aos beneficiários 
finais indicados por DELÚBIO SOARES.

Por fim, quanto à Sra. GEIZA DIAS, este Plenário, ao apreciar o item 
IV, absolveu a acusada (contra o meu voto) da acusação de lavagem de 
dinheiro, salientando não haver prova de que ela tivesse conhecimento da 
origem criminosa dos recursos e, em especial, considerando tratar-se de 
uma funcionária de menor graduação, à qual não seriam fornecidas as 
informações necessárias à exata compreensão do caráter criminoso dos 
fatos de que participava.

Assim como se concluiu que as provas coligidas nestes autos não 
superariam  a  possibilidade  de  erro  da  acusada  quanto  aos  elementos 
constitutivos do tipo legal,  peço licença aos que me acompanharam e, 
ressalvando  a  minha  convicção  em  sentido  contrário,  absolvo GEIZA 
DIAS dos crimes de corrupção ativa que lhe foram imputados.

      
ANDERSON ADAUTO
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Quanto ao acusado ANDERSON ADAUTO, foi imputada a prática 
do delito previsto no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa), por 
duas vezes, em concurso material, porque, de acordo com a denúncia, o 
acusado atuou no pagamento de propina para o réu ROMEU QUEIROZ 
depois do falecimento do Sr. José Carlos Martinez, e teria viabilizado a 
retomada dos pagamentos do Partido dos Trabalhadores para a compra 
do apoio político do PTB, através do acusado ROBERTO JEFFERSON.

Em  seu  primeiro  depoimento,  o  denunciado  Anderson  Adauto 
confirmou o contato feito com ROMEU QUEIROZ, alegando o seguinte 
(fls. 3565-3567, volume 16):

“(...)  QUE  conheceu  MARCOS  VALÉRIO  na  campanha  de  
1998; Que a agência de publicidade SMP&B foi a responsável pela  
criação de material gráfico nas campanhas para Deputado Estadual,  
em 1998, e Deputado Federal, em 2002; (...) Que saiu da campanha 
de  2002  com  uma  dívida  que  não  se  recorda  o  valor  no  
momento (...);  Que,  ao  assumir  o  Ministério  dos  Transportes  em  
janeiro  de  2003,  tendo  contraído  dívida  não  saldada  de  
campanha eleitoral, resolveu procurar o Tesoureiro do Partido  
Majoritário na coligação para ajudá-lo na quitação do débito  
eleitoral  pendente; Que  esteve  com  DELÚBIO  SOARES  
pessoalmente,  em  Brasília-DF; (...)  comentou  com  o  Deputado  
Federal do PTB/MG ROMEU QUEIROZ do contato realizado  
com  DELÚBIO  SOARES  no  sentido  de  saldar  os  débitos  
contraídos  na  campanha  eleitoral  de  2002;  QUE  ROMEU 
QUEIROZ  fez  menção  de  procurar  DELÚBIO  SOARES  para  
resolver  suas  pendências  eleitorais,  não  sabendo  se  o  Deputado  
realmente o procurou ou se conseguiu resolver o problema que tinha  
encaminhado  ao  declarante  como  Ministro  dos  Transportes;  
QUE afirmou ao Deputado ROMEU QUEIROZ que não poderia e  
nem teria como ajudá-lo na resolução das dívidas eleitorais do PTB  
mineiro; Que o deputado federal ROMEU QUEIROZ era presidente  
do PTB em Minas Gerais; (...)” 

      
Como já foi  mencionado anteriormente,  o réu ROMEU QUEIROZ 
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afirmou que solicitou recursos ao acusado ANDERSON ADAUTO, o qual 
“se  colocou  à  disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  
empresa SMP&B Publicidade”,  acrescentando o parlamentar que “o ex-
Ministro ANDERSON ADAUTO disse, na oportunidade, que os valores  
liberados seriam da ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)” (fls. 
2126).

O pagamento foi efetuado no dia 5 de janeiro de 2004, no valor de R$ 
300 mil, conforme documentos já citados anteriormente, pela sistemática 
que  já  vinha sendo executada,  desde  a  Presidência  do  Sr.  José  Carlos 
Martinez, em proveito dos parlamentares do PTB.

Em  seu  interrogatório  judicial,  o  acusado  ROMEU  QUEIROZ 
confirmou ter procurado o Sr. ANDERSON ADAUTO, afirmando que o 
fez “motivado pela relação de amizade que possuía com o mesmo”. Disse ainda 
que “não foi requerida especificamente nem a ajuda de DELÚBIO nem do PT,  
tendo essa saída sido decidida pelo ministro” (fls. 16.515). Disse, ainda, que 
“EMERSON PALMIERI, em depoimento prestado à CPMI dos Correios, em 16  
de agosto de 2005, confirma o recebimento dos recursos” (fls. 16.515).

Já o acusado ANDERSON ADAUTO afirmou, em juízo, que “quanto  
a  ROMEU QUEIROZ, não intermediou qualquer  recebimento  de  verba  pelo  
mesmo, tendo apenas sido procurado pelo Deputado ROMEU QUEIROZ, que  
informou  ao  interrogando  que  encontrava-se  com  dívidas  de  campanhas  
pendentes;  o  interrogando,  então,  informou  ao  Sr.  ROMEU QUEIROZ que  
também, após a eleição de 2002, possuía dívidas de campanhas pendentes e que  
teria quitado as mesmas com apoio do PT Nacional; (...) diz que foi questionado  
por ROMEU QUEIROZ se este deveria procurar DELÚBIO SOARES, ao que o  
interrogando respondeu positivamente; questionou, ainda, ROMEU QUEIROZ,  
se o interrogando  poderia previamente questionar DELÚBIO SOARES se  
este  receberia  ROMEU  QUEIROZ;  diz  que,  então,  conversou  com  
DELÚBIO, que não se opôs a receber ROMEU QUEIROZ; disse, ainda, que  
não ingressou no mérito do assunto do interesse de ROMEU QUEIROZ com  
DELÚBIO;  diz,  ainda,  que  além  da  amizade  que  possuía  com  ROMEU  
QUEIROZ,  entende  importante  lembrar  que,  à  época  dos  fatos,  ROMEU  
QUEIROZ  era  Presidente  da  Comissão  de  Transportes,  o  que  exigia,  no  
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mínimo, boa vontade do interrogando, como Ministro desta área, para  
com o mesmo” (fls. 16.283).

Senhores Ministros, esta frase final do interrogatório judicial do réu 
ANDERSON ADAUTO deixa no ar a ideia de que o acusado, interessado 
na prática de atos de ofício pelo réu ROMEU QUEIROZ, no exercício de 
sua função na Presidência da Comissão de Transportes da Câmara dos 
Deputados, teria decidido atender ao pedido do parlamentar e pagar os 
valores solicitados pelo Deputado, a título de vantagem indevida, tendo 
por fim influenciá-lo, no exercício de sua função, a atuar favoravelmente 
aos seus interesses à frente do Ministério dos Transportes.  Porém, não 
está clara a efetividade da atuação do réu ANDERSON ADAUTO, pois o 
acusado ROMEU QUEIROZ já vinha recebendo recursos do Partido dos 
Trabalhadores anteriormente, desde julho de 2003, conforme descrito no 
tópico pertinente deste voto.

Assim,  considero  haver  dúvida  razoável  quanto  à  relevância  da 
atuação  do  ex-Ministro  ANDERSON  ADAUTO  na  concretização  do 
pagamento da propina, que foi realizado pelo esquema criminoso tal qual 
já vinha sendo feito em relação ao parlamentar ROMEU QUEIROZ e aos 
demais anteriormente julgados.

Por esta razão, concluo não ser possível a condenação do acusado 
ANDERSON ADAUTO pela prática de crimes de corrupção ativa,  por 
insuficiência de provas.
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CONCLUSÃO
      

I

As provas são harmoniosas e convergem para a liderança exercida 
pelo  acusado  JOSÉ  DIRCEU,  que  se  valeu  da  função  de  articulador 
político do Governo para determinar os parlamentares da base aliada que 
seriam  beneficiados  pelos  milionários  repasses  realizados  através  do 
esquema  articulado,  principalmente,  com  MARCOS  VALÉRIO  e 
DELÚBIO SOARES.

Os corréus MARCOS VALÉRIO, DELÚBIO SOARES e CRISTIANO 
PAZ participaram de encontros do réu JOSÉ DIRCEU com os Presidentes 
dos bancos BMG e Rural (fls. 2253/2256, vol. 11; fls. 3552/3556, vol. 16; fls.  
16.634/16.671,  vol.  77;  fls.  232,  Apenso 81,  volume 2,  entre outros).  No 
exato período dessas reuniões, foram firmados os contratos de mútuo que 
“esquentaram” os recursos distribuídos aos parlamentares.

As provas coligidas nestes autos confirmaram que o modus operandi 
do repasse de recursos avençado entre o Partido dos Trabalhadores e os 
parlamentares  antes  julgados  não  prescindia  da  ciência  e  do  aval  do 
denunciado  JOSÉ  DIRCEU,  que,  por  isso,  manteve  reuniões  cruciais 
destinadas a garantir o sucesso do esquema criminoso,  abastecendo as 
contas  bancárias  das  empresas  representadas  por  MARCOS VALÉRIO 
com dinheiro de aparência lícita: empréstimos formalizados pelo Banco 
Rural e pelo Banco BMG, sem garantias idôneas do pagamento.

O  acusado  JOSÉ  GENOÍNO,  então  Presidente  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  negociou  o  repasse  de  recursos  a  parlamentares  do 
Partido  Progressista  e  do  PTB,  em troca  da  obtenção  do  apoio desses 
partidos aos projetos de interesse do Governo Federal.

O  ex-tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  Sr.  DELÚBIO 
SOARES, funcionou, na estrutura denunciada pelo Procurador-Geral da 
República, como principal elo entre JOSÉ DIRCEU e MARCOS VALÉRIO, 
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na execução dos repasses de dinheiro destinados aos líderes e dirigentes 
partidários corrompidos.

O acusado MARCOS VALÉRIO, além de se reunir com DELÚBIO 
SOARES,  JOSÉ  DIRCEU  e  com  parlamentares  beneficiados  pelos 
repasses, firmou, em nome de suas empresas, empréstimos fraudulentos 
com o fim de conferir aparência lícita aos recursos utilizados e possibilitar 
o  pagamento dos parlamentares  sem que o  Partido dos Trabalhadores 
aparecesse  como  verdadeira  origem  dos  valores,  e  sem  que  os 
parlamentares fossem identificados como reais destinatários.

Para  isso,  MARCOS  VALÉRIO  contou  com  o  auxílio  direto  de 
CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH,  que  também  aceitaram 
assinar  os  empréstimos  e  auxiliar  o  intento  criminoso  exposto  por 
DELÚBIO  SOARES  em  reuniões  com  esses  acusados.  A participação 
desses réus também se deu mediante a assinatura dos cheques destinados 
aos  pagamentos  dos  parlamentares  e  da  disponibilização  da  estrutura 
empresarial da SMP&B em proveito do esquema, inclusive com entrega 
de numerário no interior da própria agência, em alguns casos.

Num  dos  casos,  o  acusado  ROGÉRIO  TOLENTINO  também 
executou idêntica  tarefa  criminosa,  destinando milionárias  quantias  ao 
pagamento de parlamentares indicados por DELÚBIO SOARES.

A acusada SIMONE VASCONCELOS foi a funcionária da SMP&B 
acionada  por  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 
HOLLERBACH para efetuar, pessoalmente, os saques e pagamentos de 
quantias  vultosas  em espécie  aos  parlamentares  e  seus intermediários. 
Para este fim, a acusada viajava com frequência a Brasília, onde efetuava 
pagamentos no escritório da SMP&B, no interior da agência bancária do 
Banco Rural ou em quartos de hotéis.

Assim,  ficou  provado  que  os  pagamentos  de  vantagem  indevida 
foram executados mediante amplo concurso de agentes, com divisão de 
tarefas detalhadamente demonstrada, em que cada coautor praticou uma 
fração dos atos executórios do iter criminis.

Como  salienta  o  penalista  JUAREZ  CIRINO  DOS  SANTOS,  a 
definição de autor baseada na teoria do domínio do fato é a que se adota 
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na  dogmática  penal  desde  que  Hans  Welzel,  pela  primeira  vez, 
mencionou-a, em 1939. Veio a ser desenvolvida por Claus Roxin e, nas 
palavras do abalizado estudioso brasileiro, é a teoria que define “todas as  
formas de realização ou de contribuição para a realização do tipo de injusto”, 
segundo a autoria pode ser:

“(a) direta, como realização pessoal do tipo de injusto;
(b) mediata, como utilização de outrem para realizar o tipo de  

injusto;
(c)  coletiva, como decisão comum e realização comum do tipo  

de injusto” [54].
      

Ensina, ainda, CÉZAR ROBERTO BITENCOURT [55]:

“5.3. Teoria do domínio do fato
(...) Autor, segundo esta teoria, é quem tem o poder de decisão  

sobre a realização do fato. É não só o que executa a ação típica 
como também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para  
a execução da infração penal (autoria mediata) [56].

      Consequências da teoria do domínio do fato
A teoria do domínio do fato tem as seguintes consequências:
1ª)  a  realização  pessoal  e  plenamente  responsável  de  

todos os elementos do tipo fundamentam sempre a autoria;
2ª)  é  autor  quem  executa  o  fato  utilizando  outrem  como  

instrumento (autoria mediata);
3ª) é autor o co-autor que realiza uma parte necessária do  

plano global (“domínio funcional do fato”), embora não seja  
um ato típico, desde que integre a resolução delitiva comum.”

      
Veja-se, ainda, a lição de Damásio E. de Jesus, na obra “Teoria do 

Domínio do fato no Concurso de Pessoas”:

“(...)  Trata-se  do  chamado  “domínio  funcional  do  fato”,  
assim  denominado  porque  alude  à  repartição  de  atividades  
(funções) entre os sujeitos. Os atos executórios do iter criminis 
são distribuídos entre os diversos autores, de modo a que cada  
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um  é  responsável  por  uma  parte  do  fato,  desde  a  execução  até  o  
momento consumativo.  As colaborações são diferentes,  constituindo  
partes e dados de união da ação coletiva, de forma que a ausência de  
uma  faria  frustrar  o  delito.  É  por  isso  que  cada  um mantém o  
domínio funcional do fato.”  (in, Teoria do domínio do fato no 
concurso de pessoas/ Damásio E. de Jesus. – 2. ed. Ver. – São 
Paulo: Saraiva, 2001. p. 22-23)

      
Por  fim,  os  eminentes  penalistas  ZAFFARONI  e  PIERANGELLI 

salientam que o domínio “sobre o curso do fato é proporcionado tanto pela  
forma em que se desenvolve a causalidade em cada caso como pela direção que é  
imprimida a ela”, podendo se estabelecer uma divisão de tarefas em que 
cada autor tem, em maior ou menor escala, de acordo com o papel a ele 
atribuído, o domínio funcional dos fatos típicos e ilícitos a ele imputados. 
Os autores descrevem, ainda, a “autoria de escritório”:

“Essa  forma de  autoria  mediata  pressupõe  uma  ‘máquina  de  
poder’,  que pode ocorrer tanto num Estado em que se rompeu com  
toda  a  legalidade  como  numa  organização  paraestatal  (um Estado  
dentro do Estado),  ou como uma máquina autônoma ‘mafiosa’,  por  
exemplo. (...) A particularidade que isto apresenta está em que aquele  
que dá a ordem está demasiadamente próximo do domínio do fato, para  
ser considerado um simples instigador, com a particularidade de que  
quando o  determinador se  encontra mais  distante  da vítima e  da  
execução material do fato, mas próximo ele está das suas fontes de  
decisão.

Parece bem pouco discutível que, em tal hipótese, têm o domínio  
do  fato  tanto  o  executor  ou  determinador  como  o  determinado,  
conquanto sejam ambos culpáveis, o que daria lugar a uma forma de  
autoria mediata especial – como já o dissemos – em que a inserção de  
ambos os autores no aparato de poder antijurídico coloca ambos na  
posição de autores responsáveis, com pleno domínio do fato.” [57]

      
Por tudo que foi exposto, considero comprovada a autoria delitiva, 

na forma e nos casos indicados ao longo deste voto.
      

94 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

um  é  responsável  por  uma  parte  do  fato,  desde  a  execução  até  o  
momento consumativo.  As colaborações são diferentes,  constituindo  
partes e dados de união da ação coletiva, de forma que a ausência de  
uma  faria  frustrar  o  delito.  É  por  isso  que  cada  um mantém o  
domínio funcional do fato.”  (in, Teoria do domínio do fato no 
concurso de pessoas/ Damásio E. de Jesus. – 2. ed. Ver. – São 
Paulo: Saraiva, 2001. p. 22-23)

      
Por  fim,  os  eminentes  penalistas  ZAFFARONI  e  PIERANGELLI 

salientam que o domínio “sobre o curso do fato é proporcionado tanto pela  
forma em que se desenvolve a causalidade em cada caso como pela direção que é  
imprimida a ela”, podendo se estabelecer uma divisão de tarefas em que 
cada autor tem, em maior ou menor escala, de acordo com o papel a ele 
atribuído, o domínio funcional dos fatos típicos e ilícitos a ele imputados. 
Os autores descrevem, ainda, a “autoria de escritório”:

“Essa  forma de  autoria  mediata  pressupõe  uma  ‘máquina  de  
poder’,  que pode ocorrer tanto num Estado em que se rompeu com  
toda  a  legalidade  como  numa  organização  paraestatal  (um Estado  
dentro do Estado),  ou como uma máquina autônoma ‘mafiosa’,  por  
exemplo. (...) A particularidade que isto apresenta está em que aquele  
que dá a ordem está demasiadamente próximo do domínio do fato, para  
ser considerado um simples instigador, com a particularidade de que  
quando o  determinador se  encontra mais  distante  da vítima e  da  
execução material do fato, mas próximo ele está das suas fontes de  
decisão.

Parece bem pouco discutível que, em tal hipótese, têm o domínio  
do  fato  tanto  o  executor  ou  determinador  como  o  determinado,  
conquanto sejam ambos culpáveis, o que daria lugar a uma forma de  
autoria mediata especial – como já o dissemos – em que a inserção de  
ambos os autores no aparato de poder antijurídico coloca ambos na  
posição de autores responsáveis, com pleno domínio do fato.” [57]

      
Por tudo que foi exposto, considero comprovada a autoria delitiva, 

na forma e nos casos indicados ao longo deste voto.
      

94 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4704 de 8405 STF-fl. 56319



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

II
      
Em conclusão,  condeno o acusado JOSÉ DIRCEU, pela prática dos 

crimes de corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputados nos itens 
VI.1,  a;  VI.2,  a;  VI.3,  a;  VI.4,  a,  da  inicial  acusatória,  em continuidade 
delitiva.

Condeno  o acusado  JOSÉ GENOÍNO,  pela prática dos crimes de 
corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputados nos itens VI.1, a, e 
VI.3, a, da denúncia, em continuidade delitiva.

Condeno o acusado DELÚBIO SOARES, pela prática dos crimes de 
corrupção (art.333 do Código Penal) ativa imputados nos itens VI.1,  a; 
VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a, da denúncia, em continuidade delitiva.

Condeno  o acusado  MARCOS VALÉRIO, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputados nos itens VI.1, a; 
VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a, da denúncia, em continuidade delitiva.

Condeno  o acusado  CRISTIANO PAZ, pela prática dos crimes de 
corrupção ativa (art.333 do Código Penal)  imputados nos itens VI.1,  a; 
VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a, da denúncia, em continuidade delitiva.

Condeno  o  acusado  RAMON  HOLLERBACH, pela  prática  dos 
crimes de corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputados nos itens 
VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a, da denúncia, em continuidade delitiva.

Condeno o acusado ROGÉRIO TOLENTINO, pela prática do crime 
de corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputado no item VI.1,  a, 
da denúncia (conduta única).

Condeno  a  acusada  SIMONE VASCONCELOS, pela  prática  dos 
crimes de corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputados nos itens 
VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a, da denúncia, em continuidade delitiva.

Absolvo a  acusada  GEIZA  DIAS das  imputações  de  crimes  de 
corrupção ativa (art.333 do Código Penal) imputados na inicial acusatória, 
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Absolvo  o  acusado  ANDERSON  ADAUTO das  imputações  de 
crimes de corrupção ativa (art.333 do Código Penal), por insuficiência de 
provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
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NOTAS
[1]  Nesse  sentido,  cito  depoimento  do  Sr.  CRISTIANO  PAZ, 

Presidente  da  SMP&B  à  época  dos  fatos,  segundo  o  qual  “MARCOS 
VALÉRIO informou aos  demais  sócios [que eram os  corréus  CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH] que os valores obtidos com os empréstimos  
se destinavam ao Partido dos Trabalhadores,  segundo entendimentos firmados  
entre ele e DELÚBIO SOARES, então tesoureiro do PT; Que a justificativa de  
MARCOS  VALÉRIO  para  contrair  tais  empréstimos  bancários  seria  a  
necessidade de manter um bom relacionamento com o Partido dos Trabalhadores  
e também visando manter os contratos publicitários que tinham com o Governo  
Federal” (fls. 2254, vol. 11).

[2] Note-se que, nesse depoimento, a Sra. KÁTIA RABELLO negou a 
participação  de  DELÚBIO  SOARES  na  reunião.  Porém,  em  juízo,  o 
acusado  DELÚBIO  SOARES  reconheceu  sua  participação,  como  antes 
citado.

[3] Eis o trecho pertinente do depoimento prestado pelo Sr. Ricardo 
Guimarães, Presidente do Banco BMG, à CPMI dos Correios (Apenso 81, 
vol. 2, fls. 232/233):

“O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) –       O primeiro  
empréstimo para a SMP&B, do MARCOS VALÉRIO, foi no dia 24 de fevereiro  
de 2003.

O SR.  RICARDO GUIMARÃES – É,  25,  que  tinha na minha cabeça.  
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) –       Próximo.
O SR. RICARDO GUIMARÃES – Mas acho que não muda, né?
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet.  PSDB – PR) –       A primeira  

pergunta – e eu queria perguntar desta coincidência: no dia 20 de fevereiro de  
2003, houve uma reunião da diretoria do BMG com o Ministro-Chefe da Casa  
Civil, José Dirceu.

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim.
(...)
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O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – E o Marcos Valério  
e o Delúbio acompanharam essa audiência? 

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim. Os dois.
(...)
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – E quem marcou a  

audiência na Casa Civil? 
O SR. RICARDO GUIMARÃES- Marcos Valério.”
[4]  Repito  trecho  já  anteriormente  citado  (fls.  13.653-verso):  “Nós 

pagamos  aquelas  contas  que  achamos  que  eram  justas,  depois  de  um  amplo  
processo  de  negociação.  Foi  isso  que  aconteceu  com  os  partidos  da  base  
aliada. Nunca neguei: partido da base aliada. Isso envolveu o PT...”

[5]  Saliente-se  que,  apesar  dessa  farta  distribuição  de  dinheiro  a 
parlamentares, o mútuo não havia quitado pela SMP&B quando os fatos 
foram descobertos, mais de dois anos depois. O contrato de empréstimo 
nº 0345/009/03 (no valor de R$ 19.000.000,00 e com data de 26.5.2003), que 
teria  sido  realizado  pela  SMP&B  Comunicação  Ltda.  junto  ao  Banco 
Rural, bem como o mútuo nº 552/009/03 (no valor de R$ 10.000.000,00 e 
com data de 12.9.2003), que teria sido contraído pela Graffiti Participações 
Ltda.  no  mesmo  banco  (Rural),  apresentam  como  fiadores  MARCOS 
VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ, tendo o laudo 
nº  1450/2007  (datado  de  21.5.2007)  ressaltado,  ainda,  não  haver 
comprovação de que tais mútuos foram quitados (fls.  44-48 do apenso 
143).

[6]  O  primeiro,  ainda  no  ano  de  2002,  quando  o  acusado  era 
Deputado  Federal,  fazendo-se  acompanhar  de  MARCOS  VALÉRIO  e 
DELÚBIO SOARES; o segundo, no primeiro semestre de 2003, quando já 
era Ministro, mais uma vez ao lado de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO 
SOARES, contando com a presença de José Augusto Dumont.

[7]  Naquele  momento,  estavam  em  discussão  as  emendas 
constitucionais que introduziram as Reformas da Previdência e Tributária 
e foi o período de maior concentração de pagamentos a parlamentares 
que votaram favoravelmente às reformas e orientaram suas bancadas a 
votar no sentido pretendido pelo acusado JOSÉ DIRCEU, que cuidava 
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diretamente dos temas.
Aliás, ao contrário do que a defesa sustenta, papel do ex-Ministro 

não  se  reduziu  a  uma  atuação  meramente  burocrática,  mas  sim  de 
verdadeiro comando das negociações com os líderes parlamentares, no 
que tange às  orientações de seus votos nas reformas da previdência e 
tributária  e  outros  projetos  de  iniciativa  do  Governo,  no  período  em 
análise.

É fato notório e publicamente conhecido o controle e a centralização 
das negociações com os Deputados Federais pelo então Ministro-Chefe da 
Casa Civil, cuja função era garantir a adesão dos parlamentares à base 
aliada. Esse trabalho foi facilitado pela distribuição de milhões de reais 
aos  líderes,  vice-líderes,  presidentes  de  comissões,  que  se  reuniam 
rotineiramente  com  o  acusado  JOSÉ  DIRCEU  na  Casa  Civil  Nesse 
sentido,  por  exemplo,  o  acusado  PEDRO  CORRÊA  afirmou  que 
negociava com o acusado JOSÉ DIRCEU, no Palácio do Planalto, o apoio 
de seu partido, o Partido Progressista, ao Partido dos Trabalhadores, em 
reuniões de que participavam membros do PT: “que as negociações políticas  
do  PP  com  o  PT ocorreram  principalmente  entre  o  depoente  e  o  Dep.  
PEDRO HENRY pelo PP e JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU,  SÍLVIO  
PEREIRA  e  MARCELO  SERENO pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam  no 
Palácio do Planalto; que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na  
sede do PT.” (fls. 14.519).

[8] Com efeito, nesse momento, houve um aumento do número de 
parlamentares beneficiados pelos pagamentos de dinheiro efetuado pelo 
Partido  dos  Trabalhadores  através  da  SMP&B,  como  admitiram 
DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS  VALÉRIO,  por  meio  da  lista  de  fls. 
602/608.

[9] Os documentos enviados pela Câmara dos Deputados revelam 
que todos os Deputados do PL que participaram da sessão (38) votaram a 
favor da Emenda Constitucional. Dos 50 Deputados do PTB presentes à 
sessão,  apenas  7  votaram  contra;  dos  46  Deputados  do  Partido 
Progressista,  14  votaram  contra;  e  dos  68  Deputados  do  PMDB,  18 
votaram contra. Com isso, além dos votos do Partido dos Trabalhadores 
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(mais de 80, no caso), o total de 163 votos foram aportados pelo PL, pelo 
Partido  Progressista,  pelo  PTB e  pelo  PMDB,  para  a  aprovação  dessa 
Emenda Constitucional.  A demonstrar  a  relevância  desse  apoio,  cito  a 
seguinte afirmação do Sr. Aldo Rabello nesses autos:

“na Reforma da Previdência, houve casos em que a aprovação se deu por 1,  
2, 3 votos” (fls. 29.502/29.503, vol. 135).

Os  votos  contrários  de  parlamentares  do  próprio  Partido  dos 
Trabalhadores  levaram  a  punições,  pela  direção  do  Partido,  como 
testemunhou o Sr. Sérgio Onório Guerisoli Carvalho:

“dentro  do  PT,  inclusive,  havia  grupos  que  não  concordavam,  de  fato,  
digamos assim, com os termos da reforma (...). Tanto que, no final do ano, foram  
expulsas uma Senadora e dois Deputados em função de divergências internas” 
(fls. 29.641, vol. 135).

Consta da listagem fornecida por MARCOS VALÉRIO e SIMONE 
VASCONCELOS, cuja veracidade foi reconhecida por DELÚBIO SOARES 
(fls. 3636, vol. 16; fls. 13.647; fls. 16.614, vol. 77), que foram entregues ao 
réu  VALDEMAR COSTA NETO  o  montante  de  R$  2.537.500,00  (dois 
milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) no período de 
4.8.2003 a 14.08.2003. A confirmar a promessa de vantagem aos líderes 
que apoiassem a reforma, note-se que o Sr. José Carlos Martinez, então 
Presidente do PTB, recebera R$ 400 mil em espécie do esquema nos meses 
que antecederam a reforma (abril e maio), conduzindo seu partido à base 
aliada,  e  logo  depois  da  votação  da  Reforma  da  Previdência,  viria  a 
receber outros R$ 600 mil (fls. 605, vol. 3). O Sr. ROMEU QUEIROZ, do 
mesmo  partido,  também  havia  recebido  dinheiro  em  espécie,  em  seu 
benefício direto, naquele período (R$ 50 mil, em 10.7.2003 – fls. 606, vol. 
3).

[10]  Todos  os  Deputados  do  PL votaram  a  favor  da  Emenda;  o 
PMDB apresentou apenas 3 votos contrários; o PTB, 4 votos contrários; e 
o PP, 3 votos contrários. Assim, os quatro partidos seguiram a orientação 
dos  líderes  que,  no  mesmo  período,  receberam  elevadas  quantias  em 
espécie e, simultaneamente, garantiram 170 votos favoráveis à aprovação 
da emenda.
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(mais de 80, no caso), o total de 163 votos foram aportados pelo PL, pelo 
Partido  Progressista,  pelo  PTB e  pelo  PMDB,  para  a  aprovação  dessa 
Emenda Constitucional.  A demonstrar  a  relevância  desse  apoio,  cito  a 
seguinte afirmação do Sr. Aldo Rabello nesses autos:

“na Reforma da Previdência, houve casos em que a aprovação se deu por 1,  
2, 3 votos” (fls. 29.502/29.503, vol. 135).

Os  votos  contrários  de  parlamentares  do  próprio  Partido  dos 
Trabalhadores  levaram  a  punições,  pela  direção  do  Partido,  como 
testemunhou o Sr. Sérgio Onório Guerisoli Carvalho:

“dentro  do  PT,  inclusive,  havia  grupos  que  não  concordavam,  de  fato,  
digamos assim, com os termos da reforma (...). Tanto que, no final do ano, foram  
expulsas uma Senadora e dois Deputados em função de divergências internas” 
(fls. 29.641, vol. 135).

Consta da listagem fornecida por MARCOS VALÉRIO e SIMONE 
VASCONCELOS, cuja veracidade foi reconhecida por DELÚBIO SOARES 
(fls. 3636, vol. 16; fls. 13.647; fls. 16.614, vol. 77), que foram entregues ao 
réu  VALDEMAR COSTA NETO  o  montante  de  R$  2.537.500,00  (dois 
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receber outros R$ 600 mil (fls. 605, vol. 3). O Sr. ROMEU QUEIROZ, do 
mesmo  partido,  também  havia  recebido  dinheiro  em  espécie,  em  seu 
benefício direto, naquele período (R$ 50 mil, em 10.7.2003 – fls. 606, vol. 
3).

[10]  Todos  os  Deputados  do  PL votaram  a  favor  da  Emenda;  o 
PMDB apresentou apenas 3 votos contrários; o PTB, 4 votos contrários; e 
o PP, 3 votos contrários. Assim, os quatro partidos seguiram a orientação 
dos  líderes  que,  no  mesmo  período,  receberam  elevadas  quantias  em 
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[11] Já destaquei, no tópico anterior, o cronograma dos pagamentos 
efetuados, em nome do Partido dos Trabalhadores, aos parlamentares da 
base  aliada,  na  ocasião  dessa  votação,  utilizando-se  da  estrutura 
empresarial de MARCOS VALÉRIO (v. Apensos 5, 6, 7, 34, 35, 36, 37, 38; 
Laudo  1450/2005,  Apenso  143,  fls.  38/80;  lista  de  fls.  602/608,  vol.  3; 
declarações  de  DELÚBIO  SOARES  reconhecendo  os  pagamentos,  fls. 
3636,  vol.  16;  fls.  13.647,  vol.  63;  e  fls.  16.614,  vol.  77).  Os  próprios 
acusados  MARCOS  VALÉRIO,  DELÚBIO  SOARES,  SIMONE 
VASCONCELOS,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH 
reconheceram a realização desses pagamentos por meio de suas empresas 
e  foram  obtidos,  inclusive,  recibos  assinados  por  intermediários  dos 
parlamentares, o que raramente é possível em crimes de corrupção ativa e 
passiva.  Eis  os  pagamentos  que  MARCOS  VALÉRIO,  SIMONE 
VASCONCELOS e DELÚBIO SOARES confessaram ter realizado:

-  Partido  Progressista:  o  intermediário  do  partido,  Sr.  JOÃO 
CLÁUDIO  GENÚ,  recebeu  dinheiro,  em espécie,  no  dia  17.9.2003,  no 
valor de R$ 300 mil; 24.9.2003, no valor de R$ 300 mil; 8.10.2003, no valor 
de R$ 100 mil;

-  Partido  Liberal:  o  intermediário  JACINTO  LAMAS  recebeu 
dinheiro,  em espécie,  no  dia  16.9.2003,  no  valor  de  R$  100.000,00;  dia 
23.9.2003, recebimento no valor de R$ 100.000,00; dia 7.10.2003, no valor 
de  R$  200.000,00.  Além  disso,  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO  e 
DELÚBIO SOARES  reconheceram ter  repassado  R$  250.000,00,  no  dia 
30.9.2003, em proveito do acusado BISPO RODRIGUES (fls. 608, vol. 3);

- Partido Trabalhista Brasileiro (José Carlos Martinez [falecido]): dia 
18.9.2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor 
de R$ 200.000,00; dia 24.9.2003, recebimento de repasse do Partido dos 
Trabalhadores no valor de R$ 100.000,00; dia 29.9.2003, recebimento de 
repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 300.000,00;

- PMDB: repasse ao então Deputado Federal JOSÉ BORBA no dia 
16.9.2003, no valor de R$ 250 mil; dia 25.9.2003, no valor de R$ 250 mil, 
segundo  MARCOS  VALÉRIO,  SIMONE  VASCONCELOS  e  DELÚBIO 
SOARES (fls. 607, vol. 3; fls. 3636, vol. 16; fls. 16.614, vol. 77, indicando o 
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[11] Já destaquei, no tópico anterior, o cronograma dos pagamentos 
efetuados, em nome do Partido dos Trabalhadores, aos parlamentares da 
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-  Partido  Progressista:  o  intermediário  do  partido,  Sr.  JOÃO 
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de  R$  200.000,00.  Além  disso,  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO  e 
DELÚBIO SOARES  reconheceram ter  repassado  R$  250.000,00,  no  dia 
30.9.2003, em proveito do acusado BISPO RODRIGUES (fls. 608, vol. 3);

- Partido Trabalhista Brasileiro (José Carlos Martinez [falecido]): dia 
18.9.2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor 
de R$ 200.000,00; dia 24.9.2003, recebimento de repasse do Partido dos 
Trabalhadores no valor de R$ 100.000,00; dia 29.9.2003, recebimento de 
repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 300.000,00;

- PMDB: repasse ao então Deputado Federal JOSÉ BORBA no dia 
16.9.2003, no valor de R$ 250 mil; dia 25.9.2003, no valor de R$ 250 mil, 
segundo  MARCOS  VALÉRIO,  SIMONE  VASCONCELOS  e  DELÚBIO 
SOARES (fls. 607, vol. 3; fls. 3636, vol. 16; fls. 16.614, vol. 77, indicando o 
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total repassado).
[12]  Os parlamentares  conheciam os  crimes antecedentes  contra  a 

administração  pública,  pois  o  Partido  dos  Trabalhadores  realizou  os 
pagamentos  não diretamente,  por meio de  transferências  bancárias  ou 
pagamentos por pessoas do partido, mas sim valendo-se, exatamente, de 
empresas  de  publicidade  que  vinham  sendo  contratadas  por  órgãos 
públicos federais, inclusive a própria Câmara dos Deputados, através da 
interlocução do então notório Sr. MARCOS VALÉRIO. Também lhes era 
inteiramente  possível  conhecer,  naquele  momento,  os  crimes  contra  o 
sistema financeiro nacional que vinham sendo praticados, evidenciados, 
sem pudor, pelos repasses sistemáticos de dinheiro oferecidos pelos réus 
do núcleo publicitário e do núcleo financeiro,  com uso de agências do 
Banco Rural, que violava, flagrantemente, normas financeiras e bancárias 
amplamente  conhecidas,  entregando  somas  vultosas,  em  espécie,  a 
parlamentares, sem identificação dos beneficiários, e ainda concedendo 
empréstimos fraudulentos que confeririam “aparência lícita”, ocultando a 
origem criminosa dos recursos distribuídos.

[13]  Embora  negando  a  prática  criminosa,  a  acusada  KÁTIA 
RABELLO confirmou,  em juízo,  que “o real  beneficiário  dos  empréstimos  
tomados por  MARCOS VALÉRIO junto ao  Banco Rural  seria  o  Partido  dos  
Trabalhadores” (fls. 16.325).

[14] Reuniões no Palácio destinam-se a tratar de questões de Estado.
[15] O Sr. Virgílio Guimarães, no depoimento judicial prestado na 

fase de oitiva de testemunhas, afirmou que MARCOS VALÉRIO queria 
ser apresentado às pessoas que “iriam fazer parte do Governo” e que 
“nessa altura, o Lula já claramente despontava como um virtual vencedor  
do segundo turno” (fls. 20.085/20.097, vol. 93). O Sr. Virgílio Guimarães já 
havia  afirmado,  nestes  autos,  que  apresentou  o  acusado  MARCOS 
VALÉRIO a futuros integrantes do novo Governo, entre os quais o réu 
JOSÉ  DIRCEU:  “Que,  em  Brasília,  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  
Deputado  Federal  JOÃO PAULO  CUNHA,  líder  da  bancada  e  candidato  a  
Presidente da Câmara dos Deputados, e diversos outros parlamentares, tais como  
JOSÉ DIRCEU, PAULO ROCHA, PROFESSOR LUIZINHO e Luiz Sérgio;  
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que  os  Deputados  do  PT/MG já  conheciam MARCOS VALÉRIO do  mundo  
publicitário de Minas Gerais; Que levou MARCOS VALÉRIO para conhecer a  
Sede Nacional do PT em São Paulo, ocasião em que o apresentou para o então  
Tesoureiro  DELÚBIO  SOARES  e  todos  os  demais  dirigentes  que  lá  se  
encontravam” (fls. 8590, vol. 41; confirmado em juízo: fls. 20.093, vol. 93). 
Segundo declarações  do  próprio  MARCOS VALÉRIO (fls.  730,  vol.  3): 
“Que,  em  razão  do  conhecimento  pessoal  com  o  Deputado  do  PT  Virgílio  
Guimarães,  conterrâneo  do  declarante,  o  mesmo  o  apresentou  a  DELÚBIO  
SOARES  e  SÍLVIO  PEREIRA,  pessoas  ligadas  à  cúpula  do  PT;  Que  o  
declarante  passou  a  acompanhar,  juntamente  com  os  mesmos,  o  
andamento do segundo turno da campanha presidencial, desenvolvendo  
um  relacionamento  com  estes;  (...)  Que,  vencida  a  eleição  presidência,  
aproximadamente  em  janeiro  de  2003,  houve  um  estreitamento  do  
relacionamento, sendo que o declarante passou a frequentar a sede do partido  
em São Paulo, na Rua Silveira Martins, ocasião em que estava ocorrendo  
a montagem da equipe de governo”. Segundo afirmou o Sr. WALFRIDO 
DOS MARES GUIA, JOSÉ DIRCEU era a pessoa que tinha mais influência 
durante  a  formação  do  Governo  (fls.  21.272/21.279,  vol.  98).  Vale 
acrescentar que JOSÉ DIRCEU afirmou, em seu interrogatório, ter sido 
“um  dos  três  integrantes  do  governo  de  transição”  (vol.  77).  O  contexto 
probatório,  portanto,  é  harmonioso  no  sentido  de  que  as  relações  do 
acusado JOSÉ DIRCEU com MARCOS VALÉRIO, especialmente através 
de DELÚBIO SOARES, foram estabelecidas ainda em 2002.

[16] Vejam-se os cruzamentos realizados no Relatório Final da CPMI 
dos Correios (volume 63), entre datas de votações e os pagamentos em 
espécie  efetuados  pelo  réu  MARCOS  VALÉRIO,  em  conluio  com  os 
demais coautores.

[17]  Nesse  mesmo  depoimento,  prestado  em  sede  de  delação 
premiada, o corréu LÚCIO FUNARO acusou o Sr. JOSÉ DIRCEU de ter 
participado  de  transações  financeiras  espúrias,  as  quais,  porém,  não 
dizem respeito aos fatos agora em julgamento (fls. 58/59, Apenso 81, vol. 
1).

[18]  Os  trabalhos  periciais  juntados  aos  autos  confirmam, 
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espécie  efetuados  pelo  réu  MARCOS  VALÉRIO,  em  conluio  com  os 
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matematicamente, que, para o Banco BMG, o crédito consignado era de 
grande  importância  financeira,  pois  constituía,  à  época,  o  impactante 
percentual de 90% da carteira de clientes da instituição (Laudo de Exame 
Contábil 1854/2006, fls. 29, Apenso 126). Portanto, este foi um acréscimo 
fundamental no ramo de negócios em que o Banco era especializado.

Menos de um ano depois (Decreto 5.180, de 13 de agosto de 2004), 
foi ainda autorizada a concessão do empréstimo consignado em folha de 
pagamento aos aposentados e pensionistas do INSS, embora o BMG não 
fosse pagador do benefício, como era exigido até então.

[19]  Quando obtidas  essas  primeiras  provas,  o empresário  alegou 
que “esteve somente duas vezes na Casa Civil, com o Ministro JOSÉ DIRCEU,  
uma das vezes acompanhando a diretoria do BMG, para convidar o Ministro  
para inauguração de uma fábrica de alimentos em Luziânia/GO, e outra coma  
diretoria do Banco Rural, que tem uma empresa de mineração, para comunicar os  
investimentos que a empresa mineradora vinculada ao Banco faria no Estado do  
Amazonas”  (fls.  1213/1214,  vol.  5,  em 14.7.2005).  A versão  precisou  ser 
novamente modificada quando se descobriu que o réu havia estado na 
Casa Civil diversas vezes, e inclusive para reuniões formais, constantes 
da  agenda  publicada  pelo  órgão.  Então,  o  réu  MARCOS  VALÉRIO 
admitiu que “compareceu em várias ocasiões na Casa Civil, entrevistando-se  
com o Ministro JOSÉ DIRCEU em três ocasiões, conversando com a Sra. Sandra  
Cabral, Secretária de JOSÉ DIRCEU e responsável pela área administrativa do  
gabinete; e Marcelo Sereno, assessor especial do Ministro JOSÉ DIRCEU” (fls. 
732,  vol.  3).  Ao  fim,  as  reuniões  oficiais,  na  Casa  Civil,  de  MARCOS 
VALÉRIO com o acusado JOSÉ DIRCEU aumentaram, novamente, de três 
para quatro, diante de provas obtidas em depoimentos de testemunhas e 
corréus. Com efeito, descobriu-se que MARCOS VALÉRIO esteve na Casa 
Civil  nas  reuniões  do  réu  JOSÉ DIRCEU com as  Diretorias  do  Banco 
Rural, do Banco BMG, do Banco Espírito Santo e da Usiminas.

[20]  Aliás,  interessante  notar  que,  em  mais  uma  tentativa  de  se 
desembaraçar das ligações com o réu MARCOS VALÉRIO, o réu JOSÉ 
DIRCEU  sustentou,  durante  seu  interrogatório  em  juízo,  que  a  Sra. 
Sandra Cabral não era sua Assessora, mas sim “assessora da Casa Civil” 

103 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3665702.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

matematicamente, que, para o Banco BMG, o crédito consignado era de 
grande  importância  financeira,  pois  constituía,  à  época,  o  impactante 
percentual de 90% da carteira de clientes da instituição (Laudo de Exame 
Contábil 1854/2006, fls. 29, Apenso 126). Portanto, este foi um acréscimo 
fundamental no ramo de negócios em que o Banco era especializado.

Menos de um ano depois (Decreto 5.180, de 13 de agosto de 2004), 
foi ainda autorizada a concessão do empréstimo consignado em folha de 
pagamento aos aposentados e pensionistas do INSS, embora o BMG não 
fosse pagador do benefício, como era exigido até então.

[19]  Quando obtidas  essas  primeiras  provas,  o empresário  alegou 
que “esteve somente duas vezes na Casa Civil, com o Ministro JOSÉ DIRCEU,  
uma das vezes acompanhando a diretoria do BMG, para convidar o Ministro  
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(fls. 16.646, vol. 77).
[21]  Quais  sejam:  MARCOS VALÉRIO,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ 

DIRCEU, KÁTIA RABELLO, além do Presidente do BMG, que responde a 
outra ação penal, e dos falecidos Sabino Rabello e José Augusto Dumont.

[22]  Como  se  viu,  DELÚBIO  SOARES  confirmou,  em  seu 
interrogatório  judicial,  que  também  esteve  presente  à  mencionada 
reunião.

[23] “E a única coisa que ele [MARCOS VALÉRIO] me falou foi que o Dr.  
– na época Ministro – José Dirceu sabia dos empréstimos. E eu perguntei como  
ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção do Banco Rural, em Belo  
Horizonte,  no  Hotel  Ouro  Minas,  com  o  então  Ministro  José  Dirceu,  para  
resolver sobre o pagamento desses financiamentos feitos no Banco Rural. E que  
houve uma reunião em Brasília, da direção do BMG, não sei os nomes, ele só me  
disse  assim,  uma  reunião  em  Brasília,  não  sei  onde  essa,  para  acertar  o  
pagamento das contas, porque o banco também quer receber.

(...)
Ele falou: ‘O que eu posso te falar é o seguinte: esse foi um empréstimo feito  

ao PT e o então Ministro José Dirceu sabia’. E me contou desses dois encontros.  
Nada mais que isso, ele me informou.”

[24]  Perguntado  se  “Alguma vez  o  Banco  Espírito  Santo  deu  alguma  
audiência a este senhor que era o Ministro da Casa Civil do Presidente Lula, Sr.  
JOSÉ DIRCEU DA SILVA?”, a testemunha afirmou: “O que eu posso dizer é  
que eu recomendei o MARCOS VALÉRIO que falasse com meu primo Ricardo.  
Mais  tarde,  bastante  mais  tarde,  soube  que  o  meu  primo  Ricardo  Abecassis  
Espírito  Santo  tinha  sido  recebido  pelo  Ministro  JOSÉ  DIRCEU,  não  com  
intenção de pleitear qualquer vantagem ou licença, mas apenas para explicitar o  
nosso programa de desenvolvimento na área turística. E o que veio a acontecer  
mais tarde, mas muito mais tarde, o Grupo Espírito Santo do Brasil adquiriu o  
Hotel  da  Praia  do  Forte,  em  Salvador.  Portanto,  era  apenas  para  dar  uma  
explicação sobre a estratégia de desenvolvimento do Grupo Espírito Santo no  
Brasil”. 

Perguntado  se  “entre  o  Banco  Espírito  Santo  e  o  Sr.  MARCOS  
VALÉRIO, ou a empresa que ele [MARCOS VALÉRIO] representava, chegou a  
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JOSÉ DIRCEU DA SILVA?”, a testemunha afirmou: “O que eu posso dizer é  
que eu recomendei o MARCOS VALÉRIO que falasse com meu primo Ricardo.  
Mais  tarde,  bastante  mais  tarde,  soube  que  o  meu  primo  Ricardo  Abecassis  
Espírito  Santo  tinha  sido  recebido  pelo  Ministro  JOSÉ  DIRCEU,  não  com  
intenção de pleitear qualquer vantagem ou licença, mas apenas para explicitar o  
nosso programa de desenvolvimento na área turística. E o que veio a acontecer  
mais tarde, mas muito mais tarde, o Grupo Espírito Santo do Brasil adquiriu o  
Hotel  da  Praia  do  Forte,  em  Salvador.  Portanto,  era  apenas  para  dar  uma  
explicação sobre a estratégia de desenvolvimento do Grupo Espírito Santo no  
Brasil”. 

Perguntado  se  “entre  o  Banco  Espírito  Santo  e  o  Sr.  MARCOS  
VALÉRIO, ou a empresa que ele [MARCOS VALÉRIO] representava, chegou a  
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ser concretizado algum negócio, algum contrato?”, a testemunha respondeu: 
“Absolutamente nada em Portugal, e no Brasil também não, que eu saiba”.

[25] Garantia da não-autoincriminação, ou nemo tenetur se detegere.
[26] Depoimentos do Sr.  Miguel  Horta (fls.  37.826/37.850) e do Sr. 

António Mexia (fls. 37.851/37.869).
[27] O acusado CRISTIANO PAZ afirmou o seguinte (fls. 2253/2256):
“esteve com o então Ministro JOSÉ DIRCEU em duas ocasiões, uma 

na  inauguração  de  uma  fábrica  de  enlatados  do  grupo  BMG na  cidade  de  
Luziânia/GO e  outra  acompanhado do  falecido  Dr.  Sabino  Rabelo  em  
visita  ao  citado  Ministro,  quando  foi  expor  um  projeto  de  exploração  de  
minério nióbio em uma propriedade do Dr. Sabino na Amazônia; Que, nas duas  
ocasiões, MARCOS VALÉRIO estava presente”.

[28] Aliás, o Sr. JOSÉ DIRCEU também não havia revelado, em seu 
primeiro  depoimento,  a  reunião  mantida  o  Sr.  Sabino  Rabello,  na 
companhia de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, anteriormente 
à  posse  do  novo  Governo.  Em  juízo,  o  acusado  admitiu,  diante  da 
pergunta  formulada  pelo  Parquet,  que  essa  primeira  reunião  se  deu 
quando  “era  Deputado  Federal  e  Presidente  do  PT.  E  um  dos  três 
integrantes do governo de transição” (fls. 16.655, vol. 77).

[29] Eis as declarações da ex-mulher de JOSÉ DIRCEU, sobre o fato 
em análise (fls. 6019):

“QUE segundo a declarante, no segundo semestre de 2003, decidiu vender  
o apartamento em que morava com a sua filha, estabelecido na Rua João Moura,  
no bairro de Vila Madalena, São Paulo/SP, pois pretendia passar a residir em um  
apartamento mais amplo, haja vista que a sua filha já estava atingindo a fase  
adulta; QUE para tanto, anunciou aos funcionários do prédio a sua vontade em  
vender o referido imóvel; QUE passados alguns dias, o zelador do prédio em que  
morava apresentou à declarante uma corretora de nome CLÉLIA, funcionária da  
Imobiliária Camargo Dias, que tinha interesse em visitar o imóvel a venda para,  
assim,  expô-lo  à  venda;  QUE  inicialmente,  a  declarante  afirma  ter  dito  a  
corretora CLÉLIA que pretendia vender seu imóvel pelo valor de R$ 130.000,00  
(cento e trinta mil reais); QUE logo após a conversa que manteve com CLÉLIA,  
esta  procurou  a  declarante  e  mencionou  a  existência  de  um  interessado  na  
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ser concretizado algum negócio, algum contrato?”, a testemunha respondeu: 
“Absolutamente nada em Portugal, e no Brasil também não, que eu saiba”.

[25] Garantia da não-autoincriminação, ou nemo tenetur se detegere.
[26] Depoimentos do Sr.  Miguel  Horta (fls.  37.826/37.850) e do Sr. 

António Mexia (fls. 37.851/37.869).
[27] O acusado CRISTIANO PAZ afirmou o seguinte (fls. 2253/2256):
“esteve com o então Ministro JOSÉ DIRCEU em duas ocasiões, uma 

na  inauguração  de  uma  fábrica  de  enlatados  do  grupo  BMG na  cidade  de  
Luziânia/GO e  outra  acompanhado do  falecido  Dr.  Sabino  Rabelo  em  
visita  ao  citado  Ministro,  quando  foi  expor  um  projeto  de  exploração  de  
minério nióbio em uma propriedade do Dr. Sabino na Amazônia; Que, nas duas  
ocasiões, MARCOS VALÉRIO estava presente”.

[28] Aliás, o Sr. JOSÉ DIRCEU também não havia revelado, em seu 
primeiro  depoimento,  a  reunião  mantida  o  Sr.  Sabino  Rabello,  na 
companhia de MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, anteriormente 
à  posse  do  novo  Governo.  Em  juízo,  o  acusado  admitiu,  diante  da 
pergunta  formulada  pelo  Parquet,  que  essa  primeira  reunião  se  deu 
quando  “era  Deputado  Federal  e  Presidente  do  PT.  E  um  dos  três 
integrantes do governo de transição” (fls. 16.655, vol. 77).

[29] Eis as declarações da ex-mulher de JOSÉ DIRCEU, sobre o fato 
em análise (fls. 6019):

“QUE segundo a declarante, no segundo semestre de 2003, decidiu vender  
o apartamento em que morava com a sua filha, estabelecido na Rua João Moura,  
no bairro de Vila Madalena, São Paulo/SP, pois pretendia passar a residir em um  
apartamento mais amplo, haja vista que a sua filha já estava atingindo a fase  
adulta; QUE para tanto, anunciou aos funcionários do prédio a sua vontade em  
vender o referido imóvel; QUE passados alguns dias, o zelador do prédio em que  
morava apresentou à declarante uma corretora de nome CLÉLIA, funcionária da  
Imobiliária Camargo Dias, que tinha interesse em visitar o imóvel a venda para,  
assim,  expô-lo  à  venda;  QUE  inicialmente,  a  declarante  afirma  ter  dito  a  
corretora CLÉLIA que pretendia vender seu imóvel pelo valor de R$ 130.000,00  
(cento e trinta mil reais); QUE logo após a conversa que manteve com CLÉLIA,  
esta  procurou  a  declarante  e  mencionou  a  existência  de  um  interessado  na  
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aquisição do imóvel na Vila Madalena; QUE diante disso, acertado o valor da  
venda do imóvel, que no momento não sabe informar qual foi, encontrou-se com o  
pretenso comprador de nome IVAN GUIMARÃES; QUE a declarante disse que  
não conhecia nem nunca tinha ouvido falar de IVAN GUIMARÃES, tendo sido  
nesse encontro promovido por CLÉLIA a primeira vez que mantivera contato  
com o nominado; QUE não tinha conhecimento que IVAN GUIMARÃES era  
presidente do Banco Popular naquela oportunidade;”

      
[30]  Vejamos as  explicações  do  Sr.  Ivan Guimarães,  em juízo  (fls. 

29.523/29.537, vol. 135):
“JUIZ: O senhor comprou um apartamento da senhora Ângela Saragoça?
TESTEMUNHA:  Sim,  eu  comprei  o  apartamento,  na  verdade,  

intermediei a compra para o senhor ROGÉRIO TOLENTINO.
JUIZ: O senhor a conhecia?
TESTEMUNHA: Não a conhecia.
JUIZ: E como foi feita a escolha para a compra desse imóvel?
TESTEMUNHA:  Em 2003,  minha mãe passou a apresentar alguns  

problemas  de  saúde,  ela  morava  na  cidade  de  Ouro  Verde  Paulista  e  
achei melhor trazê-la para São Paulo, devido aos recursos médicos. (...)  
Eu  procurei,  então,  a  imobiliária  Camargo  Dias,  na  Lapa,  e  encontrei  uma  
corretora chamada Clélia Rosa, ela me levou para ver mais de 20 apartamentos  
dentro do perfil que eu tinha estabelecido, apartamentos pequenos, relativamente  
próximos a uma estação de metrô. O vigésimo era um apartamento na Vila  
Madalena, eu fui visitar esse apartamento, tinha uma moça loira com um  
rapaz, que era o namorado dela, uma moça jovem, eu vistoriei o apartamento e  
falei: ‘É esse que eu tenho interesse em comprar’. Mais tarde vim saber que  
esse apartamento era da Ângela Saragoça (...).

JUIZ: Quando o senhor soube que o imóvel pertencia à senhora Ângela?
TESTEMUNHA: Quando nós fizemos o primeiro termo de compromisso de  

compra e venda que antecede a escritura,  onde é pago o sinal  da operação,  a  
Ângela começou a falar que queria tudo certinho,  porque fiz  aquela pergunta  
tradicional: ‘A senhora que passar pelo valor real do imóvel ou pelo valor venal  
do imóvel?’. Ela falou: ‘Eu quero passar pelo valor real do imóvel, porque o meu  
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aquisição do imóvel na Vila Madalena; QUE diante disso, acertado o valor da  
venda do imóvel, que no momento não sabe informar qual foi, encontrou-se com o  
pretenso comprador de nome IVAN GUIMARÃES; QUE a declarante disse que  
não conhecia nem nunca tinha ouvido falar de IVAN GUIMARÃES, tendo sido  
nesse encontro promovido por CLÉLIA a primeira vez que mantivera contato  
com o nominado; QUE não tinha conhecimento que IVAN GUIMARÃES era  
presidente do Banco Popular naquela oportunidade;”

      
[30]  Vejamos as  explicações  do  Sr.  Ivan Guimarães,  em juízo  (fls. 

29.523/29.537, vol. 135):
“JUIZ: O senhor comprou um apartamento da senhora Ângela Saragoça?
TESTEMUNHA:  Sim,  eu  comprei  o  apartamento,  na  verdade,  

intermediei a compra para o senhor ROGÉRIO TOLENTINO.
JUIZ: O senhor a conhecia?
TESTEMUNHA: Não a conhecia.
JUIZ: E como foi feita a escolha para a compra desse imóvel?
TESTEMUNHA:  Em 2003,  minha mãe passou a apresentar alguns  

problemas  de  saúde,  ela  morava  na  cidade  de  Ouro  Verde  Paulista  e  
achei melhor trazê-la para São Paulo, devido aos recursos médicos. (...)  
Eu  procurei,  então,  a  imobiliária  Camargo  Dias,  na  Lapa,  e  encontrei  uma  
corretora chamada Clélia Rosa, ela me levou para ver mais de 20 apartamentos  
dentro do perfil que eu tinha estabelecido, apartamentos pequenos, relativamente  
próximos a uma estação de metrô. O vigésimo era um apartamento na Vila  
Madalena, eu fui visitar esse apartamento, tinha uma moça loira com um  
rapaz, que era o namorado dela, uma moça jovem, eu vistoriei o apartamento e  
falei: ‘É esse que eu tenho interesse em comprar’. Mais tarde vim saber que  
esse apartamento era da Ângela Saragoça (...).

JUIZ: Quando o senhor soube que o imóvel pertencia à senhora Ângela?
TESTEMUNHA: Quando nós fizemos o primeiro termo de compromisso de  

compra e venda que antecede a escritura,  onde é pago o sinal  da operação,  a  
Ângela começou a falar que queria tudo certinho,  porque fiz  aquela pergunta  
tradicional: ‘A senhora que passar pelo valor real do imóvel ou pelo valor venal  
do imóvel?’. Ela falou: ‘Eu quero passar pelo valor real do imóvel, porque o meu  
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ex-marido é uma pessoa muito influente no governo’. Eu falei: ‘Muito influente  
no governo, quem? Três pessoas?’ Olhei para a cara dela e falei: ‘Você foi esposa  
do JOSÉ DIRCEU?’ ‘Fui, como é que você descobriu?’ ‘Não é muito difícil, mora  
na Vila Madalena, em São Paulo, e não sendo de Ribeirão Preto, só pode ser do  
JOSÉ DIRCEU’, foi aí que eu descobri isso.

JUIZ: Qual razão o imóvel foi comprado no nome do senhor ROGÉRIO  
TOLENTINO?

TESTEMUNHA: O meu teto para compra do imóvel era de 80 mil reais,  
esse  apartamento  estava  por  105  mil  reais,  aproximadamente,  ela  deu  uma  
aumentadinha no final. Eu, por trabalhar no Banco do Brasil,  não poderia ter  
crédito junto ao Banco do Brasil,  é  contra lei  um funcionário,  diretor de um  
banco,  ter  crédito  junto  a  esse  banco;  e  outro  banco  que  eu  tinha  operações  
financeiras  é  o  Bradesco,  porque  o  projeto  no  Banco Popular  batia  de  frente,  
concorria com o Banco Postal.  (...) Estava pensando no que fazer,  encontrei o  
ROGÉRIO,  eu  já  o  conhecia  há  alguns  anos,  conversei  com ele  e,  sem esse  
objetivo de chegar nessa conclusão, ele falou: ‘Olha, se é um bom investimento,  
eu tenho interesse, gosto de investimentos conservadores’. (...) Eu pesquisei um  
pouco, vi que o ROGÉRIO não era sócio do MARCOS VALÉRIO na DNA, que  
a DNA era fornecedor do Banco do Brasil,  embora a lei não criasse obstáculo  
específico para mim, seria um constrangimento ético, vamos chamar assim, achei  
que seria possível fazer essa operação e fiz, comprei o apartamento para ele, fiz  
imediatamente o contrato de locação com ele e passei a pagar os aluguéis devidos.

JUIZ:  Quando  o  senhor  ROGÉRIO TOLENTINO tomou ciência  que  a  
proprietária do imóvel era a senhora Ângela?

TESTEMUNHA:  O Dr.  ROGÉRIO TOLENTINO só esteve  com a  
Ângela, na minha presença, uma vez, no dia da escritura, que se fez na  
sede da imobiliária.  (...) E, ao final,  feita a escritura, ele comentou comigo:  
‘Essa moça é um pouquinho estranha, não é não?’. Eu falei: ‘Essa moça é ex-
esposa do JOSÉ DIRCEU’. E ficou nisso, foi aí que ele soube, só após a passagem  
da escritura.

JUIZ: Em algum momento da negociação, alguma das partes envolvidas,  
Ângela  ou  ROGÉRIO  TOLENTINO,  mencionou  ou  deu  a  entender  que  o  
Ministro JOSÉ DIRCEU sabia da negociação?
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ex-marido é uma pessoa muito influente no governo’. Eu falei: ‘Muito influente  
no governo, quem? Três pessoas?’ Olhei para a cara dela e falei: ‘Você foi esposa  
do JOSÉ DIRCEU?’ ‘Fui, como é que você descobriu?’ ‘Não é muito difícil, mora  
na Vila Madalena, em São Paulo, e não sendo de Ribeirão Preto, só pode ser do  
JOSÉ DIRCEU’, foi aí que eu descobri isso.

JUIZ: Qual razão o imóvel foi comprado no nome do senhor ROGÉRIO  
TOLENTINO?

TESTEMUNHA: O meu teto para compra do imóvel era de 80 mil reais,  
esse  apartamento  estava  por  105  mil  reais,  aproximadamente,  ela  deu  uma  
aumentadinha no final. Eu, por trabalhar no Banco do Brasil,  não poderia ter  
crédito junto ao Banco do Brasil,  é  contra lei  um funcionário,  diretor de um  
banco,  ter  crédito  junto  a  esse  banco;  e  outro  banco  que  eu  tinha  operações  
financeiras  é  o  Bradesco,  porque  o  projeto  no  Banco Popular  batia  de  frente,  
concorria com o Banco Postal.  (...) Estava pensando no que fazer,  encontrei o  
ROGÉRIO,  eu  já  o  conhecia  há  alguns  anos,  conversei  com ele  e,  sem esse  
objetivo de chegar nessa conclusão, ele falou: ‘Olha, se é um bom investimento,  
eu tenho interesse, gosto de investimentos conservadores’. (...) Eu pesquisei um  
pouco, vi que o ROGÉRIO não era sócio do MARCOS VALÉRIO na DNA, que  
a DNA era fornecedor do Banco do Brasil,  embora a lei não criasse obstáculo  
específico para mim, seria um constrangimento ético, vamos chamar assim, achei  
que seria possível fazer essa operação e fiz, comprei o apartamento para ele, fiz  
imediatamente o contrato de locação com ele e passei a pagar os aluguéis devidos.

JUIZ:  Quando  o  senhor  ROGÉRIO TOLENTINO tomou ciência  que  a  
proprietária do imóvel era a senhora Ângela?

TESTEMUNHA:  O Dr.  ROGÉRIO TOLENTINO só esteve  com a  
Ângela, na minha presença, uma vez, no dia da escritura, que se fez na  
sede da imobiliária.  (...) E, ao final,  feita a escritura, ele comentou comigo:  
‘Essa moça é um pouquinho estranha, não é não?’. Eu falei: ‘Essa moça é ex-
esposa do JOSÉ DIRCEU’. E ficou nisso, foi aí que ele soube, só após a passagem  
da escritura.

JUIZ: Em algum momento da negociação, alguma das partes envolvidas,  
Ângela  ou  ROGÉRIO  TOLENTINO,  mencionou  ou  deu  a  entender  que  o  
Ministro JOSÉ DIRCEU sabia da negociação?
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TESTEMUNHA:  Não,  em nenhum momento  a  Ângela  comentou  nada  
sobre  isso,  e  muito  menos  o  ROGÉRIO.  O  ROGÉRIO,  inclusive,  me  disse,  
durante, na...  no final da reunião que nós fizemos, para fazer o contrato  
de compra e venda, que ela não gostava de levar problemas para o ex-
marido dela.”

[31] A Sra. Maria Ângela Saragoça afirmou o seguinte:
“expôs a sua vontade de vender o imóvel em que residia com sua filha na  

Vila  Madalena  ao  seu  ex-marido  JOSÉ  DIRCEU,  provavelmente  no  mês  de  
agosto de 2003;  (...)  QUE de acordo com a declarante,  conheceu MARCOS  
VALÉRIO no mês de setembro de 2003, por intermédio do ex-Secretário Geral  
do PT, SILVIO PEREIRA, amigo que conhece desde a fundação do PT; QUE o  
primeiro encontro que teve com MARCOS VALÉRIO ocorreu na recepção do  
Hotel Sofitel em São Paulo, na Av. Sena Madureira,  Ibirapuera, não sabendo  
informar  se  SILVIO  PEREIRA e  MARCOS  VALÉRIO  estavam  hospedados  
naquele  hotel;  QUE  SILVIO  PEREIRA apresentou  MARCOS  VALÉRIO  à  
declarante porque a mesma havia manifestado o seu interesse a ele em conseguir  
um  novo  emprego  e  MARCOS  VALÉRIO,  segundo  SILVIO,  possuía  vários  
contatos  com empresários,  que  poderiam auxiliá-la  na  sua  empreitada;  QUE  
disse a MARCOS VALÉRIO que pretendia aumentar a sua renda mensal e pediu  
a ele que a ajudasse a conseguir um emprego; QUE no mês de novembro de 2003,  
a declarante disse ter sido contratada pelo Banco BMG para ocupar o cargo de  
Analista  de  Recursos  Humanos,  em  regime  de  meio  expediente;  QUE  um  
telefonema originário do departamento de Recursos Humanos do Banco BMG,  
precedeu  a  convocação  da  declarante  para  fazer  uma  "entrevista"  naquela  
Instituição,  com  a  apresentação  de  seu  "Curriculum  Vitae";  QUE  cerca  de  
quinze dias após a realização da "entrevista" no BMG, foi efetivado seu contrato  
de  trabalho;  (...)  QUE  nunca  pediu  a  JOSÉ  DIRCEU  que  lhe  conseguisse  
emprego  em  qualquer  empresa  ou  órgão  público;  QUE  com  relação  ao  
apartamento  que  adquiriu  na  Rua  Apinagês,  bairro  de  Perdizes,  em  São  
Paulo/SP, a declarante disse ter sido ela própria quem o localizou e negociou a  
sua compra; QUE manteve contato direto com o proprietário WELLINGTON e  
sua  esposa  CLAUDIA,  com  os  quais  ajustou  o  valor  do  negócio  em  R$  
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), aproximadamente; (...) QUE não é verdade  
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TESTEMUNHA:  Não,  em nenhum momento  a  Ângela  comentou  nada  
sobre  isso,  e  muito  menos  o  ROGÉRIO.  O  ROGÉRIO,  inclusive,  me  disse,  
durante, na...  no final da reunião que nós fizemos, para fazer o contrato  
de compra e venda, que ela não gostava de levar problemas para o ex-
marido dela.”
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que pagou R$ 150.000,OO (cento e cinquenta mil reais) em dinheiro vivo ao  
proprietário  do  imóvel  de  nome  WELLINGTON;  QUE  conseguiu  o  
financiamento  de  R$  42.000,OO  junto  ao  Banco  Rural  por  intermédio  de  
MARCOS VALÉRIO; (...)QUE a declarante esclarece que no mesmo dia em que  
solicitou  a  MARCOS  VALÉRIO  que  conseguisse  um  novo  emprego  para  a  
declarante, o próprio ofereceu-lhe a oportunidade de conseguir um financiamento  
junto a algum banco, da quantia que necessitasse para inteirar o valor a ser pago  
na compra de um novo imóvel para residir;”

[32] Eis os termos do depoimento do Sr. Ricardo Guimarães à CPMI 
dos Correios:

“O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – Também nessa 
linha, só para fechar essas relações: o senhor Conhece a Srª Maria Ângela 
Saragoça?

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – Ela foi esposa do 

ex-Ministro José Dirceu. Ela trabalha no BMG.
O SR. RICARDO GUIMARÃES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – Em qual função 

ela trabalha? 
O SR. RICARDO GUIMARÃES- Ela é psicóloga na cidade de São 

Paulo.  Ela atende os funcionários do BMG de São Paulo e também os 
nossos correspondentes e agentes bancários.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – Ela foi contratada 
quando?

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Ela foi contratada em novembro de 
2003.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – Como é que ela 
foi apresentada?       Quem solicitou a contratação da Srª Maria Ângela?

O  SR.  RICARDO  GUIMARÃES-  Quem  pediu  foi  o  Sr.  Marcos 
Valério.

O  SR.  PRESIDENTE  (Gustavo  Fruet.  PSDB  –  PR)  –  Ele  pediu 
quando? O senhor se lembra? Foi nesse período também?

O SR. RICARDO GUIMARÃES- Foi próximo...
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O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB – PR) – Foi próximo, foi 
próximo dessa época de novembro de 2003.

(...)
O Sr. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP): Por que razão o banco 

decidiu empregar a ex-esposa do Ministro JOSÉ DIRCEU?
O Sr. RICARDO GUIMARÃES – Olha, ela... na época, ela já... a gente 

já estava olhando uma contratação de uma pessoa, de uma psicóloga em 
São Paulo; ela estava apta para exercer essa função. Foi feita a entrevista 
com ela.  Ela  realmente  trabalha  no  banco,  está  lá  até  hoje.  Ela  tem o 
serviço,  nós temos lá trabalhos dela.  Ela tem lá a disponibilidade dela 
para atender o nosso pessoal...

O Sr. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP): Mas quem pediu? Foi o 
JOSÉ DIRCEU?

O Sr. RICARDO GUIMARÃES: Quem pediu foi o Marcos Valério.”
[33] Com efeito, nos termos do art. 206 do Código de Processo Penal:
“Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. 

Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o 
afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a 
mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por 
outro  modo,  obter-se  ou  integrar-se  a  prova  do  fato  e  de  suas 
circunstâncias.”

Além disso,  não lhe pode ser deferido o compromisso de dizer a 
verdade, constante do art. 203 do CPP, como estabelece o art. 208:

“Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos 
doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem 
às pessoas a que se refere o art. 206.”

[34]  Art.  212.  As  perguntas  serão  formuladas  pelas  partes 
diretamente à testemunha,  não admitindo o juiz aquelas que puderem 
induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na 
repetição de outra já respondida.

[35]  Alegando,  porém,  tratar-se  de  pagamento  de  dívidas  de 
campanha, através de caixa dois, e não de crime de corrupção.

[36]  O  réu  MARCOS  VALÉRIO  confirmou  ter  efetuado  dois 
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repasses, no valor total de R$ 400 mil, por indicação do réu DELÚBIO 
SOARES (fls. 734, vol. 3), tendo o acusado BISPO RODRIGUES, como já 
visto,  reconhecido apenas o repasse de R$ 150 mil,  por ser aquele em 
relação ao qual havia recibo do motorista por ele enviado ao Banco Rural, 
Sr. Célio Marques, como portador da vantagem indevida.

[37] Saliente-se que os acusados EMERSON PALMIERI e ROBERTO 
JEFFERSON admitiram, também, o recebimento de R$ 4 milhões, como 
parte do dinheiro solicitado ao acusado JOSÉ GENOÍNO, no Partido dos 
Trabalhadores, em reunião na qual estiveram presentes o Sr. DELÚBIO 
SOARES e o ex-Chefe de Gabinete de JOSÉ DIRCEU, Sr. Marcelo Sereno 
(fls.  4219/4227,  vol.  19).  Segundo  o  acusado  ROBERTO  JEFFERSON, 
corroborado por  EMERSON PALMIERI,  cabia  ao então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU  homologar  esses  “acordos  financeiros”  firmados  na  sede  do 
Partido dos Trabalhadores em Brasília.

O dinheiro pago a ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI, 
por  atuação  de  MARCOS  VALÉRIO,  DELÚBIO  SOARES  e  JOSÉ 
GENOÍNO,  com  auxílio  da  estrutura  empresarial  do  primeiro,  teve 
origem  nos  empréstimos  bancários  simulados,  já  analisados 
anteriormente, como afirmou o acusado MARCOS VALÉRIO, em todas as 
ocasiões:

“recursos foram repassados ao PTB, também por indicação de DELÚBIO,  
inicialmente  a  José  Carlos  Martinez  e,  posteriormente,  a  EMERSON  
PALMIERI;  reitera  que,  também neste  caso,  os  recursos  tiveram  origem em  
empréstimos tomados no BMG e no Rural” (fls. 16.351).

[38] Disse o acusado ROMEU QUEIROZ:
“em julho de 2003, o então Presidente do PTB, José Carlos Martinez, 

entrou  em  contato  com  o  declarante,  solicitando  que  o  mesmo 
providenciasse  alguém  para  buscar  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais) 
provenientes de doação do Partido dos Trabalhadores para o PTB; Que 
esses recursos estavam disponíveis na empresa SMP&B Publicidade, na 
cidade de Belo Horizonte/MG" (fls. 2125).

E completou:
“Que  na  oportunidade  do  recebimento  destes  R$  50.000,00,  o 
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declarante  chegou  a  entrar  em  contato  com  a  Sra.  SIMONE 
VASCONCELOS, Diretora Financeira da SMP&B Publicidade em Minas 
Gerais” (fls. 2125).

Assim,  o  intermediário  de  ROMEU  QUEIROZ,  Sr.  José  Hertz, 
dirigia-se  à  SMP&B,  em  Belo  Horizonte,  e  à  agência  do  Banco  Rural 
naquela  cidade,  para  receber  o  dinheiro  em  espécie  e  levá-lo  aos 
parlamentares do PTB em Brasília. O modus operandi é idêntico: contatos 
com a  corré  SIMONE  VASCONCELOS  e  recebimentos  em espécie  na 
SMP&B em Belo Horizonte ou no Banco Rural.

[39] À época, o Partido Progressista alinhava-se à oposição, de modo 
ainda mais intenso do que o próprio PSDB e o PFL. Os autos demonstram 
que,  em  regra,  o  Partido  Progressista  votava  principalmente  com  o 
PRONA, como principal oposição parlamentar ao Governo, até meados 
de  2003  (conforme  lista  de  votação  encaminhada  pela  Câmara  dos 
Deputados a esta Corte, constante do cd juntado às fls. 23.336, volume 
107).

Depois  da  adesão  à  base  aliada,  sob  orientação  do  então  líder 
parlamentar, Sr. PEDRO HENRY, o Partido Progressista passou a receber 
dinheiro  do  Partido  dos  Trabalhadores,  inicialmente  no  momento  de 
discussão das reformas da Previdência e Tributária, com seguimento em 
2004, como vimos anteriormente.

[40]  O  próprio  réu  JOSÉ  JANENE  (falecido)  admitiu,  em  seu 
depoimento, que “não foi possível o estabelecimento de alianças em nenhum  
município, à exceção da cidade de Campo Grande/MS; Que a Executiva Nacional  
do PP não teve participação na formação da aliança para as eleições municipais  
de  Campo  Grande/MS,  tratando-se  de  um  acordo  de  responsabilidade  do  
Diretório Municipal” (fls. 1704, vol. 8).

[41]  Segundo  JOSÉ  JANENE,  “após  receber  a  informação  da 
disponilibização  dos  recursos  do  PT,  o  declarante,  juntamente  com  o 
Presidente  do  PP,  PEDRO  CORRÊA,  decidiu  que  JOÃO  CLÁUDIO 
GENU ficaria encarregado de receber tais valores” (fls. 1705). Com efeito, 
JOÃO CLÁUDIO GENU, intermediário dos réus do Partido Progressista 
no recebimento de propina em espécie, afirmou que “realmente recebeu 
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quantias em dinheiro a pedido da Direção do Partido Progressista” e que 
ligava “para SIMONE VASCONCELOS para combinar o recebimento das 
quantias”, complementando que “não se lembra quantas vezes recebeu 
quantias em dinheiro de SIMONE no interior da agência do Banco Rural 
em Brasília” (fls. 576/583, vol. 3).

[42]  O  Sr.  JOSÉ  BORBA revelou  que  “marcou  um  encontro  com 
MARCOS VALÉRIO na sede do Partido dos Trabalhadores localizada no  
Edifício Varig” (fls. 3549, vol. 6; confirmado em juízo, fls. 15.755, vol. 73) e 
também  informou  que  “através  de  conversas  comuns  com 
parlamentares”,  “tomou conhecimento de que MARCOS VALÉRIO era 
uma pessoa influente no Governo Federal” (fls. 3549).

[43]  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  ter  feito  os  pagamentos,  nos 
seguintes termos (fls. 16.350/16.352, vol. 76):

“diz  que  o  total  de  valores  transferidos  ao  Partido  Progressista 
atinge a cifra de R$4.100.000,00, sendo que destes R$1.200.000,00 foram 
repassados  através  da  referida  corretora;  diz  que  tal  transferência  foi 
determinada ao interrogando pelo co-réu DELÚBIO SOARES, originada 
de um empréstimo bancário contraído pela SMP&B junto ao Banco Rural, 
salvo  engano;  (...)  diz  que foi  apresentado a  VALDEMAR DA COSTA 
NETO também por DELÚBIO SOARES; diz que não possuía qualquer 
relação com VALDEMAR DA COSTA NETO tendo, contudo, em razão de 
pedido  formulado  por  DELÚBIO,  transferido  para  o  PL  valores 
originados de recursos emprestados à empresa SMP&B pelo Banco Rural 
e  BMG;  diz  que  as  transferências  ao  PL,  diretório  do  Rio  de  Janeiro, 
somam R$ 400.000,00; (...) diz que o PL Nacional, relativamente a dívidas 
de campanhas de 2002, recebeu através de seu presidente VALDEMAR 
COSTA NETO a quantia de R$10.837.500,00; (...) que não conhece o BISPO 
RODRIGUES, informando que o repasse feito ao mesmo foi determinado 
pelo  co-réu DELÚBIO; diz  que também nesse caso a pessoa,  chamada 
Célio, indicada pelo BISPO RODRIGUES, foi devidamente identificada no 
Rural;  diz que conhece ROBERTO JEFFERSON, já tendo se encontrado 
com o  mesmo uma ou duas  vezes;  diz  que,  nestas  ocasiões,  nenhum 
assunto  em  especial  foi  tratado;  assevera  que  não  foi  repassado 
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diretamente ao Sr. ROBERTO JEFFERSON, pelo interrogando, qualquer 
valor; diz, contudo, que recursos foram repassados ao PTB, também por 
indicação  de  DELÚBIO,  inicialmente  a  José  Carlos  Martinez  e, 
posteriormente, a EMERSON PALMIERI; reitera que, também neste caso, 
os  recursos  repassados  tiveram  origem  em  empréstimos  tomados  no 
BMG e no Rural, sendo as pessoas indicadas pelos beneficiários do PTB 
devidamente identificadas no Banco Rural; diz que conhece EMERSON 
PALMIERI, apresentado por DELÚBIO, podendo apenas informar a este 
juízo que EMERSON é uma pessoa muito  agradável;  diz que conhece 
ROMEU  QUEIROZ,  sabendo  informar  que,  segundo  DELÚBIO,  os 
recursos transferidos ao PTB Nacional teriam por destino o pagamento de 
dívidas de campanha de 2002 e preparação para gastos para campanha de 
2004;  reitera  que também nestes  casos  os  recursos  repassados  tiveram 
origem em  empréstimos  tomados  no  BMG  e  Rural,  sendo  as  pessoas 
indicadas  pelo  deputado  ROMEU  QUEIROZ  identificadas  quando  da 
retirada dos valores assinando, inclusive, recibos; diz que esses recibos 
foram entregues, inclusive, ao Procurador-Geral da República; diz que o 
co-réu JOSÉ BORBA era líder do PMDB e lhe foi  apresentado pelo Sr. 
DELÚBIO SOARES; diz que as dívidas do PMDB relativas a 2002 foram 
quitadas pelos recursos repassados pelo interrogando, segundo indicação 
do Sr. DELÚBIO, no montante total de R$2.100.000,00; diz que, também 
nestes casos, as pessoas indicadas por JOSÉ BORBA foram identificadas 
no  Rural  e,  quando  pessoalmente  José  Borba  foi  ao  Rural,  tendo  se 
recusado  a  assinar  o  recibo  de  retirada,  este  foi  identificado  pelo 
funcionário do Rural e pela Sra. Simone Vasconcelos;”

[44] O contexto é composto, ainda, por outros encontros do então 
presidente  da  SMP&B  com  outros  corréus,  em  especial  DELÚBIO 
SOARES.  Os  encontros,  reuniões,  viagens  e  repasses  rotineiros  de 
recursos a parlamentares também contribuem para demonstrar o papel 
dos sócios de MARCOS VALÉRIO na divisão de tarefas estabelecida para 
a prática criminosa.

De  fato,  consta  da  agenda  profissional  de  MARCOS  VALÉRIO, 
apresentada  pela  Sra.  Fernanda  Karina  Somaggio,  a  presença  do 
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Presidente  da  SMP&B,  Sr.  CRISTIANO  PAZ,  em  compromissos  de 
MARCOS VALÉRIO com o corréu DELÚBIO SOARES e, ainda, com o Sr. 
Ivan Guimarães, que era Presidente do Banco Popular no período. Este 
último, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, alegou, como já 
visto,  ter  sido  o  intermediário  da  compra  de  um apartamento  da  ex-
esposa  do  Sr.  JOSÉ DIRCEU,  efetuada em nome do corréu ROGÉRIO 
TOLENTINO.

Cito, por exemplo, no dia 30.5.2003: 
“MARCOS  [VALÉRIO],  CRISTIANO  [PAZ],  Paulino,  Dr.  Rogério 

[TOLENTINO] (DNA) –  vai  avião do  Banco Rural”  –  viagem de Belo 
Horizonte ao Rio de Janeiro. Consta a seguinte anotação: “avisei ao Ivan 
Guimarães sobre o café da manhã no Caesar Park” (fls. 1072, vol. 4).

Outro  encontro  de  que  o  réu  CRISTIANO  PAZ  participou  com 
corréus do núcleo político deu-se no dia 30/06/2003, conforme a seguinte 
anotação: 

“MARCOS [VALÉRIO], Dr. ROGÉRIO [TOLENTINO] e CRISTIANO 
[PAZ] – PLU–SDU – 07:07h; SDU–PLU – 17:15h; DELÚBIO SOARES DE 
CASTRO; (...)”       (fls. 1073 , vol. 4). 

Outra anotação, no dia 04/09/2003, registrou: 
“MARCOS  [VALÉRIO],  ROGÉRIO  [TOLENTINO]  +  Ricardo 

Machado  +  SIMONE  [VASCONCELOS].  CRISTIANO  [PAZ]  –  08:15h. 
Hotel Sofitel – Rua Sena Madureira 355 – Sr. Sílvio fica no nick bar com 
SÍLVIO PEREIRA (PT)” (fls. 1077).

Note-se,  também,  que  CRISTIANO  PAZ  participou  de  outras 
reuniões com DELÚBIO SOARES, na companhia de MARCOS VALÉRIO. 
Assim,  o  então  Diretor  de  Marketing  da  Empresa  de  Correios  e 
Telégrafos, Sr. José Otaviano Pereira, afirmou ter participado de um café 
com  os  réus  CRISTIANO  PAZ,  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO 
SOARES, para tratar de assuntos da Empresa de Correios e Telégrafos 
(vol.  63,  fls.  13.144).  O  Sr.  José  Otaviano  Pereira  disse,  inclusive,  que 
CRISTIANO  PAZ  afirmou,  no  mencionado  encontro,  que  “MARCOS 
VALÉRIO tinha bons conhecimentos no Governo e que qualquer ajuda 
que  o  depoente  necessitasse,  poderia  conversar  com  o  MARCOS 
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VALÉRIO” (fls. 13.145, vol. 63).
[45] Distinções quanto à intensidade da participação de cada sócio, 

nesta específica prática delituosa, diz respeito à dosimetria da pena e será 
considerada no momento oportuno.

[46] Sua defesa sustenta que a acusada não participou e não sabia 
das  tratativas  que o  Procurador-Geral  da  República  afirma terem sido 
feitas  por  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH  e  MARCOS 
VALÉRIO com o Partido dos Trabalhadores, razão pela qual o fato de ela 
ter feito a entrega de recursos a terceiros não pode ser considerado fato 
típico  (fls.  47.435/47.436).  Assim,  SIMONE  VASCONCELOS  teria 
incorrido em erro quanto à ilicitude das condutas (entregas de dinheiro) e 
alega  que,  diante  do  estrito  cumprimento  de  ordens  de  pessoas 
hierarquicamente  superiores,  no  âmbito  da  empresa  em  que  a  ré 
trabalhava, não lhe seria exigível conduta diversa.

[47] Aliás, a descrição feita pela defesa, de que a acusada seria uma 
pessoa  que  não  teria  qualquer  conhecimento  dos  fatos  para  os  quais 
contribuía,  não  se  harmoniza  com  a  segurança  por  ela  demonstrada, 
durante  seus  depoimentos  à  CPMI  dos  Correios,  quando  confrontou 
parlamentares que alegaram não a conhecerem.

[48] O empréstimo foi formalizado, pela empresa ROGÉRIO LANZA 
TOLENTINO & ASSOCIADOS, no dia 26 de abril de 2004.

Exatamente  na  mesma  data,  o  tomador  do  empréstimo,  acusado 
ROGÉRIO TOLENTINO,  direcionou parte  do  dinheiro  para a  BÔNUS 
BANVAL e parte para a 2S Participações, de propriedade de MARCOS 
VALÉRIO, o qual, por sua vez, também direcionou os recursos oriundos 
de  ROGÉRIO  TOLENTINO  para  a  BÔNUS  BANVAL,  como 
absolutamente comprovado nos autos.

Leio o trecho pertinente do Laudo 1450/07 (Apenso 143, fls. 57):
“d. Contrato nº 14.03.00538 – Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda.
O  contrato  de  26/04/04,  no  valor  de  R$  10.000.000,00  encontra-se  

analisado no item 4 – Dos empréstimos à empresa Rogério Lanza Tolentino &  
Associados Ltda., do Laudo de Exame Contábil nº 1854/06-SR/MG.

Destaca-se que a garantia dessa operação de mútuo foi um CDB da empresa  
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Exatamente  na  mesma  data,  o  tomador  do  empréstimo,  acusado 
ROGÉRIO TOLENTINO,  direcionou parte  do  dinheiro  para a  BÔNUS 
BANVAL e parte para a 2S Participações, de propriedade de MARCOS 
VALÉRIO, o qual, por sua vez, também direcionou os recursos oriundos 
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analisado no item 4 – Dos empréstimos à empresa Rogério Lanza Tolentino &  
Associados Ltda., do Laudo de Exame Contábil nº 1854/06-SR/MG.

Destaca-se que a garantia dessa operação de mútuo foi um CDB da empresa  
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DNA Propaganda Ltda., de igual valor, contratado junto ao BMG, em 22/04/04.  
Em análise  da  conta  corrente  602000,  agência  3608,  do  Banco  do  Brasil,  de  
titularidade da DNA Propaganda, verificou-se que o valor dessa aplicação em  
CDB, de R$ 10.000.000,00, transferido para o BMG, em 22/04/04, originou-se  
de depósito de R$ 35.000.000,00, feito em 15/03/04, pela Visanet.

(...)
O valor líquido do contrato de mútuo, R$ 9.962.400,00, foi transferidos  

para  a  conta  25687-0,  de  titularidade  da  contratante,  mantida  no  Banco  do  
Brasil, conforme transferência financeira feita pelo BMG.

A partir do Laudo de Exame Contábil nº 1854/06-SR/MG, tem-se que, da  
conta  25.687-0,  de  titularidade  da  contratante,  mantida  no  Banco  do  Brasil,  
conforme transferência financeira feita pelo BMG.

A partir do Laudo de Exame Contábil nº 1854/06-SR/MG, tem-se que, da  
conta  25.687-0,  o  valor  foi  destinado  para  os  beneficiários  relacionados  no  
Quadro 21, a saber:

Quadro 21 – Destino dos recursos do mútuo
Data Cheque Beneficiário CNPJ Valor – R$

26/04/04 850001 Bônus  Banval 
Participações 
Ltda.

... 772.500,00

26/04/04 850002 Bônus  Banval 
Participações 
Ltda.

... 2.688.350,00

26/04/04 850006 2S Participações 
LTda.

... 6.463.732,73

Total 9.924.582,73

O valor destinado à empresa 2S Participações Ltda., R$ 6.463.732,73, foi  
depositado em sua conta corrente nº 24.627, no Banco do Brasil. Dessa forma, foi  
elaborado o Quadro 22,  com o objetivo de apresentar os débitos ocorridos em  
período posterior ao depósito, destacando os valores superiores a R$ 10.000,00,  
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sendo:
[cito os trechos pertinentes do quadro)
Quadro 22 – Destino dos recursos na conta 24627, 2S PARTICIPAÇÕES

Data Valor – R$ Nome

26/04/04 184.160,00 MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE 
SOUZA

(...) (...) (...)

27/04/04 350.000,00 ROGÉRIO LANZA TOLENTINO .

28/04/04 200.000,00 BÔNUS BANVAL Comércio Ltda.

(...)             

28/04/04 18.000,00 SMP&B Comunicação Ltda.

29/04/04 1.000.000,00 BÔNUS BANVAL Comércio Ltda.

(...)             

29/04/04 60.000,00 ROGÉRIO LANZA TOLENTINO

(...)             

30/04/04 50.000,00 MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE 
SOUZA

(...)             

04/05/04 270.000,00 BÔNUS  BANVAL  Comodities 
Corret. Mercado

                  

04/05/04 19.371,03 MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE 
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SOUZA

07/05/04 220.100,00 BÔNUS  BANVAL  Comodities 
Corret. Mercado

(...)             

19/05/04 250.000,00 RAMON HOLLERBACH CARDOSO

(...)             

24/05/04 1.000.000,00 BÔNUS  BANVAL  Comodities 
Corret. Mercado

24/05/04 200.000,00 BÔNUS  BANVAL  Comodities 
Corret. Mercado

24/05/04 200.000,00 BÔNUS  BANVAL  Comodities 
Corret. Mercado

(...)             

24/05/04 50.000,00 BÔNUS BANVAL Comércio Ltda.

(...)             

04/06/04 12.929,63 MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE 
SOUZA

(...)             

16/06/04 500.000,00 
[aplicação  BB 
Premium]

2S Participações Ltda.

16/06/04 15.714,13 MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE 
SOUZA
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Total 6.181.706,79       

      
[49]  Eis  o  trecho  pertinente  das  declarações  de  ROGÉRIO 

TOLENTINO em juízo: “que MARCOS VALÉRIO pediu ao interrogando que  
contraísse junto ao BMG um empréstimo de dez milhões de reais; diz que tendo  
sido oferecida por MARCOS VALÉRIO como garantia um CDB com valor de  
face de dez milhões de reais, em nome da DNA, consentiu o interrogando em  
contrair o referido empréstimo em nome do escritório Rogerio Lanza Tolentino &  
Associados; diz que então, de posse de um talão de cheque do Banco do Brasil,  
referente a conta na qual foi depositado o valor emprestado, assinou três cheques  
em  branco  e,  a  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  os  entregou  a  SIMONE  
VASCONCELOS; diz que posteriormente, soube que dois desses cheques foram  
depositados em benefício da empresa BÔNUS BANVAL e, um terceiro, em nome  
da empresa 2s Participações”.

[50] Além disso, em todos os casos anteriormente analisados coube, 
exatamente,  à  acusada SIMONE VASCONCELOS,  ou à  sua  assistente, 
Sra. GEIZA DIAS, realizar o serviço de preenchimento de cheques, para 
assinatura  dos  acusados  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON  HOLLERBACH.  Isso  não  afasta  o  conhecimento  do  destino 
dado àquelas ordens de pagamento.

[51] Conforme depoimento da Sra. Fernanda Karina Somaggio, o réu 
ROGÉRIO TOLENTINO ia todos os dias à SMP&B, pois seu escritório era 
vizinho da  agência.  Além disso,  algumas reuniões  entre  os  réus  eram 
marcadas no escritório do réu ROGÉRIO TOLENTINO (fls. 19.646/19.662, 
vol. 90). O Diretor do Banco Rural, Sr. Nélio Brant Magalhães, arrolado 
como  testemunha  de  defesa  (vol.  98,  fls.  21.262/21.266),  afirmou  que 
frequentemente  via  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  no  Banco  Rural, 
acompanhado  do  corréu  ROGÉRIO  TOLENTINO.  Outra  testemunha 
arrolada  pela  defesa,  Sr.  José  Roberto  Moreira  de  Melo  (vol.  98,  fls. 
21.236/8),  sócio da empresa de consultoria Tolentino e Melo Assessoria 
Empresarial, esclareceu que, quando da criação da sociedade, os sócios 
eram  ROGÉRIO  TOLENTINO,  MARCOS  VALÉRIO  e  o  depoente. 
Afirmou, ainda, “que a empresa 2S Participações funcionava no mesmo  
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andar  da  Tolentino  e  Melo  Assessoria  Empresarial”.  A  empresa  2S 
Participações  era,  na  verdade,  segundo essa  testemunha,  “praticamente  
uma  empresa  virtual”,  pois  funcionava com o  fim de  receber  lucros  da 
participações dos seus sócios em outras empresas.

[52] Eis  o  modus operandi  seguido por ROGÉRIO TOLENTINO na 
prática criminosa:

1) obtenção do empréstimo fraudulento de R$ 10 milhões através de 
sua empresa, junto ao BMG, que serviu à lavagem de dinheiro desviado 
do  Banco  do  Brasil  e  dirigido  à  prática  de  crimes  anteriormente 
planejados pelo acusado JOSÉ DIRCEU;

2) imediata emissão de dois cheques para repasse do valor acordado 
para a conta da BÔNUS BANVAL, indicada pelos acusados do Partido 
Progressista para recebimento da vantagem indevida;

3) emissão de um terceiro cheque, em favor da 2S Participações, que 
também transferiria, nos dois meses seguintes, o restante do dinheiro de 
origem criminosa para a conta bancária da BÔNUS BANVAL.

[53] O conluio do acusado ROGÉRIO TOLENTINO com os demais 
corréus, para a prática do crime de corrupção ativa, também se constata  a 
partir da informação sobre as reuniões e viagens cotidianas que realizava, 
naquele  momento  de  intensa  prática  criminosa,  acompanhando  o  réu 
MARCOS  VALÉRIO.  Por  exemplo,  a  funcionária  do  Partido  dos 
Trabalhadores, Sra. Edilene Evangelista da Cruz (fls. 6012, vol. 29), que 
trabalhava  na  sede  do  partido  em  São  Paulo,  afirmou  que  MARCOS 
VALÉRIO esteve em “diversas oportunidades na sede do PT, se reunindo com  
DELÚBIO  SOARES,  por  vezes  acompanhado  de  seu  sócio  ROGÉRIO  
TOLENTINO”.  Variadas  anotações  na  agenda profissional  do  acusado 
MARCOS VALÉRIO, fornecida pela ex-Secretária da SMP&B , também 
contribuem para afastar a alegação do acusado ROGÉRIO TOLENTINO, 
de  que  teria  apenas  feito  um favor  ao  corréu MARCOS VALÉRIO na 
tomada do empréstimo,  sem saber a  qual  fim serviria.  A comprovada 
cumplicidade entre esses réus extrapola a mera relação profissional entre 
advogado e cliente, tendo em vista a presença de ROGÉRIO TOLENTINO 
em  vários  encontros  com  outros  corréus  envolvidos  na  organização 
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TOLENTINO”.  Variadas  anotações  na  agenda profissional  do  acusado 
MARCOS VALÉRIO, fornecida pela ex-Secretária da SMP&B , também 
contribuem para afastar a alegação do acusado ROGÉRIO TOLENTINO, 
de  que  teria  apenas  feito  um favor  ao  corréu MARCOS VALÉRIO na 
tomada do empréstimo,  sem saber a  qual  fim serviria.  A comprovada 
cumplicidade entre esses réus extrapola a mera relação profissional entre 
advogado e cliente, tendo em vista a presença de ROGÉRIO TOLENTINO 
em  vários  encontros  com  outros  corréus  envolvidos  na  organização 
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criminosa estruturada para a prática dos crimes agora em julgamento. 
Vejamos algumas destas reuniões, cabendo salientar que a Sra. Fernanda 
Karina  Somaggio  informou  que  “Rogério”  é  o  acusado  ROGÉRIO 
TOLENTINO, em depoimento prestado nestes autos (fls. 327/332):

- anotação no dia 30/06/2003: “Marcos, Dr. Rogério e Cristiano – PLU–
SDU – 07:07h; SDU–PLU – 17:15h; DELÚBIO SOARES DE CASTRO; (...)” 
(fls. 1071);

      
-  anotação  no  dia  29/07/2003:  “Marcos  –  Dr.  Rogério;  PLU–BSB –  

08:28h, Hotel Blue Tree Park, 18:30h – Reunião DELÚBIO SOARES no PT no  
Edif. Varig – Sede” (fls. 1075);

      
- anotação no dia 04/09/2003: “Marcos,  Rogério + Ricardo Machado +  

Simone, Cristiano – 08:15h. Hotel Sofitel – Rua Sena Madureira 355 – Sr. Sílvio  
fica no Nick bar com Sílvio Pereira (PT). (...)” (fls. 1077);

      
–  anotação  no  dia  16/10/2003 –  “Reunião  Sílvio  Pereira –  Maksud  

Plaza. Marcos BSB–CGH – JJ 3719 – 07:38H; CGH–RAO – JJ 3274 – 17:41h;  
Rogério PLU–CDH – JJ – 08:15h; CGH–PLU – JJ 17:30h” (fls. 1078);

      
– anotação no dia 20/10/2003 – “Marcos,  Rogério,  PLU–CGH – JJ –  

07:00h;  CGH–PLU  –  JJ  13:00.  Lula  [assessor  de  JOÃO  PAULO  CUNHA]  
(núcleo político – ½ DNA); CGH–PLU – JJ – 13:00. café da manhã - 08:00h,  
JOÃO PAULO,  Lula,  SÍLVIO PEREIRA,  Ant. Santos Hotel Pancetti” (fls. 
1078);

      
– no dia 01/12/2003: “Marcos e Roberto Silva, Simone, Márcio e Rogério 

– PLU-CGH – JJ  08:30h;  CGH-PLU – JJ  –  17:30h.  14:00h –  DELÚBIO a  
qualquer hora – vai estar...” (fls. 1080);

      
– anotação no dia 05/12/2003 – “Marcos, Rogério – PLU-CGH – 07:00.  

SÍLVIO PEREIRA – 09:00 – Maksud.” (fls. 1081);
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Simone, Cristiano – 08:15h. Hotel Sofitel – Rua Sena Madureira 355 – Sr. Sílvio  
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–  anotação  no  dia  16/10/2003 –  “Reunião  Sílvio  Pereira –  Maksud  

Plaza. Marcos BSB–CGH – JJ 3719 – 07:38H; CGH–RAO – JJ 3274 – 17:41h;  
Rogério PLU–CDH – JJ – 08:15h; CGH–PLU – JJ 17:30h” (fls. 1078);

      
– anotação no dia 20/10/2003 – “Marcos,  Rogério,  PLU–CGH – JJ –  

07:00h;  CGH–PLU  –  JJ  13:00.  Lula  [assessor  de  JOÃO  PAULO  CUNHA]  
(núcleo político – ½ DNA); CGH–PLU – JJ – 13:00. café da manhã - 08:00h,  
JOÃO PAULO,  Lula,  SÍLVIO PEREIRA,  Ant. Santos Hotel Pancetti” (fls. 
1078);

      
– no dia 01/12/2003: “Marcos e Roberto Silva, Simone, Márcio e Rogério 

– PLU-CGH – JJ  08:30h;  CGH-PLU – JJ  –  17:30h.  14:00h –  DELÚBIO a  
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- anotação no dia 11/12/2003 – “Marcos, Rogério, Roberto Silva. PLU-
CGH –  JJ  08:30.  Luís  Sales  vai  buscá-lo  Opportunity. Jorge  Chamas  –  Av.  
Paulista n° 14.999 – 15º an. SÍLVIO PEREIRA – Maksud. Hotel Renascence.” 
(fls. 1081)

      
[54] SANTOS, Juarez Cirino dos.  Direito Penal – Parte Geral.  4ª ed. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 346.
[55]  Código  Penal  Comentado. 3ª  ed.  São  Paulo:  Saraiva,  2005.  p. 

119/120.
[56] In casu, como é claro, não há hipótese de autoria mediata, que é 

aquela  em que o  agente  imediato  é  mero  instrumento  da  vontade de 
outrem, o denominado “homem de trás”. No caso em questão, todos os 
acusados  tinham plena consciência  de seus  atos  e,  portanto,  poder de 
decisão sobre a sua realização.

[57]  ZAFFARONI,  Eugenio  Raúl;  PIERANGELI,  José  Henrique. 
Manual  de  Direito  Penal  Brasileiro,  volume  I:  parte  geral.  8ª  ed.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 573/583.
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[54] SANTOS, Juarez Cirino dos.  Direito Penal – Parte Geral.  4ª ed. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 346.
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[57]  ZAFFARONI,  Eugenio  Raúl;  PIERANGELI,  José  Henrique. 
Manual  de  Direito  Penal  Brasileiro,  volume  I:  parte  geral.  8ª  ed.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 573/583.
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Explicação

03/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
pergunto a Sua Excelência, Ministro-Revisor, se prefere fazer o seu voto a 
partir de amanhã.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  vamos,  sim,  nós  temos  quorum inclusive  para 
questões  constitucionais.  Estamos  com  oito  Ministros,  já  avançamos, 
muitas  vezes,  além das  oito  horas,  eu  estou pronto  para  votar,  quero 
colaborar com a Corte, que tem interesse em decidir logo esse processo. 
Serei breve.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sem 
delongas, eu concedo a palavra a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu agradeço a Vossa Excelência a gentileza habitual.

Senhor  Presidente,  eu  estou  comungando  com  grande  parte  dos 
pontos de vista do eminente Relator, de maneira que eu poderei fazer um 
vol d'oiseau,  como dizem os  franceses,  um voo de  pássaro sobre  essas 
questões  que já  foram discutidas largamente,  até porque eu tenho um 
voto  alentado,  com relação  a  cada  uma das  condutas  imputadas  pelo 
Ministério Público. E até anuncio aos nobres advogados aqui presentes 
que, se houver algum erro factual, eu estou pronto a reconsiderar o meu 
voto em eventuais embargos de declaração. Procurei sempre, ao longo de 
todo esse processo, analisar todos os pontos levantados pela defesa de 
forma bastante minuciosa, entretanto, estou sempre aberto para corrigir 
eventuais erros, equívocos, omissões, contradições ou obscuridades.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3599898.

Supremo Tribunal Federal

03/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
pergunto a Sua Excelência, Ministro-Revisor, se prefere fazer o seu voto a 
partir de amanhã.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  vamos,  sim,  nós  temos  quorum inclusive  para 
questões  constitucionais.  Estamos  com  oito  Ministros,  já  avançamos, 
muitas  vezes,  além das  oito  horas,  eu  estou pronto  para  votar,  quero 
colaborar com a Corte, que tem interesse em decidir logo esse processo. 
Serei breve.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sem 
delongas, eu concedo a palavra a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu agradeço a Vossa Excelência a gentileza habitual.

Senhor  Presidente,  eu  estou  comungando  com  grande  parte  dos 
pontos de vista do eminente Relator, de maneira que eu poderei fazer um 
vol d'oiseau,  como dizem os  franceses,  um voo de  pássaro sobre  essas 
questões  que já  foram discutidas largamente,  até porque eu tenho um 
voto  alentado,  com relação  a  cada  uma das  condutas  imputadas  pelo 
Ministério Público. E até anuncio aos nobres advogados aqui presentes 
que, se houver algum erro factual, eu estou pronto a reconsiderar o meu 
voto em eventuais embargos de declaração. Procurei sempre, ao longo de 
todo esse processo, analisar todos os pontos levantados pela defesa de 
forma bastante minuciosa, entretanto, estou sempre aberto para corrigir 
eventuais erros, equívocos, omissões, contradições ou obscuridades.
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03/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

ITEM VI – CORRUPÇÃO ATIVA

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

RÉU: MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA

O Ministério Público atribui ao réu  MARCOS VALÉRIO a prática 
de reiteradas condutas que tipificam, em tese, distintos crimes, sempre 
em  coautoria,  decorrentes  de  empréstimos  tidos  como  fraudulentos, 
intermediados  pelo  Banco  Rural,  e  de  contratos  publicitários,  havidos 
como ilícitos, firmados entre agências de sua propriedade com o fundo 
VISANET, com o Banco do Brasil  e  com a Câmara dos Deputados,  os 
quais  teriam  gerado  recursos  para  a  suposta  compra  de  votos  no 
Congresso Nacional.

Neste item será analisada a imputação do crime de corrupção ativa 
ao réu MARCOS VALÉRIO por conta de recursos que foram entregues 
aos acusados  PEDRO CORRÊA,  PEDRO HENRY,  JOSÉ JANENE (PP), 
VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES (PL), JOSÉ CARLOS 
MARTINEZ  (PTB),  JOSÉ BORBA (PMDB),  ROBERTO JEFFERSON e 
ROMEU QUEIROZ (PTB), entre outros. 

Segundo o Parquet, “a operacionalização do esquema ilícito de compra de  
apoio  político  no  Congresso  Nacional  aproximou  Delúbio  Soares  de  Marcos  
Valério”  (fl.  45.142,  vol.  214),  embora  os  acusados  neguem  que  essa 
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03/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

ITEM VI – CORRUPÇÃO ATIVA

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

RÉU: MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA

O Ministério Público atribui ao réu  MARCOS VALÉRIO a prática 
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em  coautoria,  decorrentes  de  empréstimos  tidos  como  fraudulentos, 
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VISANET, com o Banco do Brasil  e  com a Câmara dos Deputados,  os 
quais  teriam  gerado  recursos  para  a  suposta  compra  de  votos  no 
Congresso Nacional.

Neste item será analisada a imputação do crime de corrupção ativa 
ao réu MARCOS VALÉRIO por conta de recursos que foram entregues 
aos acusados  PEDRO CORRÊA,  PEDRO HENRY,  JOSÉ JANENE (PP), 
VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES (PL), JOSÉ CARLOS 
MARTINEZ  (PTB),  JOSÉ BORBA (PMDB),  ROBERTO JEFFERSON e 
ROMEU QUEIROZ (PTB), entre outros. 

Segundo o Parquet, “a operacionalização do esquema ilícito de compra de  
apoio  político  no  Congresso  Nacional  aproximou  Delúbio  Soares  de  Marcos  
Valério”  (fl.  45.142,  vol.  214),  embora  os  acusados  neguem  que  essa 
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aproximação tivesse o escopo de cometer crimes.

O pagamento da vantagem indevida, segundo a acusação, “ficava a  
cargo  de  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz,  
Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias” (fl. 45.144, vol. 214).

Por essas  razões,  entende a  Procuradoria  Geral  da República  que 
ficou comprovado, ao longo da instrução criminal, a imputação assacada 
contra o acusado.

Bem revisados os autos, entendo procedente a acusação da prática 
do delito de corrupção ativa pelo réu MARCOS VALÉRIO.

Como pudemos verificar da análise do delito de corrupção passiva e 
nos  outros  itens  desta  ação  penal,  ao  final  da  instrução  criminal 
comprovou-se o repasse de vultosas quantias aos parlamentares do PP, 
PTB, PL e PMDB por intermédio das empresas de MARCOS VALÉRIO.

Ao analisar a conduta do corréu  DELÚBIO SOARES, afirmei que 
MARCOS  VALÉRIO,  valendo-se  da  expertise obtida  nas  eleições 
estaduais de 1998, travadas em Minas Gerais, e também da amizade que 
sedimentou com DELÚBIO SOARES, acabou formando, juntamente com 
este último, uma verdadeira  societas sceleris voltada à prática de delitos 
contra o sistema financeiro e a administração pública.

Em  suas  primeiras  declarações  à  Polícia  Federal,  em  29/6/2005, 
MARCOS VALÉRIO negou os fatos:

“(...)
QUE, apresentado ao declarante a  informação produzida pelo  

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que relata a  
existência  de  vários  saques  em  espécie  provenientes  de  contas  
bancárias  vinculadas  às  empresas  SMP&B  COMUNICAÇÕES  
LTDA  e  DNA  PROPAGANDA  LTDA.,  o  mesmo  reconhece  a  

2 
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aproximação tivesse o escopo de cometer crimes.

O pagamento da vantagem indevida, segundo a acusação, “ficava a  
cargo  de  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz,  
Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias” (fl. 45.144, vol. 214).

Por essas  razões,  entende a  Procuradoria  Geral  da República  que 
ficou comprovado, ao longo da instrução criminal, a imputação assacada 
contra o acusado.

Bem revisados os autos, entendo procedente a acusação da prática 
do delito de corrupção ativa pelo réu MARCOS VALÉRIO.

Como pudemos verificar da análise do delito de corrupção passiva e 
nos  outros  itens  desta  ação  penal,  ao  final  da  instrução  criminal 
comprovou-se o repasse de vultosas quantias aos parlamentares do PP, 
PTB, PL e PMDB por intermédio das empresas de MARCOS VALÉRIO.

Ao analisar a conduta do corréu  DELÚBIO SOARES, afirmei que 
MARCOS  VALÉRIO,  valendo-se  da  expertise obtida  nas  eleições 
estaduais de 1998, travadas em Minas Gerais, e também da amizade que 
sedimentou com DELÚBIO SOARES, acabou formando, juntamente com 
este último, uma verdadeira  societas sceleris voltada à prática de delitos 
contra o sistema financeiro e a administração pública.

Em  suas  primeiras  declarações  à  Polícia  Federal,  em  29/6/2005, 
MARCOS VALÉRIO negou os fatos:

“(...)
QUE, apresentado ao declarante a  informação produzida pelo  

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que relata a  
existência  de  vários  saques  em  espécie  provenientes  de  contas  
bancárias  vinculadas  às  empresas  SMP&B  COMUNICAÇÕES  
LTDA  e  DNA  PROPAGANDA  LTDA.,  o  mesmo  reconhece  a  

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4736 de 8405 STF-fl. 56351



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

provável  veracidade  de  tais  dados;  QUE tem conhecimento  de  que  
foram realizados saques em espécie de contas bancárias das empresas  
em questão; QUE não sabe precisar os valores e datas dos saques em  
espécie  realizados;  QUE  os  valores  sacados  dizem  respeito  ao  
faturamento normal das empresas, fruto dos pagamentos recebidos de  
seus clientes;

(...)
QUE não sabe dizer quem comparecia aos bancos para efetuar os  

saques  em  espécie  da  DNA;  QUE  pode  afirmar  que  os  saques  
comunicados  pelo  COAF  têm  como  justificativa  o  pagamento  a  
fornecedores da empresa, a distribuição de lucros entre os sócios ou  
investimento em ativos;

(...)
QUE pode  afirmar  que  nenhum dos  saques  informados  pelo  

COAF  destinaram-se  ao  pagamento  de  propina  ou  corrupção  de  
parlamentares  ou  membros  de  partidos  políticos;  QUE  nunca  fez  
qualquer  doação  para  campanhas  eleitorais;  QUE  considera  pura  
coincidência o fato de que algumas viagens que fez para Brasília/DF  
ou outro estado terem coincidido com as datas dos saques em espécie  
informados pelo COAF; QUE tais coincidências, se ocorreram, foram  
causadas pelas inúmeras viagens que realiza” (fls. 51-62, vol. 1).

Em  14/7/2005,  todavia,  MARCOS  VALÉRIO compareceu 
espontaneamente  à  Procuradoria  Geral  da  República  para  prestar 
esclarecimentos  quanto  àquele  depoimento  de  29/6/2005,  e  apresentou 
nova versão, qual seja:

“(...)
No  segundo  turno  da  eleição  presidencial  conheceu  o  Sr.  

DELÚBIO SOARES, apresentado pelo Deputado Federal VÍRGILIO  
GUIMARÃES; que, embora o declarante pretendesse prestar serviços  
ao  PT  naquela  época,  isto  não  aconteceu  porque  a  campanha  era  
realizada pelo publicitário DUDA MENDONÇA. No início de 2003,  
o  Sr.  Delúbio  procurou o  declarante,  afirmando que  o  Partido  dos  
Trabalhadores,  em  razão  das  campanhas  realizadas,  estava  com  
problemas  de  caixa  em  diversos  diretórios,  oportunidade  em  que  
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propôs  que  as  empresas  do  declarante  tomassem empréstimos  e  os  
repassassem ao Partido dos Trabalhadores, que restituiria os valores  
com juros e acréscimo legais.  Tal  proposta se deu em razão do seu  
relacionamento com Delúbio e da perspectiva de que, mantendo um  
bom relacionamento  com o  Partido  do  Governo,  obtivesse  serviços  
para  suas  empresas,  inclusive  em  futuras  campanhas  eleitorais.  
Delúbio também tinha conhecimento da credibilidade das empresas do  
declarante junto às instituições bancárias, o que facilitaria a obtenção  
de empréstimos, como de fato aconteceu.

(...)
Em fevereiro de 2003, o declarante fez o primeiro empréstimo,  

junto ao Banco BMG, em nome da SMP&B Comunicação Ltda., no  
valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), tendo esse dinheiro  
sido  utilizado  para  pagamento  de  fornecedores  do  PT  e  na  
transferência em moeda corrente para terceiros, todos indicados pelo  
próprio Delúbio. Posteriormente, Delúbio lhe pediu para fazer novos  
empréstimos  com  o  mesmo  objetivo  do  anterior  e  assim  foram  
efetuados empréstimos em nome de: 1) Grafitti Participações Ltda. -  
Banco BMG, em 28/01/2004, no valor de R$ 15.720.300,00 (quinze  
milhões,  setecentos e vinte mil e trezentos reais); 2) Rogério Lanza  
Tolentino e Associados Ltda. – BMG, em 26/04/2004, no valor de R$  
10.000.000,00 (dez milhões de reais); 3) Grafitti  - Banco Rural em  
12/09/2003, no valor de R$ 9.975.400,00 (nove milhões, novecentos e  
setenta e cinco mil e quatrocentos reais); 4) SMP&B - Banco Rural,  
em  26/05/2003,  no  valor  de  R$  18.299.111,00  (dezoito  milhões  
duzentos e noventa e nove mil e cento e onze reais); perfazendo um  
total originário de R$ 39.219.780,00 (trinta e nove milhões, duzentos  
e dezenove mil  e setecentos e oitenta reais),  sendo que a totalidade  
desse  valor,  ao  longo  do  ano  de  2003  até  o  início  desse  ano,  foi  
repassada ao PT por intermédio ou por indicação do Sr. Delúbio.

(...)
Os  saques  em dinheiro  para  pessoas  indicadas  pelo  PT eram  

retirados  pelos  próprios indicados  nas agências bancárias  do Banco  
Rural, localizadas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São  
Paulo, devendo os nomes das pessoas estar registrados nas agências”  
(fls. 355-360).
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Em 2/8/2005, MARCOS VALÉRIO retornou à Procuradoria Geral da 
República,  ocasião  em  que  confirmou  as  declarações  anteriormente 
prestadas,  além  de  informar  a  relação  de  beneficiários  do  esquema. 
Confira-se:

“Que,  segundo informado por Delúbio, o dinheiro tinha,  
em regra, a seguinte destinação: pagamento de fornecedores de  
campanhas eleitorais do PT e dos partidos aliados,  ou seja,  
partidos  que  formaram  coligações  com  o  PT  para  
candidaturas;  Que,  também existiam débitos  dessas  coligações  no  
passado; Que, como os partidos destinatários dos recursos também não  
contabilizaram essas dívidas, os recursos tinham que ser entregues em  
espécie,  já  que  a  movimentação  no  sistema  financeiro  deixaria  um  
registro de operações que não tinham sido contabilizadas; Que, desta  
forma,  surgiu  a  sistemática  de  saques  das  contas  do  declarante  e  
repasses, em dinheiro, às  pessoas indicadas por Delúbio Soares,  
ou mesmo transferência a fornecedores pelo mesmo indicados;

(...)
Que, sobre o documento intitulado ‘Relação de pessoas indicadas  

pelo  PT  que  receberam  recursos  emprestados  ao  PT’,  presta  os  
seguintes  esclarecimentos:  Waldemar  Costa  Neto/Jacinto  Lamas,  
Delúbio Soares lhe repassou o nome de ambos, inclusive telefone de  
contato, para transferência de recursos, primeiramente para a empresa  
GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAÇÕES E  
PARTICIPAÇOES S/C, conforme indicado na planilha apresentada e,  
num  segundo  momento,  na  modalidade  de  saques  realizados  na  
agência do Banco Rural em Brasília, ou por Simone Vasconcelos, ou  
pelos próprios destinatários dos recursos; Que esclarece que, na época,  
foi  firmado  um  contrato  entre  a  SMP&B  e  a  empresa  
GUARANHUNS,  para  justificar  as  saídas  de  recursos,  embora  a  
contabilização da empresa tenha sido feita como empréstimos ao PT;  
Que  foi  JACINTO  LAMAS  quem  apresentou  o  nome  da  
GUARANHUNS  como  sendo  destinatária  desses  recursos  
financeiros;  Que  a  indicação  da  empresa  BÔNUS  BANVAL  para  
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destinação dos recursos indicados na relação fornecida pelo declarante  
na referida petição partiu de Delúbio Soares; Que a Guaranhuns foi  
apresentada  por  JACINTO  LAMAS  e  a  BÔNUS  BANVAL  por  
Delúbio,  na  ocasião  em  que  o  declarante  não  pretendia  dar  
continuidade à sistemática de saques em espécie, o que ocorreu a partir  
de abril/maio de 2004; Que os únicos contatos de declarante no PL era  
JACINTO LAMAS e WALDEMAR COSTA NETO; Que o item ‘2’  
da  relação  apresentada  refere-se  a  transferências  realizadas  para  
ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, sócia de Duda Mendonça;  
Que  as  pessoas  de  Antônio  Kalil,  David  Rodrigues  e  Luiz  Carlos  
Costa Lara, estes dois últimos policiais civis em Minas Gerais, foram  
indicadas  por  ZILMAR  para  o  recebimento  dos  recursos;  Que,  
indagado,  esclarece  que  a  sistemática  adotada  em conjunto  com a  
direção do Banco Rural para facilitar as transferências dos recursos foi  
a indicação,  por representantes da SMP&B, por fax ou e-mail,  aos  
funcionários da agência do Banco Rural em Belo Horizonte do número  
do cheque, valor e pessoa que iria levantar os recursos, uma vez que se  
tratava de cheques nominais à SMP&B, endossados no seu verso; Que  
os funcionários do Banco Rural em BH, o gerente Bruno Tavares e  
outros, transmitiam por fax a instrução sobre o pagamento para as  
agências de Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, repassando aquelas  
mesmas informações  sobre o número do cheque,  o  valor e  a  pessoa  
autorizada a sacar; Que, em algumas situações, somente em Brasília, a  
gerente SIMONE comparecia na agência do Banco Rural e entregava  
pessoalmente os recursos ou deixava os valores separados na agência à  
disposição dos beneficiários; Que, retornando aos repasses realizados a  
Zilmar e Duda Mendonça, Delúbio lhe informou que se destinavam a  
pagamentos de campanhas do Partido dos Trabalhadores com débitos  
pendentes;  Que  Paulão,  indicado  no  item  ‘3’  da  relação,  é  um  
dirigente sindical e membro do PT, salvo engano, em Sergipe; Que o  
deputado Paulo Rocha, indicado no item 4, era ligado ao PT do Pará, e  
os recursos eram recebidos pelos assessores Anita Leocádia e Charles  
dos Santos Dias; Que, com relação aos valores relacionados no item 5,  
sabe o  depoente  que Francisco Borges Cavalcante  é  ligado ao PPS,  
sendo  que  o  contato  com  Márcio  Lacerda  era  feito  através  de  
Terezinha,  cujo  celular  consta  da  relação;  Que  Jair  dos  Santos,  
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motorista do falecido presidente do PTB José Carlos Martinez, recebeu  
em Belo  Horizonte  e  em Brasí1ia,  sendo que em Belo  Horizonte  o  
dinheiro foi retirado do Banco através de carro forte; Que o Deputado  
Guimarães,  responsável  pelo  PT  do  Ceará,  recebia  diretamente  em  
Brasília; Que, Marcelino Pies era tesoureiro do PT no Rio Grande do  
Sul e os valores eram recebidos por Jorge e Paulo Antônio Bassotto em  
Belo Horizonte; Que o item 9, João Ferreira dos Santos, o dinheiro foi  
entregue  em Belo  Horizonte;  Que,  com  relação  ao  item 10,  quem  
recebia o dinheiro era Mauro Santos, mas o contato era feito através de  
Eristela; Que, quanto ao item 10, o Deputado Romeu Ferreira Queiroz  
é Presidente do PTB em Minas Gerais e recebia através de Charles dos  
Santos Nobre e José Hertes; Que o deputado João Magno é do PT de  
Minas Gerais e recebia através de Paulo Vieira Abrigó, provavelmente  
assessor; Que Manoel Severino, constante do item 14 da lista, é do PT  
do Rio de Janeiro, exerce o cargo de Presidente da Casa da Moeda, e os  
recursos destinavam-se ao custeio da campanha eleitoral do PT no Rio  
de  Janeiro;  Que  esses  valores  eram recebidos  pelo  próprio  Manoel  
Severino,  por  Henrique  Pizzolato  e  por  Luiz  de  tal;  Que  Emerson  
Palmieri era tesoureiro do PTB nacional, braço direito do Deputado  
Roberto Jefferson; Que Raimundo Ferreira da Silva Júnior e Vilmar  
Lacerda,  constante  nos  itens  16  e  213  da  relação,  são  do  PT  do  
Distrito  Federal;  Que  os  R$  4.900,000,09,  constantes  do  item 17,  
eram entregues na tesouraria do PT em São Paulo e em Brasília, sendo  
que os contatos eram feitos com Delúbio, Solange ou Edilene; Que os  
advogados  Aristides  Junqueira  e  Pedro  Fonseca  receberam  R$  
185.000,00 a título de honorários; Que o Deputado Vadão era do PP  
de São Paulo; Que Carlos Magno, relacionado no item 21, é do PT de  
Minas Gerais, e o responsável por um dos saques foi Rodrigo Barroso  
Fernandes, assessor de Fernando Pimentel, prefeito de Belo Horizonte;  
Que  o  Deputado  José  Borba  recebeu  em Brasília,  no  Banco  Rural,  
tendo-se recusado a assinar os recibos; Que José Luiz Alves era chefe  
de  gabinete  do  ex-Ministro  do  Transportes,  Anderson  Adauto,  
atualmente prefeito de Uberaba; Que Edson Pereira de Almeida, que  
recebia por José Luiz Alves, era irmão de Anderson Adauto; Que o  
valor registrado no item 26, tendo como beneficiário Carlos Cortegoso,  
destinava-se ao pagamento de camisetas para o PT; Que Roberto Costa  
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Pinho era assessor do Ministério da Cultura; Que Bispo Rodrigues é  
um dos integrantes do PL indicado pelo próprio Delúbio Soares; Que  
Armando  Costa  exerceu  o  mandato  de  Deputado  Federal,  sendo  
membro do Diretório do PMDB em Minas Gerais, assim como Carlos,  
que  trabalha  para  o  PT  em  Goiânia;  Que  retifica  a  informação  
esclarecendo que a documentação que possui sobre as transferências ao  
Deputado João Paulo Cunha é de R$ 50 mil e não R$ 200 mil, como  
consignado na relação apresentada” (fls. 727-735, vol. 3 - grifei).

Como se verifica por tais declarações, as quais foram confirmadas 
em juízo (fls. 16.349-16.369, vol. 76), o réu mantinha estreita relação com 
DELÚBIO SOARES e agiu, como ele próprio afirmou, com a “perspectiva  
de que, mantendo um bom relacionamento com o Partido do Governo, obtivesse  
serviços para suas empresas, inclusive, em futuras campanhas eleitorais”.

As  declarações  do  corréu  DELÚBIO  SOARES confirmaram  essa 
relação intensa. Desde seu primeiro depoimento à Polícia Federal, embora 
negue,  primeiramente,  “qualquer  transação  comercial  com  MARCOS 
VALÉRIO”, já se pode verificar o intenso contato entre ambos:

“QUE realmente  participou de  um encontro  com  MARCOS 
VALÉRIO e  o  empresário  CARLOS  ROTENBURGO,  do  grupo  
OPORTUNITY;

(...)
QUE já se encontrou com MARCOS VALÉRIO em hotéis nas  

cidades de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Brasília/DF; QUE em  
Brasília costuma ficar hospedado no hotel BLUE TREE, já tendo-se  
encontrado com MARCOS VALÉRIO nas dependências deste; QUE  
não  tem  ideia  de  quantas  vezes  já  se  encontrou  com  MARCOS  
VALÉRIO  no  BLUE TREE em Brasília...  QUE já  se  reuniu  com  
MARCOS VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto em Brasília quanto  
em São Paulo... QUE falava com MARCOS VALÉRIO uma ou duas  
vezes  por  semana,  sempre  para  tratar  de  assuntos  relacionados  a  
política e conversas entre amigos...

QUE conheceu o publicitário MARCOS VALÉRIO no final do  
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ano  de  2002,  na  época  da  campanha  eleitoral  para  Presidência  da  
República;  QUE  foi  apresentado  a  MARCOS  VALÉRIO pelo  
Deputado  Federal  VIRGÍLIO  GUIMARÃES  em  um  encontro  
ocorrido  no  Comitê  Eleitoral  Central  de  São  Paulo/SP;  QUE  
MARCOS  VALÉRIO lhe  foi  apresentado  como  um  grande  
profissional  do  ramo  de  publicidade,  sendo  que  o  mesmo  estaria  
disposto a ajudar o PT” (fls. 245-250, vol. 2).

Em seu  segundo  depoimento  extrajudicial,  agora  confirmando  os 
repasses a partidos políticos por intermédio das empresas de MARCOS 
VALÉRIO, ele sustentou: 

“QUE  confirma  o  valor  total  dos  recursos  repassados  por  
MARCOS  VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUZA,  totalizando  
aproximadamente  R$  55.000.000,00  (cinquenta  e  cinco  milhões  de  
reais), por orientação do PT; QUE a relação elaborada por MARCOS  
VALÉRIO e apresentada à Polícia Federal aparentemente corresponde  
à realidade;

(...)
QUE  o  restante  da  quantia  emprestada  por  MARCOS  

VALÉRIO  foi  distribuído  por  ordem  do  declarante,  utilizando  a  
estrutura das empresas de MARCOS VALÉRIO; QUE, portanto, o  
declarante informava o destinatário e o valor de cada transferência,  
sendo que MARCOS VALÉRIO se  encarregava de  fazer  chegar  os  
recursos aos beneficiários indicados; QUE não possuía nenhum tipo  
de controle da entrega efetiva dos recursos para os beneficiários; QUE  
geralmente  definia  a  agremiação  política  a  ser  agraciada  com  os  
recursos do PT, sendo que cada partido indicava os responsáveis pelo  
recebimento diretamente a MARCOS VALÉRIO”  (fls.  3.636-3.639, 
vol. 16).

E em seu interrogatório:

“Então, quando acaba a eleição presidencial, depois de uns 20,  
30 dias, os Diretórios Regionais, nós reunimos e todo mundo começou  
a reclamar e já ficamos para trás, que foi o dinheiro um dos motivos da  
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denúncia, que nós buscamos um empréstimo via Marcos Valério. Eu  
procurei um empréstimo ao Marcos Valério. (SIC)

(...)
DEPOENTE: 2002. Fiquei conhecendo com mais profundidade  

o Marcos Valério na campanha que ele foi contratado entre a posse e  
a... Entre a vitória e a posse, teve uma campanha paralela às outras  
também, que foi a campanha para o Deputado João Paulo a presidente  
da Câmara dos Deputados Federais e a empresa do Marcos Valério foi  
contratada via...

JUÍZA: Qual delas?
DEPOENTE: Acho que é essa SMP&B. Não tenho certeza, está  

nos autos, uma das empresas do Marcos Valério foi contratada para a  
campanha do João Paulo. Foi falar comigo, para falar com o PT, o PT  
decidiu a responsabilizar para si a campanha do João Paulo, candidato  
do PT,  embora ia ser votado por todos os partidos e assim foi feito, um  
contrato, não lembro na época, em torno de 150 mil reais.

Na época foi feito um contrato, eu lembro disso, um contrato de  
150 mil reais para a empresa do Marcos Valério fazer a campanha do  
João Paulo, arrumar, preparar as reuniões, viagem, e o PT assumiu  
isso  como  responsabilidade,  como  assumiu  depois  em  2004  a  
campanha do Deputado Luís Eduardo Greenhalgh à Presidência da  
Câmara também. Nós assumimos essa responsabilidade. Então, aí eu  
fiquei, viajei bastante, para ajudar o Deputado João Paulo, conheci o  
Marcos  Valério  nessa  época  e  começamos  a  trocar  muitas  ideias,  
trocamos...

(...)
JUÍZA: O senhor tinha reuniões constantes no diretório do PT  

em Brasília com o Marcos Valério e o Silvio Pereira?
DEPOENTE: São momentos distintos, eu sempre tive reuniões  

com o Silvio porque ele era... Ele era o Secretário de organização do  
PT, depois virou Secretário-Geral. Nós sempre tínhamos reuniões com  
ele  para  tratar  da  pauta,  assunto,  vida  cotidiana do  PT e  também  
sempre tive reuniões com o Marcos Valério, mas não as duas pessoas  
ao  mesmo  tempo.  Às  vezes  a  gente  estava  num  local,  chegava,  
encontrava,  conversava  rapidamente.  O  Silvio  também  sempre  foi  
uma pessoa do PT, estava numa reunião ele passava, parava, chegava,  
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cumprimentava  as  pessoas,  depois  ia  embora,  às  vezes  as  pessoas  
podem achar que isso é reunião, não é reunião, reunião é você estar  
trabalhando com uma pessoa, conversando, deliberando assunto com  
aquela pessoa.  Com o Marcos Valério tive várias reuniões aqui  
na  sede  do  PT,  em  Brasília,  a  sede  do  PT  nacional  aqui,  
reuniões em Brasília com ele, sempre tive, sempre, conversava  
com ele uma vez por semana, mais ou menos, pessoalmente” 
(fls. 16.591-16.633, vol. 77 – grifei).

Desse modo, de tudo que já foi comprovado nestes autos, não restam 
dúvidas  quanto  à  participação  de  MARCOS  VALÉRIO nos  fatos 
fartamente expostos, bem como quanto à consequente caracterização do 
crime de corrupção ativa.

Ressalto,  por  oportuno,  que  a  conduta  imputada  a  fim  de 
caracterizar a corrupção ativa – o oferecimento de vantagem indevida a 
funcionário  público,  no  caso  parlamentares  –  não  se  confunde  com  a 
lavagem de dinheiro, embora os fatos estejam imbricados.

É que o crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998 configurou-se com 
a ocultação dos valores provenientes dos crimes contra a Administração 
Pública  (peculato)  e  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (gestão 
fraudulenta),  pelo  mecanismo descrito  no item IV:  emissão  de  cheque 
nominal às próprias empresas do grupo de MARCOS VALÉRIO, com a 
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ativa estruturou-se na entrega de vantagem indevida aos parlamentares 
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RÉU: CRISTIANO DE MELLO PAZ

Esta  Suprema  Corte  recebeu  a  denúncia  contra  CRISTIANO  DE 
MELLO PAZ pelos crimes de  formação de quadrilha,  corrupção ativa, 
peculato,  lavagem  de  dinheiro e  remessa  ilegal  de  divisas para  o 
exterior.

Neste subitem tratarei especificamente do delito de corrupção ativa 
dos parlamentares também arrolados nesta Ação Penal.

Registro,  desde  logo,  que  aqui  também,  tal  como  nos  casos 
anteriores,  reconheço  que  a  denúncia  nem sempre observou a  melhor 
técnica, porque, em muitos pontos, deixou, mais uma vez, de descrever 
detalhadamente as condutas atribuídas a cada um dos acusados.

O abandono da melhor técnica, no entanto, não teve o condão, neste 
caso,  de inviabilizar,  totalmente,  a  peça acusatória,  como também não 
representou  obstáculo  ao  pleno  exercício  da  defesa,  pois,  apesar  de 
utilizar-se  o  Parquet de  uma  terminologia  genérica  e,  muitas  vezes, 
imprecisa, restou claro que as referências utilizadas quanto ao acusado 
MARCOS  VALÉRIO,  tais  como  “núcleo  publicitário”,  “empresas  de 
Marcos  Valério”,  “grupo  de  Marcos  Valério”,  etc.,  foram  também 
direcionadas  ao  seu  sócio  e  corréu  RAMON  HOLLERBACH 
CARDOSO.

Após bem revisar os autos, verifico que a responsabilização penal de 
CRISTIANO PAZ foi demonstrada e não decorre, como quer a defesa, da 
condição exclusiva de sócio do corréu MARCOS VALÉRIO.

Durante a análise dos itens anteriores ficou bem demonstrado que o 
réu atuava não na condição de mero sócio cotista das empresas aqui já 
referidas, mas agiu na condição de sócio-administrador, exercendo, em 
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muitas  ocasiões,  a  gerência conjunta dos negócios,  com a consequente 
assunção da responsabilidade contábil e fiscal das empresas, além de ter 
avalizado os empréstimos milionários contraídos com o Banco Rural.

A responsabilidade penal e a participação de  CRISTIANO PAZ na 
prática, principalmente, de delitos de lavagem de dinheiro, com efeito, 
ficaram bem evidenciadas. 

A alegada irresponsabilidade do acusado pelas práticas delituosas 
que lhe foram assacadas é desmentida pela farta documentação colhida 
durante a instrução processual, como também pela prova oral, como se 
vê,  por exemplo, das declarações do corréu  MARCOS VALÉRIO e do 
guarda-livros das empresas do acusado.

Tais  depoimentos  já  foram  lidos  à  exaustão  desde  o  início  do 
julgamento, razão pela qual furto-me da obrigação de relê-los.

Extrai-se, ademais, do interrogatório de MARCOS VALÉRIO diante 
do  juiz  da  4ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais,  que 
CRISTIANO PAZ mantinha relações com DELÚBIO SOARES e outros 
acusados nesta Ação Penal:

“diz que  Delúbio Soares foi apresentado ao interrogando e a  
seu sócio  Cristiano Mello Paz, pelo deputado Virgílio Guimarães,  
no segundo semestre de 2002; diz que Ramon Hollerbach não estava  
nessa  primeira  reunião;  diz  que,  posteriormente,  os  três,  o  
interrogando,  Cristiano e  Ramon,  discutiram os empréstimos com  
Delúbio  , na sede da SMP&B  , nesta capital” (fl. 16.357 – grifei).

Ainda há outro fato que bem demonstra a fragilidade da alegação da 
defesa  de  que  CRISTIANO  PAZ não  “participava”  de  questões 
administrativas das empresas aqui mencionadas.

Refiro-me ao depoimento prestado pelo Deputado Federal ROMEU 
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QUEIROZ, que afirmou que teria entrado em contato com CRISTIANO 
PAZ após reunião que teve com o então presidente da Usiminas, para que 
fossem “doados” R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para gastos 
de campanha do PTB (fl. 16.514). Confira-se:

“questionado acerca do depoimento prestado por Cristiano Paz 
a este juízo, nos autos da Carta de Ordem, respondeu que teve um  
encontro informal com Rinaldo Campos, presidente da Usiminas,  o  
qual afirmou que colocaria a disposição das campanhas de interesse do  
PTB (ou seja,  de eventuais siglas coligadas) R$150.000,00; diz que  
logo a seguir, aproximadamente dois ou três dias depois,  Cristiano 
Paz  entrou  em  contato  com  o  interrogando  por  telefone  
afirmando  que  seriam  doados  os  R$150.000,00,  debitados  a  
comissão da SMP&B e os tributos incidentes, no montante total de R$  
47.187,24(...)” (grifei).

Do depoimento do corréu RAMON HOLLERBACH, também para o 
juiz  da  4ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais,  retiro  o 
seguinte trecho:

“Questionado  sobre  o  valor  repassado  ao  deputado  Romeu 
Queiroz, diz que tais valores foram doados pela SMP&B, a partir de  
pedido do Presidente da Usiminas feito a    Cristiano Paz  , tendo em 
vista o valor e a importância da Usiminas para a SMP&B; diz que  
não foram 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sabendo que foi  
um valor bem inferior a este; diz, portanto, que não é verdadeira a  
afirmação de Romeu Queiroz em seu depoimento judicial prestado a  
este  juízo,  ordenado  quanto  à  alegação  de  que  os  valores  tinham  
origem na  Usiminas  e  que  a  SMP&B  cobrou  uma  comissão  para  
intermediar os recursos ao PTB; acredita que a alegação de cobrança  
de comissão teria sido um argumento utilizado por  Cristiano Paz 
para tentar reduzir o  valor a ser doado ao PTB (...)” (fl.  16.521 – 
grifei).

Existem,  portanto,  elementos  seguros  da  participação  do  acusado 
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CRISTIANO PAZ nas  mesmas práticas  delitivas  imputadas  ao  corréu 
MARCOS VALÉRIO, em coautoria.

Especificamente quanto às condutas de corrupção ativa praticadas 
pelo  réu  CRISTIANO  PAZ em  coautoria  com  MARCOS  VALÉRIO, 
quais sejam, a entrega de recursos aos acusados PEDRO CORRÊA, JOSÉ 
JANENE (PP), VALDEMAR COSTA NETO,  BISPO RODRIGUES (PL), 
JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ,  ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU 
QUEIROZ (PTB) e JOSÉ BORBA (PMDB), após a detida análise dos itens 
anteriores, penso estar devidamente comprovada a sua participação.

Isso porque o  réu não  só  tinha  ciência,  como também contribuiu 
diretamente para que tais recursos chegassem aos parlamentares, também 
réus nesta Ação Penal, fato que consubstanciou a prática de oferecimento 
de vantagem indevida a funcionário público. Corrupção ativa, portanto.

A alegação de que os valores foram entregues objetivando a compra 
de votos dos parlamentares carece de comprovação, pois voto favorável 
aos projetos do Executivo, por si só, não serve de justo fundamento para a 
caracterização da corrupção ativa. Contudo, conforme já assentado por 
este Egrégio Plenário, tal fato é de todo despiciendo. 

O certo é que o réu contribuiu decisivamente para a prática do crime 
de  corrupção  ativa  voltada  a  parlamentares  de  várias  agremiações 
políticas, estando, portanto, demonstrada a elementar da figura penal em 
questão.

Ante o exposto, em relação à prática do crime de corrupção ativa, 
voto pela CONDENAÇÃO de CRISTIANO PAZ, nos termos do art. 333 
do Código Penal.
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RÉU: RAMON HOLLERBACH CARDOSO

Esta  Suprema  Corte  recebeu  a  denúncia  contra  RAMON 
HOLLERBACH  CARDOSO pelos  crimes  de  formação  de  quadrilha, 
corrupção  ativa,  peculato,  lavagem  de  dinheiro e  remessa  ilegal  de 
divisas para o exterior.

Bem  revisados  os  autos,  e  contrariamente  ao  sustentado  pelo 
acusado, constato que a sua responsabilização penal, pretendida pelo MP, 
não decorre, exclusivamente, de sua condição de mero sócio do corréu 
MARCOS  VALÉRIO,  mas,  sim,  da  respectiva  atuação  na  trama 
criminosa, a qual, parece-me, restou satisfatoriamente delineada no bojo 
desta ação penal.

A verticalizada  análise  dos  itens  anteriores  da  denúncia  por  esta 
Corte demonstrou que o réu participou efetivamente do resultado das 
ações criminosas em coautoria com o corréu MARCOS VALÉRIO.

Com efeito,  ficou comprovado nos autos que o acusado  RAMON 
HOLLERBACH CARDOSO, muito mais do que um “singelo” cotista das 
empresas  SMP&B,  STAR ALLIANCE,  SOLIMÕES,  GRAFFITI  e  DNA, 
agiu na condição de sócio-administrador, exercendo, em muitas ocasiões, 
a  gerência  conjunta  dos  negócios,  com  a  consequente  assunção  da 
responsabilidade contábil e fiscal das empresas, além de ter avalizado os 
empréstimos milionários contraídos com o Banco Rural.

A responsabilidade  penal  e  a  participação  do  acusado  RAMON 
HOLLERBACH CARDOSO, nesse sentido, estão retratadas no ajuste de 
empréstimos bancários, como aqueles contraídos pela GRAFFITI (fls. 45-
66 do apenso 40), pela administração conjunta e solidária das empresas 
das quais era cotista, a exemplo do que consta do contrato social desta 
última  (fl.  171,  do  apenso  59),  e  pela  escrituração  fraudulenta  das 
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empresas.

A alegada irresponsabilidade do acusado pelas práticas delituosas 
que lhe foram assacadas é desmentida pela farta documentação colhida 
durante a instrução processual, como também prova oral, como se vê, por 
exemplo, das declarações do corréu  MARCOS VALÉRIO e do guarda-
livros das empresas do acusado.

No interrogatório de MARCOS VALÉRIO (apenso 315, fl. 16.357), a 
participação  de  RAMON  HOLLERBACH  CARDOSO na  gestão  das 
empresas acima referidas restou claramente evidenciada. Confira-se: 

“(...) questionado acerca de seus sócios Cristiano Paz e Ramon 
Hollerbach, diz que quanto à empresa DNA inicialmente a mesma  
era composta por Francisco Castilho, Margareth Queiroz e, nos outros  
50%,  Ramon  Cardoso,  Cristiano  Paz  e  o  interrogando;  diz  que,  
posteriormente,  Cristiano  se  desligou,  permanecendo  apenas  o  
interrogando e Ramon Cardoso;  quanto à SMP&B, o interrogando,  
Ramon Cardoso e  Cristiano  Paz  são  sócios;  diz  que  na  SMP&B  
havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal, sendo, de fato, a  
empresa  administrada,  em  conjunto,  pelo  interrogando,  Ramon e  
Cristiano; diz que a empresa era ‘tocada a três mãos’; prova disto é que  
havia a necessidade de aprovação, em conjunto, dos três em decisões  
administrativas, havendo, outrossim, a necessidade de ao menos duas  
assinaturas  nos  cheques  emitidos  pela  SMP&B;  diz  que  na  DNA,  
contudo, existia um conselho dos cotistas, que tomavam as decisões  
macro e  os administradores,  que cumpriam as decisões do conselho  
cotista”. 

No mesmo sentido,  declarou,  ratificando  o  que afirmou o  corréu 
MARCOS VALÉRIO, Marco Aurélio Prata (fl. 3597, volume 16), contador 
das empresas desde 1990: 

“QUE a decisão da abertura das filiais em tal município partiu  
dos  diretores  das  empresas;  QUE  todos  os  três  sócios,  a  saber,  
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CRISTIANO,  RAMON e  MARCOS VALÉRIO,  participavam das  
decisões  administrativas  da  SMP&B  COMUNICAÇÃO  e  DNA 
PROPAGANDA; QUE RAMON e MARCOS VALÉRIO atuam na  
DNA  PROPAGANDA  através  da  empresa  GRAFFITE  
PARTICIPAÇÕES (...)”.

Ademais,  RAMON  HOLLERBACH assinou  diversos  livros 
contábeis,  os  quais,  segundo  consta  do  Laudo  2076/2006-INC,  foram 
forjados em seu conteúdo (fls. 46-76 do apenso 142).

Assinou,  também,  diversos  cheques  e  foi  avalista  em  diversos 
empréstimos  milionários  para  as  empresas  SMP&B  e  Graffiti 
Participações (fls. 5 e 12 do Apenso 86 – volume 1; fl. 247 do apenso 85 – 
volume 3; fls. 58-65 do apenso 40; e fls. 45-46 do apenso 40). E os valores 
obtidos  através  desses  empréstimos  é  que  serviram  para  pagar  a 
vantagem indevida aos parlamentares.

Existem,  portanto,  elementos  seguros  da  participação  do  acusado 
RAMON  HOLLERBACH  CARDOSO nas  mesmas  práticas  delitivas 
imputadas ao corréu MARCOS VALÉRIO, em coautoria.

Quanto à específica imputação do crime de corrupção ativa que teria 
sido praticado pelo réu RAMON HOLLERBACH CARDOSO por conta 
de recursos que foram entregues aos acusados PEDRO CORRÊA,  JOSÉ 
JANENE (PP), VALDEMAR COSTA NETO,  BISPO RODRIGUES (PL), 
JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ,  ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU 
QUEIROZ (PTB) e JOSÉ BORBA (PMDB), após o detido exame dos fatos 
envolvendo esses corréus, tenho por demonstrada a efetiva participação 
de  RAMON  HOLLERBACH no  resultado  da  prática  delituosa  ora 
analisada.

Isso  porque  o  réu  não  só  tinha  ciência  como também  contribuiu 
diretamente para que tais recursos chegassem aos parlamentares, também 
réus nesta Ação Penal, fato que consubstanciou a prática de oferecimento 
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de vantagem indevida a funcionário público. Corrupção ativa, portanto.

A alegação de que os valores foram entregues objetivando a compra 
de votos dos parlamentares carece de comprovação, pois voto favorável 
aos projetos do Executivo, por si só, não serve de justo fundamento para a 
caracterização da corrupção ativa. Contudo, conforme já assentado por 
este Egrégio Plenário, tal fato é de todo despiciendo. 

O certo é que o réu contribuiu decisivamente para a prática do crime 
de  corrupção  ativa  voltada  a  parlamentares  de  várias  agremiações 
políticas, estando, portanto, demonstrada a elementar da figura penal em 
questão.

Ante o exposto, em relação à prática do crime de corrupção ativa, 
voto pela CONDENAÇÃO de RAMON HOLLERBACH, nos termos do 
art. 333 do Código Penal.
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RÉ: SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS

Analiso  agora  se  foi  comprovada  a  participação  dolosa  da  ré 
SIMONE VASCONCELOS na prática do delito de corrupção ativa.

Com efeito,  a  acusada  adotou,  como linha  principal  de  defesa,  o 
argumento de que atuou sem o necessário dolo, pois agiu desprovida de 
poder decisório, ou seja, pautou sua conduta no estrito cumprimento de 
ordens emanadas do corréu  MARCOS VALÉRIO, o que afastaria a sua 
responsabilidade penal dela pelos crimes de que é acusada.

Diz a defesa, em suas alegações finais:

“23.  É  bem verdade  que  a  denunciada  Simone  Reis  Lobo  de  
Vasconcelos  podia  suprir  a  falta  de  uma das  assinaturas,  em casos  
emergenciais,  quando  não  estavam  presentes  dois  dos  sócios  da  
empresa.  Contudo,  a  acusada  jamais  poderia  ordenar,  sozinha,  a  
emissão  de  qualquer  despesa,  muito  menos  os  cheques  nominais  à  
empresa SMP&B que integram o ponto fulcral da presente denúncia.

24. A ‘Diretora Administrativo-Financeira’ da SMP&B era, em  
verdade, uma mera executora das demandas formuladas e conduzidas,  
apenas, pelos sócios da empresa.

(...)
26. Pelo exposto, resta patente que ser ‘diretor’ na SMP&B não  

era equivalente a ter poder, ou a ter ciência das deliberações internas.
A denunciada Simone Reis Lobo de Vasconcelos nada mais era  

do  que  uma  funcionária,  empregada  (e  demissível)  nos  termos  da  
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  que  não  recebia  dividendos  
societários,  nem  participava  das  grandes  decisões  que  moviam  a  
empresa.  Neste  sentido  são  as  declarações  dos  ex-colaboradores  da  
SMP&B, sem impugnações, entre as quais se inclui o depoimento da  
própria denunciada: 

(...)
27. Entre tantos ‘diretores’, percebe-se que tal honorífico pouco  
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significa  de  fato.  Entretanto,  a  denúncia  do  Ministério  Público  
Federal, decerto baseada mais na aparência do que na realidade dos  
fatos,  ousou  intitular  a  denunciada  Simone  Vasconcelos  como  a  
‘principal  operadora  do  esquema  dirigido  por  Marcos  Valério’.  
Cumpre perguntar: como poderia a denunciada ocupar tal posição se  
sequer  possuía  autonomia  para  ‘comprar  uma  bala’,  como  
demonstram as provas?”.

Conforme já assentei ao analisar a conduta da ré em relação ao delito 
de lavagem de capitais, os argumentos da ré são sedutores, mas a análise 
rigorosa do acervo probatório coligido nos autos leva à conclusão de que 
o  papel  desempenhado  pela  acusada,  tanto  na  estrutura  funcional  e 
hierárquica  das  empresas  do  corréu  MARCOS  VALÉRIO,  quanto  na 
trama criminosa, extrapola os estreitos limites desenhados pela defesa.

Com efeito, ficou comprovado que o vínculo mantido por SIMONE 
VASCONCELOS com  os  seus  empregadores  era  de  confiança, 
ultrapassando  a  relação  corriqueira  que  se  estabelece  em  uma  mera 
relação trabalhista.

Como ressaltei no item IV, a atuação de SIMONE VASCONCELOS 
como representante legal da Solimões Publicidade Ltda. e o recebimento 
de remuneração, parte como empregada e parte por meio de pagamentos 
efetuados  a  pessoa  jurídica,  demonstraram,  a  meu  ver,  que  ela  era 
depositária da plena confiança de seus empregadores.

Por tais motivos, MARCOS VALÉRIO e seus sócios permitiram que 
a acusada manipulasse altas somas de dinheiro,  sobretudo porque lhe 
outorgaram  mandato  para  a  prática  de  atos  negociais,  entre  eles  a 
emissão de cheques em nome da SMP&B.

   
VALDEMAR COSTA NETO, corréu na presente ação, evidenciando 

a importância da acusada no esquema, afirmou em seu interrogatório:
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significa  de  fato.  Entretanto,  a  denúncia  do  Ministério  Público  
Federal, decerto baseada mais na aparência do que na realidade dos  
fatos,  ousou  intitular  a  denunciada  Simone  Vasconcelos  como  a  
‘principal  operadora  do  esquema  dirigido  por  Marcos  Valério’.  
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de lavagem de capitais, os argumentos da ré são sedutores, mas a análise 
rigorosa do acervo probatório coligido nos autos leva à conclusão de que 
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hierárquica  das  empresas  do  corréu  MARCOS  VALÉRIO,  quanto  na 
trama criminosa, extrapola os estreitos limites desenhados pela defesa.

Com efeito, ficou comprovado que o vínculo mantido por SIMONE 
VASCONCELOS com  os  seus  empregadores  era  de  confiança, 
ultrapassando  a  relação  corriqueira  que  se  estabelece  em  uma  mera 
relação trabalhista.
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como representante legal da Solimões Publicidade Ltda. e o recebimento 
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efetuados  a  pessoa  jurídica,  demonstraram,  a  meu  ver,  que  ela  era 
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emissão de cheques em nome da SMP&B.

   
VALDEMAR COSTA NETO, corréu na presente ação, evidenciando 

a importância da acusada no esquema, afirmou em seu interrogatório:
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“(...)  QUE  nunca  esteve  com  a  Sra.  SIMONE 
VASCONCELOS, mas sabia que a mesma ocupava um cargo de  
destaque na empresa SMP&B; QUE SIMONE era conceituada no  
mercado (...) (fl. 14.358, vol. 66 - grifei).

A participação da acusada nas atividades da SMP&B, como se vê, era 
tão intensa, que foi facilmente identificada por uma pessoa que sequer a 
conhecia pessoalmente, o que demonstra que a função dela ultrapassava 
aquela atribuída a uma simples empregada.

Merece destaque, ainda, para melhor esclarecer o papel de SIMONE 
VASCONCELOS, o depoimento de Pedro Raphael Campos Fonseca, que 
afirmou, entre outras coisas,

“QUE é sócio-gerente do escritório de advocacia JUNQUEIRA  
ALVARENGA  E  FONSECA  ADVOGADOS  S/C  desde  sua  
constituição,  em  1998;  QUE  é  responsável  por  toda  a  área  
administrativa financeira do escritório; QUE os sócios do escritório  
eram  ARISTIDES  JUNQUEIRA  ALVARENGA,  LUCIANA 
MOURA ALVARENGA SIMIONI e o DECLARANTE; (...) QUE o  
escritório foi procurado pelo Diretório Municipal de Santo André, do  
PT/SP (...) com a finalidade de defender os interesses do PT (...); QUE  
DELÚBIO SOARES entrou em contato com o escritório de advocacia,  
solicitando  ao  DECLARANTE  que  se  encaminhasse  ao  Diretório  
Nacional do PT para uma reunião; QUE nesta reunião ficou acertado  
o pagamento dos honorários em atraso, em cinco parcelas de R$ 100  
mil  a  partir  daquela  data;  QUE DELÚBIO SOARES informou ao  
DECLARANTE que uma pessoa indicada por ele entraria em contato  
para efetuar os pagamentos, sem ter esclarecido a forma do pagamento;  
QUE SIMONE VASCONCELOS ligou para o DECLARANTE,  
se apresentando como representante de DELÚBIO SOARES, o  
que fez com que o DECLARANTE a tivesse como a secretária  
do  representante  do  PT;  QUE SIMONE  VASCONCELOS  
perguntou  ao  DECLARANTE  se  este  poderia  comparecer  à  
Agência Brasília do Banco Rural para receber o pagamento da  
primeira  parcela  dos  honorários”  (fls.  1.340-1.343,  vol.  6  - 
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grifei).

As  provas  documentais  e  periciais,  corroboradas  pela  prova 
testemunhal, a meu ver, indicam de forma convincente que a acusada não 
só sabia da trama criminosa como também dela participou voluntária e 
ativamente.

Nessa  linha,  entendo  comprovado  que  a  acusada  SIMONE 
VASCONCELOS,  em  ação  conjunta  com  os  corréus  MARCOS 
VALÉRIO,  RAMON  CARDOSO e  CRISTIANO  PAZ,  incidiu  por 
diversas vezes nas penas do crime de corrupção ativa, art. 333 do CP, em 
decorrência dos valores entregues aos parlamentares denunciados nesta 
ação.

Como exaustivamente demonstrado nos demais votos, provou-se a 
entrega de vultosas quantias aos parlamentares PEDRO CORRÊA, JOSÉ 
JANENE (PP), VALDEMAR COSTA NETO,  BISPO RODRIGUES (PL), 
JOSÉ CARLOS MARTINEZ, (PTB),  JOSÉ BORBA (PMDB),  ROBERTO 
JEFFERSON,  ROMEU QUEIROZ (PTB), entre outros, caracterizando o 
delito de corrupção ativa. 

Ressalto,  por  oportuno,  que  a  conduta  imputada  a  fim  de 
caracterizar a corrupção ativa – o oferecimento de vantagem indevida a 
funcionário  público,  no  caso  parlamentares  –  não  se  confunde  com  a 
lavagem de dinheiro, embora os fatos estejam imbricados.

É que o crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998 configurou-se com 
a ocultação dos valores provenientes dos crimes contra a Administração 
Pública  (peculato)  e  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (gestão 
fraudulenta),  pelo  mecanismo descrito  no item IV:  emissão  de  cheque 
nominal às próprias empresas do grupo de MARCOS VALÉRIO, com a 
ocultação dos destinatários finais aos órgãos competentes. Já a corrupção 
ativa estruturou-se na entrega de vantagem indevida aos parlamentares 
com o intuito de beneficiar essas mesmas empresas.
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Por todas essas razões, em relação à acusação de crime de corrupção 
ativa envolvendo os parlamentares referidos na exordial acusatória, voto 
pela  CONDENAÇÃO de  SIMONE VASCONCELOS nas penas do art. 
333 do Código Penal.
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RÉ: GEIZA DIAS

A ré  GEIZA DIAS DOS SANTOS  também foi acusada da prática 
do  crime  previsto  no  art.  333  do  Código  Penal  em razão  dos  valores 
entregues aos parlamentares denunciados na presente ação penal.

Na versão do Ministério Público, a ré GEIZA DIAS exercia a função 
de  Gerente  Financeiro  da  SMP&B,  com  papel  fundamental  na  trama 
criminosa.

Com efeito, em assentada anterior, este egrégio Plenário sufragou o 
entendimento por mim perfilhado para absolver a ré  GEIZA DIAS  da 
acusação de haver cometido o delito de lavagem de dinheiro.

Reafirmo,  portanto,  todos  os  fundamentos  que  lancei  naquela 
oportunidade para, mais uma vez, rememorar que as provas indicam que 
as  ações  de  GEIZA  DIAS consistiram,  tão  somente,  em  informar  ao 
Banco Rural os dados necessários para os saques, controlar o fluxo do 
caixa  da  SMP&B,  além  de  contabilizar  e  informar  os  recebimentos  e 
remessas de valores efetuados.

A descrição das condutas imputadas à acusada indica uma atuação 
meramente  periférica,  subalterna,  sem nenhum relevo  no  desfecho  da 
ação  criminosa,  especialmente  quando  evidenciada  a  posição  que  ela 
ocupava na estrutura organizacional da SMP&B, pois, contrariamente ao 
alegado  pela  acusação,  a  ré  exercia  a  função  de  simples  Assistente 
Financeira (CTPS, às fls. 12-14; contrato de trabalho, às fls. 20-21, apenso 
106), e não a de Gerente Financeira.

No que toca à imputação de corrupção ativa, com mais razão, é de se 
acolher o pedido da defesa para absolver a ré, pois não há sequer indício 
da  prática  de  tal  delito  por  parte  de  GEIZA  DIAS.  Ela  jamais  se 
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encontrou ou mesmo intermediou contato com qualquer dos acusados 
nesta Ação Penal, à exceção, é claro, dos integrantes da empresa de que 
era empregada.

Ante o exposto, em relação à acusação de crime de corrupção ativa 
envolvendo os parlamentares referidos na exordial acusatória,  voto pela 
ABSOLVIÇÃO de  GEIZA DIAS,  nos termos do art.  386, VII,  do CPP, 
mantidos, em consequência, os seus direitos políticos.
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RÉU: ROGÉRIO LANZA TOLENTINO

ROGÉRIO TOLENTINO foi  denunciado como incurso nas penas 
dos  mesmos crimes  imputados ao corréu  MARCOS VALÉRIO,  o  que 
inclui peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e 
formação de quadrilha.

Quanto  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  este  Egrégio  Plenário 
compreendeu estar demonstrada a configuração do crime por parte do 
acusado.

Analisarei  agora a segunda imputação recebida contra  ROGÉRIO 
TOLENTINO, qual seja, a de corrupção ativa voltada a parlamentares do 
Partido Progressista - PP.

Trago à baila, por oportuno, trechos das alegações finais do acusado 
ROGÉRIO TOLENTINO, nas quais, quanto ao crime de corrupção ativa, 
sustentou:

“O  requerente  não  teve  qualquer  participação  na  
aplicação  da  quantia  levantada com o  referido  empréstimo,  
como também não foi produzida qualquer prova no sentido de  
um possível relacionamento comercial entre o suplicante e  a  
empresa ‘Bônus Banval’. (fl. 45.572, vol. 215).

(...)
Esclarecido  que  o  requerente  nunca  foi  sócio  da  2S  

Participações Ltda. e que nunca teve qualquer relacionamento  
com a empresa Bônus Banval, conforme atestam os interrogatórios  
de  Marcos Valério Fernandes de Souza e  Simone Reis Lobo de  
Vasconcelos, a imputação que lhe é feita de corrupção ativa, relativa  
ao PP, deve ser rejeitada. 

A verdade é tão clara que o suplicante se recusa a analisar o tipo  
penal que lhe é imputado, art. 333 do Código Penal, já que não teve  
qualquer  participação na remessa de quantias para as empresas  2S 
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como também não foi produzida qualquer prova no sentido de  
um possível relacionamento comercial entre o suplicante e  a  
empresa ‘Bônus Banval’. (fl. 45.572, vol. 215).

(...)
Esclarecido  que  o  requerente  nunca  foi  sócio  da  2S  

Participações Ltda. e que nunca teve qualquer relacionamento  
com a empresa Bônus Banval, conforme atestam os interrogatórios  
de  Marcos Valério Fernandes de Souza e  Simone Reis Lobo de  
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Participações Ltda. e Bônus Banval” (grifos no original).

Bem  revisados  os  autos,  entendo  que  a  acusação  não  logrou 
comprovar a participação do réu ROGÉRIO TOLENTINO em qualquer 
evento configurador do delito de corrupção ativa.

Importante  frisar,  desde  logo,  que  não  cabe  aqui  se  invocar  o 
argumento da entrega de dinheiro, pelo réu, ao Deputado José Mentor, 
uma vez que tal fato não foi investigado neste processo. É certo que esse 
suposto episódio não foi mencionado nas alegações finais da acusação, 
porém o esclarecimento se faz necessário.

Quanto à viagem a Portugal, conforme já me pronunciei, não ficou 
provada a finalidade alegada pela denúncia, qual seja, a de negociação 
com vistas à obtenção de cerca de vinte milhões de reais pelo PT para o 
financiamento de partidos políticos.

Por fim, com relação ao que a denúncia denominou de “participação  
no episódio envolvendo o Procurador da Fazenda Nacional Glênio Guedes” (fl. 
5.646), verifico que a própria acusação anexou aos autos, às fls. 38.674-
38.756,  vol.  180,  cópia  da  denúncia  apresentada  contra  o  réu,  o 
Procurador acima mencionado, o corréu  MARCOS VALÉRIO e outros 
junto à 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 

Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio de Janeiro, 
constato  que  o  processo  ainda  se  encontra  em tramitação,  em regular 
andamento, sob o número 0523697-14.2006.4.02.5101, de modo que o fato 
já  está sendo apurado na devida instância,  não podendo ser analisado 
neste momento processual sob pena de bis in idem.

Feitas  essas  ressalvas,  tenho  que,  mesmo  diante  da  condenação 
imposta  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  não  se  demonstrou, 
especificamente em relação a ROGÉRIO TOLENTINO, qualquer nexo de 
causalidade entre os eventos tipificados como lavagem de capitais e uma 
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possível ação que conduza à configuração do crime de corrupção ativa.

É dizer, não se apontou ato direto ou indireto que se possa atribuir a 
ROGÉRIO  TOLENTINO  quanto  ao  crime  de  corrupção  ativa.  Estou 
convencido, pois, que a acusação, à luz das provas produzidas nos autos, 
revelou-se  frágil  e  sensivelmente  inconsistente,  pois  amparada  em 
complexa ilação especulativa.

Aliás,  a  denúncia  é  paupérrima,  para  dizer  o  mínimo,  ao  dispor 
sobre a conduta do réu para este delito de corrupção ativa.

Cumpre registrar que os parlamentares supostamente corrompidos 
nem sequer conheciam, ou, então, pouco contato mantiveram com o réu, 
conforme se extrai de seus depoimentos.

PEDRO  CORRÊA foi  taxativo  ao  responder  em  Juízo  que  “não  
conhece (...) ROGÉRIO TOLENTINO” (fl. 14.619, vol. 67).

PEDRO HENRY, por sua vez, ao ser interrogado, não mencionou o 
nome do acusado (fls. 15.452-15.456, vol. 72).

JOSÉ  JANENE,  de  seu  turno,  ao  ser  indagado  se  conhecia 
ROGÉRIO TOLENTINO, afirmou:

“Conheço. Advogado Tributarista. Conheci... estava junto com  
Marcos Valério quando esteve em meu gabinete.

Juiz: O senhor tinha muito contato com ele?
Acusado: Não, não também” (fl. 16.096, vol. 75)

Assim, diante da ausência de qualquer elemento probatório que faça 
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, resta inviabilizada a 
sua condenação pelo crime de corrupção ativa, pois não demonstrada a 
elementar da figura penal em questão. Forçoso, portanto, a aplicação do 
princípio do in dubio pro reo.
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Ante o  exposto,  voto  pela  ABSOLVIÇÃO do  acusado  ROGÉRIO 
TOLENTINO de todas as acusações, nos termos do art. 386, VII, do CPP, 
mantidos, em consequência, os seus direitos políticos.
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RÉU: ANDERSON ADAUTO 
 
A denúncia sustenta que os ex-Deputados ROBERTO JEFFERSON e 

ROMEU QUEIROZ receberam vantagem indevida “com o auxílio direto na  
prática dos crimes de corrupção passiva do denunciado Emerson Palmieri” (fl. 
114 da denúncia).

 
Argumenta, ainda, que  ANDERSON ADAUTO,  à época Ministro 

dos  Transportes,  plenamente  ciente  do  esquema  de  compra  de  apoio 
político pelo PT,  “intermediou o  acerto  criminoso (corrupção)” com os ex-
Deputados acima mencionados (fl. 115 da denúncia).

 
Consoante  descrito  na  denúncia,  ANDERSON  ADAUTO teria 

intermediado  a  “venda”  de  apoio  político  do  PTB  para  o  PT.  Na 
denúncia, o  Parquet narra que o recebimento de valores indevidos pelo 
PTB iniciou-se em 2003, durante a gestão do ex-presidente da legenda, o 
falecido José Carlos Martinez.

 
Porém, ainda segundo a acusação, após o falecimento de José Carlos 

Martinez  o  repasse  de  valores  para  o  PTB teria  sido  suspenso.  Então, 
coube ao novo presidente do Partido, o acusado ROBERTO JEFFERSON, 
retomar as tratativas para recebimento dos valores.

 
Conforme narrado na denúncia,
 

“Em dezembro de 2003, Roberto Jefferson manteve contato com  
o  Romeu  Queiroz,  Secretário  do  PTB,  para  que  este  retomasse  os  
mecanismos estruturados durante a gestão de José Carlos Martinez  
para a obtenção de recursos financeiros. Romeu Queiroz procurou o  
então  Ministro  Anderson  Adauto,  o  qual  manteve  
entendimentos  com  Delúbio  Soares,  que  se  prontificou  a  
retomar as transferências através da empresa SMP&B, o que de  
fato ocorreu, nos termos abaixo narrados.
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Registre-se  que  o  denunciado  Anderson  Adauto,  como  será  
descrito no tópico seguinte, tinha pleno conhecimento do esquema  
de  compra  de  apoio  político  pelo  PT,  razão  pela  qual  
intermediou o acerto criminoso (corrupção) com os Deputados  
Federais Roberto Jefferson e Romeu Queiroz do PTB” (fl. 5.727, 
vol. 27 – grifei).

 
Desse modo,  a acusação atribui  ao réu  ANDERSON ADAUTO  a 

prática do delito de corrupção ativa, por ter participado do oferecimento 
ou  da  promessa  de  vantagem  indevida  aos  parlamentares  federais 
ROBERTO  JEFFERSON e  ROMEU  QUEIROZ para  determiná-los  a 
praticar ato de ofício, qual seja, votar a favor de projetos de interesse do 
governo federal.

 
Em suas alegações finais, o Procurador-Geral da República ratifica a 

denúncia  quanto  à  intermediação  de  ANDERSON  ADAUTO para 
retomada de recebimentos de valores para os membros do PTB. 

 
Requer, ao final, a condenação de ANDERSON ADAUTO, na forma 

do art. 29, por duas vezes, como incurso nas penas do art. 317, ambos do 
Código Penal.

 
A  defesa  de  ANDERSON  ADAUTO sustenta  que  a  acusação 

“incorreu  em grave  e  inaceitável  contradição  lógica”,  pois,  do  modo como 
descrito na denúncia, seria inviável a prática do crime de corrupção ativa 
pelo acusado.

 
Segundo a defesa, a corrupção imputada ao réu teria ocorrido em 

dezembro de 2003, ou seja, meses depois do suposto ato de ofício que 
deveria ser praticado pelos parlamentares (apoio político na reforma da 
previdência  e  na  reforma  tributária,  com  votações  ocorridas, 
respectivamente, em 27/8/2003 e 24/9/2003).

 
Dessa forma, apresenta o seguinte questionamento:
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“Como é possível asseverar que o Acusado ofereceu ou prometeu  

‘vantagem  indevida  a  funcionário  público,  para  determiná-lo  a  
praticar, omitir ou retardar ato de ofício’, se o suposto ato (votação)  
ocorreu quase  dois  meses  antes  da  reunião  informal  mantida  entre  
ambos?” (fls. 46.540-46.570, vol. 219).

 
Alega,  ainda,  que  a  acusação  de  ter  corrompido  ROBERTO 

JEFFERSON revela-se ainda mais absurda porquanto “não houve qualquer  
reunião  entre  o  Acusado  e  ROBERTO JEFFERSON para  tratar  de  questões  
financeiras, apoio político ou temas relacionados ao Partido Trabalhista Brasileiro  
- PTB e o Partido dos Trabalhadores – PT” (fls. 46.540-46.570, vol. 219).

 
Assevera, também, que o PTB já compunha a base do governo e que 

não  houve  nenhuma  interferência  do  acusado  para  estabelecer  essa 
vinculação. Esclarece, outrossim, que o relacionamento do PTB com o PT 
e o repasse de valores existiam muito antes de qualquer contato com o 
acusado.

 
Argumenta,  além  disso,  que  o  envolvimento  de  ANDERSON 

ADAUTO com  o  corréu  Romeu  Queiroz  foi  pontual,  limitado  e 
decorrente do relacionamento pessoal de ambos.

 
No  que  se  refere  ao  delito  sob  exame,  contudo,  entendo  que  a 

acusação não se desincumbiu de comprovar a prática deste crime pelo 
acusado.

 
Conforme se  verifica  nos  autos,  o  Ministério  Público limitou-se  a 

imputar  ao  acusado  o  cometimento  do  crime  de  corrupção  ativa, 
basicamente em razão dos fatos narrados pelo corréu ROMEU QUEIROZ 
em seus depoimentos.

 
ROMEU QUEIROZ, em seu primeiro depoimento prestado à Polícia 

Federal, asseverou que:
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ambos?” (fls. 46.540-46.570, vol. 219).

 
Alega,  ainda,  que  a  acusação  de  ter  corrompido  ROBERTO 

JEFFERSON revela-se ainda mais absurda porquanto “não houve qualquer  
reunião  entre  o  Acusado  e  ROBERTO JEFFERSON para  tratar  de  questões  
financeiras, apoio político ou temas relacionados ao Partido Trabalhista Brasileiro  
- PTB e o Partido dos Trabalhadores – PT” (fls. 46.540-46.570, vol. 219).

 
Assevera, também, que o PTB já compunha a base do governo e que 

não  houve  nenhuma  interferência  do  acusado  para  estabelecer  essa 
vinculação. Esclarece, outrossim, que o relacionamento do PTB com o PT 
e o repasse de valores existiam muito antes de qualquer contato com o 
acusado.

 
Argumenta,  além  disso,  que  o  envolvimento  de  ANDERSON 

ADAUTO com  o  corréu  Romeu  Queiroz  foi  pontual,  limitado  e 
decorrente do relacionamento pessoal de ambos.

 
No  que  se  refere  ao  delito  sob  exame,  contudo,  entendo  que  a 

acusação não se desincumbiu de comprovar a prática deste crime pelo 
acusado.

 
Conforme se  verifica  nos  autos,  o  Ministério  Público limitou-se  a 

imputar  ao  acusado  o  cometimento  do  crime  de  corrupção  ativa, 
basicamente em razão dos fatos narrados pelo corréu ROMEU QUEIROZ 
em seus depoimentos.

 
ROMEU QUEIROZ, em seu primeiro depoimento prestado à Polícia 

Federal, asseverou que:
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“(...)  em  dezembro  de  2003,  foi  contactado  pelo  então  

Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na condição de  
segundo  secretário  do  Partido  para  que  angariasse  recursos  
para  a  agremiação  política;  QUE  a  reunião  com  ROBERTO  
JEFFERSON ocorreu na residência deste Parlamentar;  QUE diante  
do  pedido  do  Deputado  Roberto  Jefferson  procurou  o  então  
Ministro  dos  transportes  ANDERSON  ADAUTO  em  seu  
gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos; QUE  
cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  reunião,  o  ex-Ministro  
entrou  em contato  com o  declarante  esclarecendo  que  tinha  
mantido  entendimentos  com  o  então  Tesoureiro  do  PT,  Sr.  
DELÚBIO  SOARES,  e  que  este  por  sua  vez  se  colocou  à  
disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  
empresa SMP&B PUBLICIDADE; QUE estes recursos seriam  
liberados em janeiro do ano seguinte,  ou seja, em janeiro de  
2004;  QUE  o  ex-Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na  
oportunidade que os valores liberados seriam na ordem de R$  
300.000,00  (trezentos  mil  reais)  (...);  QUE  veio  a  saber  
posteriormente que o PTB pagou as passagens de  ida e  volta,  pela  
empresa GOL Linhas Aéreas, para que o Sr. JOSÉ HERTZ trouxesse  
os  recursos  liberados  pela  SMP&B  para  Brasília/DF”  (fls.  2.126-
2.127, vol. 10 – grifei).

 
Em seu segundo depoimento à Polícia Federal, especialmente no que 

se refere à suposta intermediação realizada por ANDERSON ADAUTO 
para o recebimento de recursos, por meio da empresa SMP&B, ROMEU 
QUEIROZ afirmou o seguinte:

 
“(...)  disse  que  ratifica integralmente  o  teor  de  seu  

depoimento prestado no dia 27/09/2005, nesta cidade, na sala 250  
do  Anexo  IV  do  Congresso  Nacional;  QUE  com  relação  ao  fato  
narrado por ROBERTO JEFFERSON no depoimento deste prestado  
no dia 01/06/2006 na sede do DPF, dando conta de que após procurar  
o  Deputado  Romeu  Queiroz  (declarante),  para  conseguir  mais  R$  
200.000,00 para abater a dívida que o PTB possuía com empresa de  
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CACÁ  MORENO,  uma  vez  que  o  declarante  havia  conseguido  a  
nomeação  para  a  Diretoria  Financeira  do  DNIT,  do  membro  da  
Executiva  do  PTB,  CARLOS  COTTA  conseguiria  arrecadar  tais  
recursos, o que teria sido conseguido e enviado, por um emissário do  
declarante,  a  um  dos  integrantes  do  PTB  em  Brasília/DF,  o  
declarante disse que tal episódio, na verdade, se refere ao teor  
de seu primeiro depoimento prestado perante a Polícia Federal  
no  dia  27/09/2005,  constante  em  sua  segunda  lauda;  QUE  
naquele depoimento o declarante disse ter sido contactado pelo  
então  presidente  do  PTB  ROBERTO  JEFFERSON,  em  
dezembro  de  2003,  para  que  angariasse  recursos  para  a  
agremiação  política;  QUE  naquela  oportunidade,  diante  do  
pedido  do  Deputado  Roberto  Jefferson,  procurou  o  então  
Ministro  dos  Transportes,  ANDERSON  ADAUTO,  em  seu  
gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos; QUE  
dois ou três dias depois desta reunião, o ex-ministro entrou em  
contato  com  o  declarante  esclarecendo  que  tinha  
convencionado  com  o  então  tesoureiro  do  PT,  DELÚBIO  
SOARES,  e  que  este  se  colocou  à  disposição  para  
disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  empresa  SMP&B;  
QUE  o  ex-ministro  acrescentou  que  tais  recursos  seriam  
liberados  em janeiro  de  2004  e  que  seriam na  ordem de  R$  
300.000,00; QUE em decorrência de viagem em férias antes agendada  
com sua família,  o declarante disse ter se afastado das negociações,  
deixando-as  a  cargo  de  EMERSON  PALMIERI  e  JOSÉ  HERTZ;  
QUE, após o seu retorno ao trabalho, tomou conhecimento de que o  
seu funcionário JOSÉ HERTZ transportou o dinheiro sacado  
do Banco Rural e do Banco do Brasil, por ordem da SMP&B,  
até  a  cidade  de  Brasília/DF;  QUE,  segundo  declarou  JOSÉ  
HERTZ,  quando  este  foi  inquirido  na  Polícia  Federal,  o  
mencionado dinheiro foi entregue no Aeroporto de Brasília nas  
mãos  de  EMERSON  PALMIERI,  Tesoureiro  do  PTB;  QUE  
acredita que o valor de R$ 200.000,00, citado por ROBERTO  
JEFFERSON quando perquirido na Polícia Federal,  faz parte  
do  valor  total  retirado  por  JOSÉ  HERTZ  nas  citadas  
instituições  bancárias  por  ordem da  SMP&B;  QUE não  sabe  
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informar se JOSÉ HERTZ sacou, efetivamente, R$ 300.000,00, pois  
JOSÉ HERTZ relatou posteriormente ao declarante ter comparecido  
nos bancos referidos e recebido um pacote fechado contendo dinheiro,  
sem saber a quantia;  QUE acredita que continha no pacote R$  
300.000,00  porque  o  então  Ministro  ANDERSON  ADAUTO  
tinha  lhe  dito  que  conseguiria  tal  valor  com  DELÚBIO  
SOARES;  QUE,  perguntado  ao  declarante  se  o  mesmo  tomou  
conhecimento de que a SMP&B divulgou uma lista na qual continha  
a  informação  de  que  o  PTB havia  recebido  R$  300.000,00  de  sua  
empresa  e  ainda  questionado  se  o  declarante  conversou  com  
ROBERTO JEFFERSON sobre tal assunto e valores,  o declarante  
respondeu que conversou com ROBERTO JEFFERSON sobre o  
assunto do dinheiro  recebido  da  SMP&B, por  intermédio de  
DELÚBIO  SOARES,  tendo  ROBERTO  JEFFERSON  dito  ao  
declarante que havia recebido R$ 200.000,00;  QUE, segundo o  
declarante, foi a Diretoria Executiva do PTB quem, de fato, indicou o  
nome de CARLOS COTA para ocupar o cargo de Diretor Financeiro  
do  DNIT;  (...)  QUE  o  declarante  reafirma  que,  quando  
ROBERTO JEFFERSON lhe solicitou recursos financeiros para  
que  o  PTB  pudesse  contratar  empresa  de  publicidade  que  
organizasse sua propaganda eleitoral, este pediu cerca de R$  
300.000,00, e  não  R$  200.000,00,  como  ROBERTO  JEFFERSON  
afirmou em seu depoimento; QUE, de fato, conversou com CARLOS  
COTA  a  respeito  do  assunto,  qual  seja,  a  obtenção  de  recursos  
financeiros  para  auxiliar  o  PTB  em  sua  propaganda  eleitoral,  
entretanto CARLOS COTA informou ao declarante que não poderia  
auxiliá-lo,  haja  vista  que  não  tinha  relações  com  empreiteiras  
contratadas pelo  DNIT; QUE foi  o próprio CARLOS COTA quem  
encaminhou o declarante ao Ministro ANDERSON ADAUTO” (fls. 
8.545-8.547, vol. 41 – grifei).

 
As declarações de  ROMEU QUEIROZ, todavia, são a única prova 

que a acusação indica para sustentar que o réu ANDERSON ADAUTO 
teria praticado o crime de corrupção ativa,  pelo suposto fato de haver 
intermediado o repasse de vantagens indevidas de  DELÚBIO SOARES 
para ROBERTO JEFFERSON e outros.
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ROBERTO JEFFERSON,  na fase inquisitória, disse que solicitou a 

ROMEU QUEIROZ que conseguisse R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
para o PTB, sem, contudo, fazer menção à participação de ANDERSON 
ADAUTO, como se observa de seu depoimento, in verbis:

 
“(...)  QUE já  no princípio  de  2004 solicitou o  apoio do  

Deputado  ROMEU  QUEIROZ,  de  Minas  Gerais,  para  
conseguir  mais  R$  200  mil  para  abater  a  dívida  que  o  PTB 
possuía com  a  empresa  de  CACÁ  MORENO; QUE  ROMEU 
QUEIROZ  havia  nomeado  para  diretoria  financeira  do  DNIT  o  
membro da executiva do PTB CARLOS COTTA; QUE COTTA ficou  
de diligenciar junto aos empreiteiros que trabalham para o DNIT tal  
recurso; QUE um funcionário do Deputado ROMEU QUEIROZ,  
cujo nome não sabe informar, levou os R$ 200 mil arrecadados  
para  a  sede  do  PTB  em  Brasília”  (fls.  4.225-4.226,  vol.  19  – 
grifei).

 
Na  mesma  linha  foi  o  depoimento  de  EMERSON  PALMIERI, 

afirmando que  ROBERTO JEFFERSON procurou  ROMEU QUEIROZ 
para a obtenção de recursos, mas, da mesma forma, não fez menção a 
ANDERSON  ADAUTO,  consoante  se  observa  do  trecho  abaixo 
transcrito:

 
“Que,  em  janeiro  de  2004,  Roberto  Jefferson  solicitara  

ajuda  ao  Deputado  ROMEU  QUEIROZ  do  PTB/MG para  
pagamento  de  programa  de  televisão  do  PTB  Nacional;  Que  o  
Deputado ROMEU QUEIROZ conseguiu ajuda, tendo Roberto  
Jefferson orientado o declarante a expedir uma passagem para  
um funcionário do PTB mineiro vir a Brasília para trazer os  
recursos obtidos;  Que os valores no montante de R$ 200 mil 
foram  entregues  pelo  funcionário  do  PTB  mineiro  ao  
Declarante na sede do PTB Nacional; Que o valor foi passado  
ao presidente do Partido ROBERTO JEFFERSON”  (fls. 3.575-
3.576, vol. 16 – grifei).

37 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

 
ROBERTO JEFFERSON,  na fase inquisitória, disse que solicitou a 

ROMEU QUEIROZ que conseguisse R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
para o PTB, sem, contudo, fazer menção à participação de ANDERSON 
ADAUTO, como se observa de seu depoimento, in verbis:

 
“(...)  QUE já  no princípio  de  2004 solicitou o  apoio do  

Deputado  ROMEU  QUEIROZ,  de  Minas  Gerais,  para  
conseguir  mais  R$  200  mil  para  abater  a  dívida  que  o  PTB 
possuía com  a  empresa  de  CACÁ  MORENO; QUE  ROMEU 
QUEIROZ  havia  nomeado  para  diretoria  financeira  do  DNIT  o  
membro da executiva do PTB CARLOS COTTA; QUE COTTA ficou  
de diligenciar junto aos empreiteiros que trabalham para o DNIT tal  
recurso; QUE um funcionário do Deputado ROMEU QUEIROZ,  
cujo nome não sabe informar, levou os R$ 200 mil arrecadados  
para  a  sede  do  PTB  em  Brasília”  (fls.  4.225-4.226,  vol.  19  – 
grifei).

 
Na  mesma  linha  foi  o  depoimento  de  EMERSON  PALMIERI, 
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recursos obtidos;  Que os valores no montante de R$ 200 mil 
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Declarante na sede do PTB Nacional; Que o valor foi passado  
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3.576, vol. 16 – grifei).
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O  funcionário  mencionado  nos  depoimentos,  e  que  confirma  o 

recebimento  de  dinheiro  das  empresas  de  MARCOS  VALÉRIO para 
ROMEU QUEIROZ e  ROBERTO JEFFERSON,  é  José  Hertz  Cardoso, 
que narrou, em seu depoimento, o seguinte:

 
“(...)  QUE em 05/01/2004 o DECLARANTE recebeu uma  

ligação de EMERSON PALMIERI,  então Secretário Nacional do  
PTB, no telefone fixo do Diretório Regional do PTB, nr. (31) 3337-
0014  para  que  procurasse  a  SRA.  SIMONE  VASCONCELOS  na  
SMP&B em Belo Horizonte/MG (...); QUE EMERSON PALMIERI  
comunicou  ao  DECLARANTE  que  já  havia  conversado  com  
SIMONE  VASCONCELOS  e  o  Deputado  Federal  ROMEU  
QUEIROZ;  QUE  a  finalidade  da  ida  do  DECLARANTE  à  
SMP&B  seria  buscar  uma  encomenda  para  o  Diretório  
Nacional  do  PTB;  QUE,  após  ter  telefonado  para  o  celular  de  
SIMONE VASCONCELOS, o DECLARANTE compareceu à sede  
da  SMP&B  em  Belo  Horizonte/MG;  (...)  QUE  SIMONE  
VASCONCELOS orientou ao DECLARANTE para que este se  
dirigisse a duas agências bancárias, a saber, uma do Banco do  
Brasil  e  outra  do  Banco  Rural,  ambas  na  cidade  de  Belo  
Horizonte/MG;  (…) QUE de imediato telefonou para EMERSON  
PALMIERI em razão de achar estranho o recebimento de valores em  
espécie  em  envelope,  tendo  recebido  como  resposta  que  mandaria  
imediatamente  as  passagens para que o  DECLARANTE viajasse  a  
Brasília para ser entregue a ele, EMERSON PALMIERI (...)QUE, de  
posse dos dois pacotes, tomou o voo 1804 de Pampulha/Belo  
Horizonte/MG para Brasília,  horário das 19:00 h,  na mesma  
data, ou seja, em 05/01/2004;  QUE, chegando em Brasília/DF,  
foi recebido no aeroporto pelo Dr. EMERSON PALMIERI (…)  
QUE o DECLARANTE e EMERSON PALMIERI adentraram no  
veículo  deste  último,  conduzido  por  um motorista;(...)  QUE,  
ainda  no  veículo,  o  DECLARANTE  fez  a  entrega  dos  dois  
pacotes, lacrados, ao Sr. EMERSON PALMIERI, pelo espaço que  
separa os dois bancos dianteiros; QUE o Sr. EMERSON PALMIERI  
não  abriu  os  pacotes  e  de  imediato  ligou  para  o  Deputado  
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Federal ROBERTO JEFFERSON e fez o seguinte comentário : ‘-
assunto resolvido’” (fls. 1.334-1.335, vol. 6 – grifei).

 
Ora,  pelos  depoimentos  transcritos  é  possível  observar  que, 

efetivamente,  José Hertz Cardoso recebeu valores da empresa SMP&B. 
Contudo, o único depoimento que alude ao nome do réu foi o do corréu 
ROMEU QUEIROZ. 

 
Ouvido sobre os fatos em juízo,  ANDERSON ADAUTO negou a 

intermediação para recebimentos de valores por ROBERTO JEFFERSON 
e ROMEU QUEIROZ:

“(...) diz que os fatos referidos na denúncia quanto à imputação  
de corrupção ativa não são verdadeiros; preliminarmente, reitera que  
não  teve  qualquer  contato  com  o  então  deputado  Roberto  
Jefferson;  quanto a Romeu Queiroz, diz que não intermediou  
qualquer recebimento de  verba pelo mesmo,  tendo apenas  sido  
procurado  pelo  deputado  Romeu  Queiroz,  que  informou  ao  
interrogando que se encontrava com dívidas de campanha pendentes;  
o interrogando, então, informou ao Sr. Romeu Queiroz que, também,  
após a eleição de 2002, possuía dívidas pendentes e que teria quitado  
as  mesmas  com  o  apoio  do  PT  Nacional;  gostaria,  ainda,  o  
interrogando, de asseverar o contexto em que teria ocorrido o diálogo  
com Romeu Queiroz; diz que foi deputado estadual, juntamente com o  
Sr.  Romeu,  por  mais  de  10  anos  e  que  possuía  com  o  mesmo  
intimidade  suficiente  para  informá-lo  acerca  da  maneira  que  
conseguiu solucionar suas pendências financeiras; frisa, portanto, que  
tal informação se deu de maneira informal; diz que foi questionado por  
Romeu Queiroz  se  este  deveria  procurar  Delúbio  Soares,  ao  que  o  
interrogando  respondeu  positivamente;  questionou,  ainda,  Romeu  
Queiroz, se o interrogando poderia previamente questionar Delúbio se  
este  receberia  Romeu  Queiroz;  diz  que,  então,  conversou  com  
Delúbio,  que  não  se  opôs  a  receber  Romeu  Queiroz;  disse,  
ainda, que não ingressou no mérito do assunto do interesse de  
Romeu Queiroz com Delúbio” (fl. 16.283, vol. 76 – grifei). 
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ROMEU QUEIROZ, por sua vez, sobre os mesmos fatos, apresenta 

versão diferente: 
 

“(...)  lido  o  depoimento  de  fls.  151 prestado  pelo  ex-ministro  
Anderson Adauto a este juízo, diz o interrogando que a afirmação  
do ex-ministro não corresponde à verdade dos fatos; diz que,  
solicitado pelo então deputado Roberto Jefferson, presidente do  
PTB,  procurou  o  ministro  Anderson  Adauto,  motivado  pela  
relação  de  amizade  que  possuía  com  o  mesmo,  para  que  o  
mesmo o ajudasse a buscar doações para o partido junto aos  
relacionamentos  que  o  ministro  possuísse;  diz  que  não  foi  
requerida especificamente nem a ajuda de Delúbio nem do PT,  
tendo  essa  saída  sido  decidida  pelo  ministro”  (fls.  16.513-
16.516, vol. 76 – grifei).

 
Desse modo, a meu ver, não ficou comprovada a prática do delito de 

corrupção  ativa  por  ANDERSON  ADAUTO em  relação  a  ROMEU 
QUEIROZ e  ROBERTO JEFFERSON, então parlamentares federais, de 
forma satisfatória, de modo a justificar a sua responsabilização penal.

 
O que consta dos autos  são versões  opostas do réu  ANDERSON 

ADAUTO e do corréu ROMEU QUEIROZ sobre a existência da suposta 
intermediação daquele para o recebimento de valores.

 
Entendo,  assim,  que não é possível  condenar o  réu,  que negou a 

prática dos atos, apenas com base no depoimento do corréu, ainda mais 
porque ausentes outras provas que corroborem a participação do acusado 
na prática do crime que lhe é imputado.

 
Os depoimentos do corréu  ROMEU QUEIROZ acham-se isolados 

nos  autos  e  não  encontram  eco  nos  demais  elementos  probatórios. 
Possuem,  ademais,  um  valor  relativo,  eis  que  proveniente  de  corréu, 
inábeis, por si sós, para arrimar uma condenação. Essa é, aliás, a pacífica 

40 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

 
ROMEU QUEIROZ, por sua vez, sobre os mesmos fatos, apresenta 

versão diferente: 
 

“(...)  lido  o  depoimento  de  fls.  151 prestado  pelo  ex-ministro  
Anderson Adauto a este juízo, diz o interrogando que a afirmação  
do ex-ministro não corresponde à verdade dos fatos; diz que,  
solicitado pelo então deputado Roberto Jefferson, presidente do  
PTB,  procurou  o  ministro  Anderson  Adauto,  motivado  pela  
relação  de  amizade  que  possuía  com  o  mesmo,  para  que  o  
mesmo o ajudasse a buscar doações para o partido junto aos  
relacionamentos  que  o  ministro  possuísse;  diz  que  não  foi  
requerida especificamente nem a ajuda de Delúbio nem do PT,  
tendo  essa  saída  sido  decidida  pelo  ministro”  (fls.  16.513-
16.516, vol. 76 – grifei).

 
Desse modo, a meu ver, não ficou comprovada a prática do delito de 

corrupção  ativa  por  ANDERSON  ADAUTO em  relação  a  ROMEU 
QUEIROZ e  ROBERTO JEFFERSON, então parlamentares federais, de 
forma satisfatória, de modo a justificar a sua responsabilização penal.

 
O que consta dos autos  são versões  opostas do réu  ANDERSON 

ADAUTO e do corréu ROMEU QUEIROZ sobre a existência da suposta 
intermediação daquele para o recebimento de valores.

 
Entendo,  assim,  que não é possível  condenar o  réu,  que negou a 

prática dos atos, apenas com base no depoimento do corréu, ainda mais 
porque ausentes outras provas que corroborem a participação do acusado 
na prática do crime que lhe é imputado.

 
Os depoimentos do corréu  ROMEU QUEIROZ acham-se isolados 

nos  autos  e  não  encontram  eco  nos  demais  elementos  probatórios. 
Possuem,  ademais,  um  valor  relativo,  eis  que  proveniente  de  corréu, 
inábeis, por si sós, para arrimar uma condenação. Essa é, aliás, a pacífica 

40 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4774 de 8405 STF-fl. 56389



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

jurisprudência desta Corte, como já assentei anteriormente. 
 
Isso porque,  como assentou Vincenzo Manzini,  ao refletir  sobre a 

chamada do corréu:
 

“O  acusado,  não  apenas  não  jura,  mas  pode  até  mentir  
impunemente  em  sua  defesa  (...)  e,  portanto,  suas  declarações,  
quaisquer que sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas  
como estão das garantias mais elementares desse meio de prova (...).

Dos codenunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não  
pode  testemunhar  nem  a  favor  nem  contra  o  outro,  já  que  suas  
declarações mantêm sempre o caráter de ‘interrogatório’, de tal modo  
que  seria  nula  a  sentença  que  tomasse  tais  declarações  como  
testemunhos”. 1

 
No  caso  em  tela,  não  existem  quaisquer  outros  elementos  de 

convicção a lastrear a acusação,  que se  sustenta – conforme se vê das 
alegações finais do Parquet - única e exclusivamente numa tênue e isolada 
“chamada de corréu”.

 
Anoto,  de  outra  parte,  que,  segundo  ROMEU QUEIROZ,  Carlos 

Cotta teria participado da negociação para o repasse de valores. Contudo, 
ele  não  foi  ouvido  para  esclarecer  o  ocorrido.  O  corréu  DELÚBIO 
SOARES, da mesma forma, não foi questionado, em seu interrogatório, 
sobre  a  suposta  intermediação  realizada  por  ANDERSON  ADAUTO. 
Além disso, não foi realizada, como seria de se esperar, uma acareação 
entre ROMEU QUEIROZ e ANDERSON ADAUTO. 

 
Nenhuma  outra  prova,  salvo  a  chamada  do  corréu,  indica  a 

participação  de  ANDERSON  ADAUTO no  repasse  de  valores  das 
empresas de MARCOS VALÉRIO para integrantes do PTB.

 

1 MANZINI,  Vincenzo.  Tratado de  Derecho  Processual  Penal,  Tomo III,  Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-Americana, 1952. p. 275.
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Ressalto, ademais, que, a meu ver, o fato de ANDERSON ADAUTO 
declarar  em  juízo  que  DELÚBIO  SOARES lhe  teria  disponibilizado 
verbas  para  campanhas  eleitorais  de  seu  Partido  é  irrelevante  para  a 
caracterização do crime em questão.

 
Isso porque consta dos autos, inclusive, que os integrantes do PTB já 

vinham recebendo valores das empresas de MARCOS VALÉRIO muito 
antes dessa suposta intermediação, por meio de José Carlos Martinez e do 
próprio  ROMEU  QUEIROZ,  os  quais,  conforme  ficou  demonstrado, 
recebiam quantias desde junho e julho de 2003, da mesma forma que as 
outras agremiações partidárias.

 
Assim,  ausente  a  relação  de  casualidade  entre  o  telefonema 

declaradamente  feito,  em  seu  interrogatório,  pelo  réu  a  DELÚBIO 
SOARES,  e  o  consequente  recebimento  do  recurso  por  ROMEU 
QUEIROZ. 

 
Consoante o artigo 13 de nosso Digesto Penal, 
 

“O resultado, de que depende a existência do crime, somente é  
imputável  a  quem  lhe  deu  causa.  Considera-se  causa  a  ação  ou  
omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”.

 
Em conclusão, destaco que nenhuma outra prova, salvo a chamada 

do corréu, indica a participação de ANDERSON ADAUTO no repasse de 
valores das empresas de MARCOS VALÉRIO para integrantes do PTB.

 
Diante  de duvidoso  elemento probatório  formado,  não vislumbro 

que  o  réu  tenha,  de  qualquer  modo,  concorrido  para  o  crime,  como 
preconiza o art. 29 do Codex Penal.

 
Ante  o  exposto,  voto  pela  ABSOLVIÇÃO de  ANDERSON 

ADAUTO PEREIRA, quanto à acusação de crime de corrupção ativa em 
relação  aos  parlamentares  ROBERTO  JEFFERSON e  ROMEU 
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QUEIROZ, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por 
não  existir  prova  suficiente  para  a  condenação,  mantidos,  em 
consequência, os seus direitos políticos.
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RÉU: JOSÉ GENOÍNO

1. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Esta  Suprema Corte  recebeu a  denúncia  contra  JOSÉ GENOÍNO 
pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Quanto a esse 
último  delito,  a  denúncia  foi  aceita  em  relação  aos  parlamentares  do 
Partido Progressista - PP e Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, porém 
rejeitada  quanto  às  supostas  condutas  voltadas  para  corrupção  de 
parlamentares  do  Partido  Liberal  -  PL  e  do  Partido  do  Movimento 
Democrático Brasileiro - PMDB.

2. CONTEÚDO DA DENÚNCIA

A  inicial  acusatória  principia  por  imputar  ao  réu  o  delito  de 
formação de quadrilha, nestes termos:

“(...) como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal  
quanto material,  do Partido dos Trabalhadores,  os denunciados,  em  
conluio  com  outros  integrantes  do  Partido,  estabeleceram  um  
engenhoso  esquema  de  desvio  de  recursos  de  órgãos  públicos  e  de  
empresas  estatais  e  também de  concessões  de  benefícios  diretos  ou  
indiretos a particulares em troca de ajuda financeira.

O  objetivo  desse  núcleo  principal  era  negociar  apoio  
político, pagar dívidas pretéritas do Partido e também custear  
gastos  de  campanha  e  outras  despesas  do  PT  e  dos  seus  
aliados” (fl. 11 da denúncia - grifei).

Mais adiante afirma o quanto segue:

“Do  financiamento  de  campanha  com  a  utilização  de  
recursos não contabilizados e também de origem não declarada  
que  se  iniciou  na  candidatura  do  atual  Senador  Eduardo  
Azeredo ao Governo de Minas Gerais em 1998, Marcos Valério  
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e seu grupo evoluíram, a partir do início de 2003, em conluio com  
José Dirceu, Delúbio Soares,  José Genoíno, Sílvio Pereira e outros,  
para  a  compra  de  apoio  político  de  parlamentares”  (fl.  15  da 
denúncia - grifei).

Sob esse prisma, a denúncia aduz que

“Ante o teor dos elementos de convicção angariados na fase pré-
processual,  não  remanesce  qualquer  dúvida  de  que  os  denunciados  
José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  José  Genoíno e  Sílvio  Pereira,  
objetivando  a  compra  de  apoio  político  de  outros  Partidos  
Políticos e o financiamento futuro e pretérito (pagamento de  
dívidas) de suas próprias campanhas eleitorais, associaram-se de  
forma estável e permanente aos denunciados Marcos Valério, Ramon  
Hollerbach,  Cristiano  Paz,  Rogério  Tolentino,  Simone  Vasconcelos,  
Geiza Dias (núcleo publicitário), e a José Augusto Dumont (falecido),  
José  Roberto  Salgado,  Ayanna  Tenório,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  
Rabello  (núcleo  Banco  Rural),  para  o  cometimento  reiterado  dos  
graves crimes descritos na presente denúncia” (fl. 16 da denúncia - 
grifei).

O  Procurador-Geral  da  República  prossegue  em  sua  narrativa 
sustentando que JOSÉ GENOÍNO, juntamente com DELÚBIO SOARES 
e  SÍLVIO  PEREIRA,  na  qualidade  de  dirigentes  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  “atuavam  no  esquema  como  se  fossem  representantes  do  
Governo” (fl. 25 da denúncia - grifei).

Sustenta, mais, que 

“José  Genoíno,  como  Presidente  do  Partido  dos  
Trabalhadores,  participou  dos  encontros  e  reuniões  com  os  
dirigentes  dos  demais  Partidos  envolvidos,  onde  ficou  
estabelecido o esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio  
político,  operacionalizado  por  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  
Cristiano, Ramon, Rogério, Simone e Geiza” (fl. 25 da denúncia - 
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grifei).

Assevera, na sequência, que

“Com  a  base  probatória  colhida,  pode-se  afirmar  que  José  
Genoíno, até pelo cargo partidário ocupado, era o interlocutor  
político  visível  da  organização  criminosa,  contando  com  o  
auxílio direto de Sílvio Pereira, cuja função primordial na quadrilha  
era tratar de cargos a serem ocupados no Governo Federal” (fl. 25 da 
denúncia).

Nestes termos, pede a condenação do réu pela prática do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal).

Deixo de mencionar o tópico referente ao crime de peculato, pois, 
como se sabe, a denúncia não foi recebida nesse ponto.

No que tange à acusação da prática do crime de corrupção ativa por 
parte de JOSÉ GENOÍNO, lê-se na denúncia o seguinte:

“Toda  a  estrutura  montada  por  José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  
José Genoíno e Sílvio Pereira tinha entre seus objetivos angariar  
ilicitamente o apoio de outros partidos políticos para formar a  
base de sustentação do Governo Federal.

Nesse  sentido,  eles  ofereceram  e,  posteriormente,  pagaram 
vultosas  quantias  a  diversos  parlamentares  federais,  
principalmente  os  dirigentes  partidários,  para  receber  apoio  
político do Partido Progressista – PP, Partido Liberal – PL,  
Partido Trabalhista – PTB e parte do Partido do Movimento  
Democrático Brasileiro – PMDB” (fl. 96 da denúncia - grifei).

Referindo-se  aos  denunciados  ligados  ao  PP,  assim  discorre  o 
Procurador-Geral da República:

“Os denunciados José Janene, Pedro Corrêa, Pedro Henry, João  
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Cláudio Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto  
Quaglia montaram uma estrutura criminosa voltada para a prática  
dos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais.

O recebimento da vantagem indevida, motivada pela condição de  
Parlamentar  Federal  dos  denunciados  José  Janene,  Pedro  Corrêa  e  
Pedro  Henry,  tinha  como contraprestação o apoio político do  
Partido Progressista – PP ao Governo Federal.

Nessa linha,  ao longo dos anos de  2003 e 2004,  José  Janene,  
Pedro  Corrêa,  Pedro  Henry  e  João  Cláudio  Genú  receberam  
aproximadamente quatro milhões e cem mil reais a título de propina.

Após formalizado o acordo criminoso com o PT (José Dirceu,  
Delúbio  Soares,  José  Genoíno e  Sílvio  Pereira),  os  pagamentos  
começaram a ser  efetuados  pelo  núcleo publicitário-financeiro” (fls. 
97-98 da denúncia).

Nesses  termos,  pede  a  condenação  de  JOSÉ  GENOÍNO,  como 
incurso três vezes no art. 333 do Código Penal, combinado com o art. 29 
do mesmo Codex, em concurso material.

No  que  toca  aos  atos  que  teriam  sido  praticados  em  face  de 
parlamentares  do  PL e  do  PMDB,  deixo,  do  mesmo  modo,  de  fazer 
menção  da  narrativa  da  denúncia,  tendo  em  conta  que  ela  não  foi 
recebida nesse ponto.

Mais adiante, o Ministério Público trata das condutas praticadas em 
face  de  parlamentares  do  PTB.  O  PGR,  no  que  importa  a  JOSÉ 
GENOÍNO, assim se manifestou:

“José Dirceu, Delúbio Soares,  José Genoíno e Sílvio Pereira,  
mediante pagamento de propina, adquiriram apoio político de  
Parlamentares  Federais  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  
PTB.

Os  pagamentos  foram  viabilizados  pelo  núcleo  publicitário-
financeiro da organização criminosa.

Os  parlamentares  federais  que  receberam  vantagem  indevida  
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No  que  toca  aos  atos  que  teriam  sido  praticados  em  face  de 
parlamentares  do  PL e  do  PMDB,  deixo,  do  mesmo  modo,  de  fazer 
menção  da  narrativa  da  denúncia,  tendo  em  conta  que  ela  não  foi 
recebida nesse ponto.

Mais adiante, o Ministério Público trata das condutas praticadas em 
face  de  parlamentares  do  PTB.  O  PGR,  no  que  importa  a  JOSÉ 
GENOÍNO, assim se manifestou:

“José Dirceu, Delúbio Soares,  José Genoíno e Sílvio Pereira,  
mediante pagamento de propina, adquiriram apoio político de  
Parlamentares  Federais  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  
PTB.

Os  pagamentos  foram  viabilizados  pelo  núcleo  publicitário-
financeiro da organização criminosa.

Os  parlamentares  federais  que  receberam  vantagem  indevida  
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foram  José  Carlos  Martinez  (falecido),  Roberto  Jefferson  e  Romeu  
Queiroz. Todos contaram com o auxílio direto na prática dos crimes de  
corrupção  passiva  do  denunciado  Emerson  Palmieri”  (fl.  116  da 
denúncia).

Pede,  na  sequência,  a  condenação  de  JOSÉ  GENOÍNO,  por  três 
vezes  no  art.  333  do  CP,  combinado  com  o  art.  29  desse  diploma 
normativo, em concurso material.

3. ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO

O Procurador-Geral da República principia sua peça final expondo 
as razões que o levaram a denunciar o réu pelo crime de formação de 
quadrilha.

Lê-se nas alegações finais:

“O grupo agiu ininterruptamente no período entre janeiro  
de 2003 e junho de 2005 e era dividido em núcleos específicos, cada  
um  colaborando  com  o  todo  criminoso  em  busca  de  uma  forma  
individualizada de contraprestação.

O  primeiro  núcleo,  identificado  na  denúncia  como  núcleo  
político, era composto pelo ex-Ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do  
Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, o ex-Secretário-Geral do  
Partido  dos  Trabalhadores,  Sílvio  Pereira,  e  o  ex-  Presidente  do  
Partido dos Trabalhadores, José Genoíno.

Como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal  
quanto material, do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em  
conluio  com  outros  integrantes  do  Partido,  estabeleceram  um  
engenhoso  esquema  de  desvio  de  recursos  de  órgãos  públicos  e  de  
empresas  estatais  e  também de  concessões  de  benefícios  diretos  ou  
indiretos a particulares em troca de ajuda financeira. O objetivo era  
negociar  apoio  político  ao  governo  no  Congresso  Nacional,  pagar  
dívidas pretéritas, custear gastos de campanha e outras despesas do  
PT.” (fls. 7-8 das alegações finais - grifei).

48 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

foram  José  Carlos  Martinez  (falecido),  Roberto  Jefferson  e  Romeu  
Queiroz. Todos contaram com o auxílio direto na prática dos crimes de  
corrupção  passiva  do  denunciado  Emerson  Palmieri”  (fl.  116  da 
denúncia).

Pede,  na  sequência,  a  condenação  de  JOSÉ  GENOÍNO,  por  três 
vezes  no  art.  333  do  CP,  combinado  com  o  art.  29  desse  diploma 
normativo, em concurso material.

3. ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO

O Procurador-Geral da República principia sua peça final expondo 
as razões que o levaram a denunciar o réu pelo crime de formação de 
quadrilha.

Lê-se nas alegações finais:

“O grupo agiu ininterruptamente no período entre janeiro  
de 2003 e junho de 2005 e era dividido em núcleos específicos, cada  
um  colaborando  com  o  todo  criminoso  em  busca  de  uma  forma  
individualizada de contraprestação.

O  primeiro  núcleo,  identificado  na  denúncia  como  núcleo  
político, era composto pelo ex-Ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do  
Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, o ex-Secretário-Geral do  
Partido  dos  Trabalhadores,  Sílvio  Pereira,  e  o  ex-  Presidente  do  
Partido dos Trabalhadores, José Genoíno.

Como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal  
quanto material, do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em  
conluio  com  outros  integrantes  do  Partido,  estabeleceram  um  
engenhoso  esquema  de  desvio  de  recursos  de  órgãos  públicos  e  de  
empresas  estatais  e  também de  concessões  de  benefícios  diretos  ou  
indiretos a particulares em troca de ajuda financeira. O objetivo era  
negociar  apoio  político  ao  governo  no  Congresso  Nacional,  pagar  
dívidas pretéritas, custear gastos de campanha e outras despesas do  
PT.” (fls. 7-8 das alegações finais - grifei).

48 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4782 de 8405 STF-fl. 56397



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Mais  adiante,  alega  que  os  interesses  do  corréu  MARCOS 
VALÉRIO,  diante do recém-empossado governo do PT, seria viabilizar 
um “esquema ilícito de desvio de recursos públicos que já protagonizavam no  
governo de Minas Gerais” (fl. 11 das alegações finais), o que coincidiria com 
os propósitos de  JOSÉ DIRCEU e seu grupo, do qual, segundo o PGR, 
era integrante JOSÉ GENOÍNO.

Na sequência, afirma que as negociações políticas do PT, envolvendo 
o  PP,  eram feitas  por  JOSÉ GENOÍNO,  SÍLVIO PEREIRA e  Marcelo 
Sereno, orientado pelo ex-Ministro-Chefe da Casa Civil, JOSÉ DIRCEU.

Cita,  em  abono  dessa  tese,  depoimento  do  corréu  ROBERTO 
JERFFERSON, prestado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em 2 
de agosto de 2005, no qual este insinuou que JOSÉ DIRCEU seria quem, 
na  realidade  comandava  o  Partido  dos  Trabalhadores  (fls.  41-42  das 
alegações finais). 

Menciona,  também,  depoimento  de  outro  corréu  –  EMERSON 
PALMIERI –  para  a  mesma Comissão  Parlamentar,  no  qual  este  teria 
afirmado que  JOSÉ GENOÍNO firmara um acordo de apoio financeiro 
com o PTB (fls. 46-47 das alegações finais).

Em  outra  passagem,  afirma  o  que  se  segue,  acerca  de  JOSÉ 
GENOÍNO:

“José  Genoíno era  o  interlocutor  político  do  grupo  
criminoso.  Cabia-lhe  formular  as  propostas  de  acordos  aos  
líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo.

Representando José Dirceu,  José Genoíno, além de conversar  
com  os  líderes  partidários,  convidava-os  a  apoiar  os  projetos  de  
interesse do governo, procedia ao ajuste da vantagem financeira que  
seria paga caso aceitassem a proposta.

(...)
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Depoimentos contidos nos autos desta ação penal comprovam  
que os contatos com os partidos eram sempre feitos por José Genoíno.  
Embora neguem o caráter ilícito da oferta, os depoentes trouxeram aos  
autos prova irrefutável de que o núcleo político do grupo criminoso,  
sob o comando de José Dirceu, obteve o apoio parlamentar mediante o  
pagamento de vantagens indevidas” (fl.  60 das alegações finais - 
grifei).

Prossegue aduzindo que JOSÉ GENOÍNO, 

“(...) mesmo negando ter tratado de questões financeiras,  
admitiu ter participado de reuniões com os líderes do Partido  
Progressista – PP e do então Partido Liberal – PL para tratar  
de alianças políticas” (fls. 63-64 das alegações finais - grifei).

Finalizando  o  tópico  sobre  o  delito  de  formação  de  quadrilha,  o 
Ministério  Público  Federal  pede  a  condenação  de  JOSÉ GENOÍNO e 
outros corréus pelo referido crime.

No que se refere à prática do crime de corrupção ativa em face dos 
parlamentares  do  Partido  Progressista  –  PP,  a  acusação  assim  se 
manifesta:

“As provas que instruem estes autos comprovam a prática do  
delito  de  corrupção  ativa  por  José  Dirceu,  José  Genoíno,  Delúbio  
Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Ramon  Hollerbach,  
Cristiano  Paz,  Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias;  de  corrupção  
passiva,  lavagem de dinheiro e quadrilha por José Janene (falecido),  
Pedro Corrêa,  Pedro Henry e João Cláudio Genú; e  de quadrilha e  
lavagem  de  dinheiro  por  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischgerg  e  
Carlos Alberto Quaglia.

No  período  compreendido  entre  os  anos  de  2003  e  2004,  os  
parlamentares  federais  José  Janene,  Pedro  Corrêa  e  Pedro  Henry,  
auxiliados por João Cláudio Genú, receberam R$ 2.905.000,00 (dois  
milhões, novecentos e cinco mil reais) oferecidos por José Dirceu para  
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votarem a favor de matérias do interesse do Governo Federal” (fl. 301 
das alegações finais).

Pede,  nessa  esteira,  a  condenação  de  JOSÉ  GENOÍNO,  por  três 
vezes pelo delito descrito no art. 333 do Código Penal, combinado como 
art. 29 desse mesmo texto legal, em concurso material.

Por  fim,  quanto  ao  crime  de  corrupção  ativa  em  face  de 
parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro,  extrai-se das alegações 
finais o que se segue:

“As provas colhidas no curso da instrução comprovam a prática  
do delito de corrupção ativa por José Dirceu, José Genoíno, Delúbio  
Soares,  Anderson  Adauto,  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach  
Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza Dias; e corrupção passiva  
e  lavagem de dinheiro por José  Carlos  Martinez (falecido),  Roberto  
Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri.

No ano de 2003, o então Deputado federal José Carlos Martinez,  
auxiliado  por  Emerson  Palmieri  e  Romeu  Queiroz,  recebeu  R$  
1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) para votar a favor de  
matérias  do  interesse  do  Governo  Federal”  (fls.  335-336  das 
alegações finais).

No  que  interessa,  o  PGR  encerra  as  alegações  finais  pedindo  a 
condenação  de  JOSÉ  GENOÍNO,  por  três  vezes,  como  incurso  nas 
sanções do art. 333 do Código Penal, combinado com o art. 29 do referido 
texto normativo, em concurso material.

4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

A defesa  inicia  suas  alegações  sustentando  a  incompetência  do 
Supremo Tribunal Federal para julgar JOSÉ GENOÍNO. 

Alega, em suma, que o julgamento de réu sem prerrogativa de foro 
na Corte fere o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.  Cita, 
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para tanto,  o Pacto de San José da Costa  Rica,  que foi  ratificado pelo 
Governo brasileiro em 1992.

Menciona,  mais,  a  interpretação  dada  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal, por ocasião do julgamento do RE 349.703, Relator para o acórdão 
Ministro  Gilmar  Mendes,  em  que  se  atribuiu  caráter  supralegal  aos 
tratados e convenções sobre direitos humanos.

Após essa preliminar,  prossegue alegando cerceamento de defesa, 
por inépcia da denúncia,  visto que ela não individualizou os atos que 
teriam sido praticados por JOSÉ GENOÍNO. Afirma a defesa, in verbis:

“Uma exordial genérica, que veicule imputação idêntica a  
todos os denunciados sem particularizar a atuação de cada um  
deles  no  delito,  ofende  induvidosamente  o  princípio  da  
culpabilidade.  Receber peça acusatória com essa mácula  significa  
considerar válida acusação que prescinde da demonstração do  
dolo ou culpa dos denunciados, restringindo-se a narrar fato  
abstrato e resultado lesivo sem descrever o liame entre conduta  
individual  e  consumação do delito” (fls.  28-29 das  alegações 
finais - grifei).

Cita doutrina e jurisprudência para embasar seus argumentos.

Adiante, a defesa assevera que  JOSÉ GENOÍNO, na qualidade de 
Presidente  do  Partido  dos  Trabalhadores  à  época,  não  tinha nenhuma 
ingerência  na  escolha  dos  integrantes  do  Diretório  Nacional,  os  quais 
eram eleitos pela militância. Extrai-se de suas alegações o seguinte:

“Não  bastasse  o  processo  inovador  e  democrático  de  eleições  
internas,  acrescente-se  que  JOSÉ  GENOÍNO NETO  assumiu  a  
presidência  do  partido  devido  à  saída  do  então  presidente  JOSÉ  
DIRCEU – chamado para compor o Governo Federal. Na ocasião, toda  
a  Comissão  Executiva  do  Partido  dos  Trabalhadores  já  havia  sido  
eleita  pelo  Diretório  Nacional,  não havendo qualquer ingerência  de  
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para tanto,  o Pacto de San José da Costa  Rica,  que foi  ratificado pelo 
Governo brasileiro em 1992.

Menciona,  mais,  a  interpretação  dada  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal, por ocasião do julgamento do RE 349.703, Relator para o acórdão 
Ministro  Gilmar  Mendes,  em  que  se  atribuiu  caráter  supralegal  aos 
tratados e convenções sobre direitos humanos.

Após essa preliminar,  prossegue alegando cerceamento de defesa, 
por inépcia da denúncia,  visto que ela não individualizou os atos que 
teriam sido praticados por JOSÉ GENOÍNO. Afirma a defesa, in verbis:

“Uma exordial genérica, que veicule imputação idêntica a  
todos os denunciados sem particularizar a atuação de cada um  
deles  no  delito,  ofende  induvidosamente  o  princípio  da  
culpabilidade.  Receber peça acusatória com essa mácula  significa  
considerar válida acusação que prescinde da demonstração do  
dolo ou culpa dos denunciados, restringindo-se a narrar fato  
abstrato e resultado lesivo sem descrever o liame entre conduta  
individual  e  consumação do delito” (fls.  28-29 das  alegações 
finais - grifei).

Cita doutrina e jurisprudência para embasar seus argumentos.

Adiante, a defesa assevera que  JOSÉ GENOÍNO, na qualidade de 
Presidente  do  Partido  dos  Trabalhadores  à  época,  não  tinha nenhuma 
ingerência  na  escolha  dos  integrantes  do  Diretório  Nacional,  os  quais 
eram eleitos pela militância. Extrai-se de suas alegações o seguinte:

“Não  bastasse  o  processo  inovador  e  democrático  de  eleições  
internas,  acrescente-se  que  JOSÉ  GENOÍNO NETO  assumiu  a  
presidência  do  partido  devido  à  saída  do  então  presidente  JOSÉ  
DIRCEU – chamado para compor o Governo Federal. Na ocasião, toda  
a  Comissão  Executiva  do  Partido  dos  Trabalhadores  já  havia  sido  
eleita  pelo  Diretório  Nacional,  não havendo qualquer ingerência  de  

52 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4786 de 8405 STF-fl. 56401



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

sua  parte  para  a  escolha  de  seus  integrantes  e,  também  por  isso  
mesmo, qualquer relação de hierarquia” (fl. 54 das alegações finais).

Cita diversos depoimentos que, em seu entender, corroborariam a 
tese  da  defesa,  no  sentido  de  que  o  réu  não  exercia  atribuições  de 
natureza administrativa no Partido.

Aduz, ainda, que 

“A  assinatura  do  defendente  nos  contratos  de  empréstimos  
questionados, portanto, era reflexo exclusivo de obrigação estatutária  
(...)” (fl. 68 das alegações finais).

A defesa avança, ainda, em sua peça final, rebatendo a acusação de 
corrupção ativa em relação a parlamentares do Partido Progressista. Cita 
depoimentos dos próprios corréus que teriam afirmado não terem tratado 
de  questões  financeiras  com  JOSÉ  GENOÍNO,  mas  apenas  avençado 
acordos políticos.

Destaca,  nesse sentido, o depoimento do deputado Vadão Gomes, 
que disse ter presenciado reunião de JOSÉ GENOÍNO com o tesoureiro 
do Partido e os corréus PEDRO HENRY e PEDRO CORRÊA.

Sobre tal depoimento assevera: 

“Não  detalha  VADÃO  quais  dos  interlocutores  teria  
mencionado  necessidade  de  apoio  financeiro.  Não  informa  se  
efetivamente  houve  acordo.  Não  esclarece  se  houve  o  tal  apoio  
financeiro, muito menos quem teria dado o que a quem, nem quando,  
nem onde  e  nem,  principalmente,  a  troco  de  quê” (fls.  75-76 das 
alegações finais).

Sublinha, também, que
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sua  parte  para  a  escolha  de  seus  integrantes  e,  também  por  isso  
mesmo, qualquer relação de hierarquia” (fl. 54 das alegações finais).

Cita diversos depoimentos que, em seu entender, corroborariam a 
tese  da  defesa,  no  sentido  de  que  o  réu  não  exercia  atribuições  de 
natureza administrativa no Partido.

Aduz, ainda, que 

“A  assinatura  do  defendente  nos  contratos  de  empréstimos  
questionados, portanto, era reflexo exclusivo de obrigação estatutária  
(...)” (fl. 68 das alegações finais).

A defesa avança, ainda, em sua peça final, rebatendo a acusação de 
corrupção ativa em relação a parlamentares do Partido Progressista. Cita 
depoimentos dos próprios corréus que teriam afirmado não terem tratado 
de  questões  financeiras  com  JOSÉ  GENOÍNO,  mas  apenas  avençado 
acordos políticos.

Destaca,  nesse sentido, o depoimento do deputado Vadão Gomes, 
que disse ter presenciado reunião de JOSÉ GENOÍNO com o tesoureiro 
do Partido e os corréus PEDRO HENRY e PEDRO CORRÊA.

Sobre tal depoimento assevera: 

“Não  detalha  VADÃO  quais  dos  interlocutores  teria  
mencionado  necessidade  de  apoio  financeiro.  Não  informa  se  
efetivamente  houve  acordo.  Não  esclarece  se  houve  o  tal  apoio  
financeiro, muito menos quem teria dado o que a quem, nem quando,  
nem onde  e  nem,  principalmente,  a  troco  de  quê” (fls.  75-76 das 
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Sublinha, também, que
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“No mais, cumpre frisar que neste mesmo depoimento prestado  
ao  Departamento  de  Polícia  Federal,  foi  o  próprio  ETIVALDO  
VADÃO  GOMES  quem  disse  ‘que  desconhece  que  o  Partido  dos  
Trabalhadores  tenha  feito  o  repasse  de  recursos  para  o  Partido  
Progressista  em razão  de  acordo  firmado  entre  as  suas  respectivas  
presidências’.

Em  Juízo,  esta  testemunha  sequer  mencionou  o  nome  do  
defendente  (fls.  42.960)”  (fl.  76  das  alegações  finais,  grifos  no 
original).

Em seguida, ressalta o depoimento do corréu PEDRO HENRY que 
contradiz aquele prestado por Vadão Gomes.

Em relação ao que o  Parquet aludiu acerca da conduta voltada aos 
parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro, a defesa aduz, em suma, 
que

“A acusação desfechada contra o peticionário funda-se, única e  
exclusivamente,  nos  sucessivos  chiliques  do  ex-Deputado  Federal  
ROBERTO JEFFERSON, originariamente na imprensa e depois na  
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI dos Correios.

(...)
O simples prelúdio da peça já antecipa o que as mais de cem  

páginas seguintes da denúncia apresentam como prova em desfavor do  
denunciado JOSÉ GENOÍNO NETO: nada!

À parte a vaga imputação de condutas delituosas a ‘integrantes  
do Governo Federal e do Partido dos Trabalhadores’, não há menção a  
qualquer  comportamento  supostamente  ilícito  praticado  pelo  
defendente” (fl. 77-80 das alegações finais).

Referindo-se  ao  corréu  ROBERTO  JEFFERSON,  sustenta  que  o 
órgão acusatório fundamentou as denúncias 

“(...)nas fantasias de um deputado cassado que, diante dos meios  
de comunicação, devaneia a respeito dos acontecimentos, exagera nas  
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defendente  (fls.  42.960)”  (fl.  76  das  alegações  finais,  grifos  no 
original).

Em seguida, ressalta o depoimento do corréu PEDRO HENRY que 
contradiz aquele prestado por Vadão Gomes.

Em relação ao que o  Parquet aludiu acerca da conduta voltada aos 
parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro, a defesa aduz, em suma, 
que

“A acusação desfechada contra o peticionário funda-se, única e  
exclusivamente,  nos  sucessivos  chiliques  do  ex-Deputado  Federal  
ROBERTO JEFFERSON, originariamente na imprensa e depois na  
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI dos Correios.

(...)
O simples prelúdio da peça já antecipa o que as mais de cem  

páginas seguintes da denúncia apresentam como prova em desfavor do  
denunciado JOSÉ GENOÍNO NETO: nada!

À parte a vaga imputação de condutas delituosas a ‘integrantes  
do Governo Federal e do Partido dos Trabalhadores’, não há menção a  
qualquer  comportamento  supostamente  ilícito  praticado  pelo  
defendente” (fl. 77-80 das alegações finais).

Referindo-se  ao  corréu  ROBERTO  JEFFERSON,  sustenta  que  o 
órgão acusatório fundamentou as denúncias 

“(...)nas fantasias de um deputado cassado que, diante dos meios  
de comunicação, devaneia a respeito dos acontecimentos, exagera nas  
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histórias, cria situações inverídicas” (fl. 81 das alegações finais).

Em  seguida  trata  das  mencionadas  reuniões  com  o  Partido 
Trabalhista Brasileiro, afirmando que

“Quanto às reuniões entre partidos nenhuma dúvida a respeito  
de sua existência, vez que confirmado por ambas as partes que eram  
comuns os encontros entre os presidentes dos partidos para tratar de  
assuntos políticos.

(...)
Nesse  encontro  foi  discutida  aliança  política,  inclusive  pelo  

denunciado, que tinha essa atribuição enquanto ocupava o cargo de  
presidente  nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores”  (fl.  83  das 
alegações finais).

A defesa  de  JOSÉ  GENOÍNO argumenta,  ainda,  que  “cabia  ao  
Secretário  de  Finanças  DELÚBIO  SOARES  o  controle  e  administração  dos  
recursos financeiros do partido” (fl. 84 das alegações finais), e que nada há 
nos autos que indique ter ele oferecido ajuda financeira ao PTB.

Sustenta, nessa linha, que

“(...)  integrantes do próprio Partido Trabalhista Brasileiro são  
categóricos ao explicar de que forma ocorriam os repasses financeiros,  
nada mencionando a respeito de  JOSÉ GENOÍNO NETO” (fl.  85 
das alegações finais).

Cita,  depois,  depoimentos  dos  corréus  EMERSON  PALMIERI, 
ROMEU QUEIROZ e ANDERSON ADAUTO, uníssonos no sentido de 
que  os  contatos  referentes  a  auxílios  financeiros  eram  feitos  com 
DELÚBIO SOARES.

Alega que o único depoimento a incriminar JOSÉ GENOÍNO é o do 
corréu ROBERTO JEFFERSON, que 
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histórias, cria situações inverídicas” (fl. 81 das alegações finais).

Em  seguida  trata  das  mencionadas  reuniões  com  o  Partido 
Trabalhista Brasileiro, afirmando que

“Quanto às reuniões entre partidos nenhuma dúvida a respeito  
de sua existência, vez que confirmado por ambas as partes que eram  
comuns os encontros entre os presidentes dos partidos para tratar de  
assuntos políticos.

(...)
Nesse  encontro  foi  discutida  aliança  política,  inclusive  pelo  

denunciado, que tinha essa atribuição enquanto ocupava o cargo de  
presidente  nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores”  (fl.  83  das 
alegações finais).

A defesa  de  JOSÉ  GENOÍNO argumenta,  ainda,  que  “cabia  ao  
Secretário  de  Finanças  DELÚBIO  SOARES  o  controle  e  administração  dos  
recursos financeiros do partido” (fl. 84 das alegações finais), e que nada há 
nos autos que indique ter ele oferecido ajuda financeira ao PTB.

Sustenta, nessa linha, que

“(...)  integrantes do próprio Partido Trabalhista Brasileiro são  
categóricos ao explicar de que forma ocorriam os repasses financeiros,  
nada mencionando a respeito de  JOSÉ GENOÍNO NETO” (fl.  85 
das alegações finais).

Cita,  depois,  depoimentos  dos  corréus  EMERSON  PALMIERI, 
ROMEU QUEIROZ e ANDERSON ADAUTO, uníssonos no sentido de 
que  os  contatos  referentes  a  auxílios  financeiros  eram  feitos  com 
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“(...)  ora diz uma coisa,  ora outra, para depois inventar uma  
terceira, primando sempre pela imprecisão, falta de clareza, amoldando  
seu discurso ao sabor de seus humores e às conveniências de palco e de  
plateia” (fl. 88 das alegações finais).

A defesa prossegue a narrativa, agora tratando de dois empréstimos 
que foram assinados por JOSÉ GENOÍNO. Lê-se na peça de defensiva:

“A defesa pede vênia,  neste momento,  para tratar  de apenas  
dois  empréstimos  (os  únicos  em  que  consta  o  nome  do  
denunciado)  –  devidamente  REGISTRADOS na prestação  de  
contas  do  Partido  dos  Trabalhadores,  devidamente  
REGISTRADOS  perante  o  Tribunal  Superior  Eleitoral e  que  
estão  sendo  devidamente  QUITADOS  –  tomados  pelo  denunciado  
DELÚBIO  SOARES  junto  aos  Bancos  Rural  e  BMG,  para  fazer  
frente  ao  verdadeiro  caos  financeiro  vivenciado  pelos  Diretórios  
Regionais do PT.

Isso  porque,  embora  seja  tarefa  exclusiva  do  Secretário  de  
Finanças  a  obtenção  de  recursos  financeiros,  competia  também  ao  
presidente  do  partido,  por  condição  estatutária  (doc.  anexo)  a  
assinatura de tais empréstimos” (fls. 88-89 das alegações finais).

Argumenta, nesse contexto, que

“Assim, a legalidade, a viabilidade, o cabimento das transações  
financeiras permaneciam a cargo do Secretário de Finanças, sendo a  
firma  do  presidente  do  partido  requisito  meramente  formal  para  a  
execução do empréstimo” (fl. 89 das alegações finais).

Menciona depoimentos de  DELÚBIO SOARES,  prestados em três 
ocasiões - diante da autoridade policial, perante o Procurador-Geral da 
República  e  em  Juízo  -,  todos  uníssonos  e  categóricos,  no  sentido  de 
“excluir  qualquer  responsabilidade  de  JOSÉ GENOÍNO NETO” (fl.  89 das 
alegações finais).
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“Assim, a legalidade, a viabilidade, o cabimento das transações  
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Ressalta, do mesmo modo, as declarações de MARCOS VALÉRIO, o 
qual  “jamais  menciona  qualquer  participação  do  peticionário”  (fl.  93  das 
alegações finais). 

Essa foi  também a constante dos depoimentos prestados pelo réu 
JOSÉ GENOÍNO.

A defesa, enfim, pede a absolvição de JOSÉ GENOÍNO da acusação 
de corrupção ativa.

No que toca ao delito de formação de quadrilha, afirma:

“De se sublinhar,  prima facie, que o denunciado não conhece,  
nunca se reuniu e jamais manteve qualquer contato com as pessoas  
envolvidas  no  ‘núcleo  publicitário’  ou  no  ‘núcleo  Banco  Rural’.  
Avistou MARCOS VALÉRIO sim, poucas vezes, sem jamais tratar de  
qualquer assunto com ele.

(...)
Em  nenhum  trecho  da  denúncia  a  acusação  expôs  fatos  que  

levassem a crer estarem os acusados previamente associados para a  
prática de crimes.

Estavam,  isto  sim,  filiados  desde  1980  a  um  mesmo  projeto  
político para este país. Projeto político que, frise-se, tem, há mais de  
oito  anos,  o  respaldo  da  imensa  maioria  da  população,  em especial  
daquela historicamente aviltada pela elite dirigente da nação” (fls. 96-
98 das alegações finais).

A defesa avança citando doutrina e jurisprudência sobre o crime de 
quadrilha, concluindo o seguinte:

“(...)  para  o  crime  de  quadrilha  é  fundamental  que  seja  
identificado, entre outros elementos, a união do grupo com a expressa  
finalidade de praticar crimes. Não é, evidentemente, o caso dos autos.

Os  acusados,  pelo  simples  fato  de  exercerem  suas  atividades  
desempenhando  funções  para  as  quais  foram  eleitos  por  votação  
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Essa foi  também a constante dos depoimentos prestados pelo réu 
JOSÉ GENOÍNO.

A defesa, enfim, pede a absolvição de JOSÉ GENOÍNO da acusação 
de corrupção ativa.

No que toca ao delito de formação de quadrilha, afirma:

“De se sublinhar,  prima facie, que o denunciado não conhece,  
nunca se reuniu e jamais manteve qualquer contato com as pessoas  
envolvidas  no  ‘núcleo  publicitário’  ou  no  ‘núcleo  Banco  Rural’.  
Avistou MARCOS VALÉRIO sim, poucas vezes, sem jamais tratar de  
qualquer assunto com ele.

(...)
Em  nenhum  trecho  da  denúncia  a  acusação  expôs  fatos  que  

levassem a crer estarem os acusados previamente associados para a  
prática de crimes.

Estavam,  isto  sim,  filiados  desde  1980  a  um  mesmo  projeto  
político para este país. Projeto político que, frise-se, tem, há mais de  
oito  anos,  o  respaldo  da  imensa  maioria  da  população,  em especial  
daquela historicamente aviltada pela elite dirigente da nação” (fls. 96-
98 das alegações finais).

A defesa avança citando doutrina e jurisprudência sobre o crime de 
quadrilha, concluindo o seguinte:

“(...)  para  o  crime  de  quadrilha  é  fundamental  que  seja  
identificado, entre outros elementos, a união do grupo com a expressa  
finalidade de praticar crimes. Não é, evidentemente, o caso dos autos.

Os  acusados,  pelo  simples  fato  de  exercerem  suas  atividades  
desempenhando  funções  para  as  quais  foram  eleitos  por  votação  
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prevista  nos  Estatutos  do  Partido,  não  podem ser  enquadrados  no  
delito de formação de quadrilha. O simples fato de haver mais de três  
denunciados na Ação Penal preenche apenas um dos imprescindíveis  
requisitos,  deixando  completamente  vazios  os  demais,  igualmente  
necessários” (fl. 101 das alegações finais).

Aduz que o réu,  na qualidade de Presidente do PT, “tinha função  
institucional e política” (fl. 102 das alegações).

Encerra  a peça de defesa transcrevendo uma série  de declarações 
que  abonariam  a  conduta  e  caráter  do  réu  para,  ao  final,  pedir  a 
absolvição de JOSÉ GENOÍNO.

5. EXAME DAS PROVAS E CONCLUSÕES

Conforme  acima  exposto,  o  réu  foi  denunciado  pela  prática  dos 
crimes de formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária  realizada  em 
agosto de 2007,  rejeitou a denúncia no que toca ao crime de peculato, 
rechaçando também parte dos fatos enquadrados como corrupção ativa. 
A Corte, contudo, recebeu a exordial acusatória, como já visto, no tocante 
à imputação de formação de quadrilha e,  parcialmente,  por corrupção 
ativa.

Pois  bem,  passo,  então,  ao  exame  da  objeção  vestibular  e  das 
acusações remanescentes.

Quanto à preliminar, reporto-me ao voto que proferi na questão de 
ordem, levantada no início do julgamento, para acolhê-la integralmente, 
de maneira a assentar a incompetência do STF para julgar o réu.

Contudo,  não  sendo  este  o  entendimento  acolhido  pela  Corte, 
prossigo no exame do mérito.
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prevista  nos  Estatutos  do  Partido,  não  podem ser  enquadrados  no  
delito de formação de quadrilha. O simples fato de haver mais de três  
denunciados na Ação Penal preenche apenas um dos imprescindíveis  
requisitos,  deixando  completamente  vazios  os  demais,  igualmente  
necessários” (fl. 101 das alegações finais).

Aduz que o réu,  na qualidade de Presidente do PT, “tinha função  
institucional e política” (fl. 102 das alegações).

Encerra  a peça de defesa transcrevendo uma série  de declarações 
que  abonariam  a  conduta  e  caráter  do  réu  para,  ao  final,  pedir  a 
absolvição de JOSÉ GENOÍNO.

5. EXAME DAS PROVAS E CONCLUSÕES

Conforme  acima  exposto,  o  réu  foi  denunciado  pela  prática  dos 
crimes de formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária  realizada  em 
agosto de 2007,  rejeitou a denúncia no que toca ao crime de peculato, 
rechaçando também parte dos fatos enquadrados como corrupção ativa. 
A Corte, contudo, recebeu a exordial acusatória, como já visto, no tocante 
à imputação de formação de quadrilha e,  parcialmente,  por corrupção 
ativa.

Pois  bem,  passo,  então,  ao  exame  da  objeção  vestibular  e  das 
acusações remanescentes.

Quanto à preliminar, reporto-me ao voto que proferi na questão de 
ordem, levantada no início do julgamento, para acolhê-la integralmente, 
de maneira a assentar a incompetência do STF para julgar o réu.

Contudo,  não  sendo  este  o  entendimento  acolhido  pela  Corte, 
prossigo no exame do mérito.
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Com relação à preliminar de inépcia da exordial, assento que esta se 
confunde com o mérito da defesa.

Quanto  ao  mérito,  ressalto,  desde  logo,  que  tanto  na  denúncia, 
quanto nas alegações finais, o Parquet jamais individualizou as condutas 
imputadas a JOSÉ GENOÍNO. Ou por outra, elas sempre foram descritas 
como  se  tivessem  sido  praticadas  em  conjunto  com  outras  pessoas, 
caracterizando-se, pois, pela vagueza e generalidade.

As condutas criminosas alegadamente praticadas pelo réu, no mais 
das vezes,  são deduzidas a partir do cargo que ocupava na época dos 
fatos, qual seja, o de Presidente do Partido dos Trabalhadores.

Embaralhando o comportamento dos inúmeros corréus, o Ministério 
Público pretendeu carrear um volume maior de elementos probatórios 
que sustentassem as acusações contra JOSÉ GENOÍNO, mas, a meu ver, 
sem lograr êxito com essa estratégia acusatória.

As lacunas observadas por vários Ministros, inclusive por mim, no 
momento do recebimento da denúncia, repetiram-se nas alegações finais 
da acusação. Quer dizer, a total falta de individualização das condutas 
atribuídas a JOSÉ GENOÍNO, tidas como ilícitas, impede a análise, por 
esta Suprema Corte, das imputações lançadas contra ele com um mínimo 
de objetividade.

O réu, por sua vez, viu-se obrigado a enfrentar a kafkiana tarefa de 
defender-se  de  acusações  abstratas  e  impessoais,  como  se  a  repetição 
destas  bastasse,  para que germinassem processualmente,  de maneira  a 
atribuir-lhe, de modo artificial e forçado, a condição de integrante de uma 
suposta quadrilha.

Com efeito,  mesmo depois  de  encerrada  a  instrução  criminal,  na 
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Com relação à preliminar de inépcia da exordial, assento que esta se 
confunde com o mérito da defesa.

Quanto  ao  mérito,  ressalto,  desde  logo,  que  tanto  na  denúncia, 
quanto nas alegações finais, o Parquet jamais individualizou as condutas 
imputadas a JOSÉ GENOÍNO. Ou por outra, elas sempre foram descritas 
como  se  tivessem  sido  praticadas  em  conjunto  com  outras  pessoas, 
caracterizando-se, pois, pela vagueza e generalidade.

As condutas criminosas alegadamente praticadas pelo réu, no mais 
das vezes,  são deduzidas a partir do cargo que ocupava na época dos 
fatos, qual seja, o de Presidente do Partido dos Trabalhadores.

Embaralhando o comportamento dos inúmeros corréus, o Ministério 
Público pretendeu carrear um volume maior de elementos probatórios 
que sustentassem as acusações contra JOSÉ GENOÍNO, mas, a meu ver, 
sem lograr êxito com essa estratégia acusatória.

As lacunas observadas por vários Ministros, inclusive por mim, no 
momento do recebimento da denúncia, repetiram-se nas alegações finais 
da acusação. Quer dizer, a total falta de individualização das condutas 
atribuídas a JOSÉ GENOÍNO, tidas como ilícitas, impede a análise, por 
esta Suprema Corte, das imputações lançadas contra ele com um mínimo 
de objetividade.

O réu, por sua vez, viu-se obrigado a enfrentar a kafkiana tarefa de 
defender-se  de  acusações  abstratas  e  impessoais,  como  se  a  repetição 
destas  bastasse,  para que germinassem processualmente,  de maneira  a 
atribuir-lhe, de modo artificial e forçado, a condição de integrante de uma 
suposta quadrilha.

Com efeito,  mesmo depois  de  encerrada  a  instrução  criminal,  na 
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qual se produziu um volume impressionante de elementos de convicção, 
o  Ministério  Público não conseguiu,  nem de longe,  apontar,  de forma 
concreta, os atos ilícitos que teriam sido praticados por JOSÉ GENOÍNO. 
E qual seria a razão?

Parece-me óbvio que a resposta está no fato de não haver nenhuma 
prova de que o réu tenha praticado qualquer das condutas criminosas 
que o Parquet pretendeu lhe impingir.

Aliás, em vários momentos, a acusação, de tão lacônica, força o leitor 
dos autos a retroceder algumas páginas para tentar compreender como o 
Ministério Público teria chegado à conclusão de que o réu havia cometido 
determinado delito.

   
É  o  caso,  por  exemplo,  da  imputação  de  corrupção  ativa  de 

integrantes  do Partido Progressista  -  PP.  Exceto pelo fato  de ter o réu 
participado de reuniões  em que se buscava chegar a um acordo entre 
aquela agremiação política e o PT, que incluía a discussão de aspectos 
financeiros, nada mais há de concreto sobre o JOSÉ GENOÍNO. Mas até 
aí, nada há de ilícito.

Note-se  que,  nas  alegações  finais,  o  Parquet chega  ao  ponto  de 
afirmar  categoricamente  que  os  valores  supostamente  repassados  aos 
parlamentares do PP foram “oferecidos por José Dirceu para votarem a  
favor  de  matérias  do  interesse  do  Governo  Federal”  (fl.  301  das  alegações 
finais, grifos meus). Mas nada fala sobre JOSÉ GENOÍNO!

Mesmo  assim,  o  órgão  acusador  pede  a  condenação  de  JOSÉ 
GENOÍNO, por estar ele supostamente incurso, por três vezes, nas penas 
do art. 333 do Código Penal, combinado com o art. 29 dessa Lei.

No tocante ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, a peça acusatória 
logrou ser mais lacônica ainda. Limitou-se a afirmar que
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concreta, os atos ilícitos que teriam sido praticados por JOSÉ GENOÍNO. 
E qual seria a razão?

Parece-me óbvio que a resposta está no fato de não haver nenhuma 
prova de que o réu tenha praticado qualquer das condutas criminosas 
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integrantes  do Partido Progressista  -  PP.  Exceto pelo fato  de ter o réu 
participado de reuniões  em que se buscava chegar a um acordo entre 
aquela agremiação política e o PT, que incluía a discussão de aspectos 
financeiros, nada mais há de concreto sobre o JOSÉ GENOÍNO. Mas até 
aí, nada há de ilícito.

Note-se  que,  nas  alegações  finais,  o  Parquet chega  ao  ponto  de 
afirmar  categoricamente  que  os  valores  supostamente  repassados  aos 
parlamentares do PP foram “oferecidos por José Dirceu para votarem a  
favor  de  matérias  do  interesse  do  Governo  Federal”  (fl.  301  das  alegações 
finais, grifos meus). Mas nada fala sobre JOSÉ GENOÍNO!

Mesmo  assim,  o  órgão  acusador  pede  a  condenação  de  JOSÉ 
GENOÍNO, por estar ele supostamente incurso, por três vezes, nas penas 
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“José Dirceu, Delúbio Soares,  José Genoíno e Sílvio Pereira,  
mediante  pagamento  de  propina,  adquiriram  apoio  político  de  
Parlamentares Federais do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB” (fl. 
116 da denúncia).

O Parquet, porém, como facilmente se verifica, em nenhum momento 
apontou  para  quem  JOSÉ  GENOÍNO teria  oferecido  a  alegada 
“propina”, nem quando, onde, quanto ou como.

E mais. Reforçando a observação que fiz acerca da falta de zelo do 
Ministério  Público  no  tocante  à  individualização  dos  atos  de  JOSÉ 
GENOÍNO,  registro que aquele órgão chega a pedir a condenação do 
réu, em alegações finais (fl. 334), por duas vezes,  pela prática do delito 
previsto  no  art.  333  do  CP,  diante  da  suposta  prática  do  crime  de 
corrupção ativa de parlamentares do Partido Liberal – PL, mesmo tendo 
sido a denúncia rejeitada, nesse ponto, e ainda que o nome do réu não 
tenha sido mencionado no respectivo tópico da referida peça acusatória.

Tenho para mim que tais considerações já bastariam para considerar, 
quanto  ao  réu  em  questão,  totalmente  inepta  a  denúncia,  tal  como 
ressaltei por ocasião do recebimento da exordial acusatória.

Contudo, avançarei, ainda mais, na análise das imputações lançadas 
contra JOSÉ GENOÍNO.

Nesse passo, repito o que consignei no voto que há pouco proferi 
quanto ao corréu JOSÉ DIRCEU, referindo-me ao crime de formação de 
quadrilha, a saber: 

“A existência,  na  denúncia,  de  indícios  ou  mesmo de  provas  
reveladoras da prática de diversos delitos, à evidência, não é suficiente  
para a caracterização do delito de formação de quadrilha. 

Delito autônomo que é, o crime de formação de quadrilha 
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“José Dirceu, Delúbio Soares,  José Genoíno e Sílvio Pereira,  
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O Parquet, porém, como facilmente se verifica, em nenhum momento 
apontou  para  quem  JOSÉ  GENOÍNO teria  oferecido  a  alegada 
“propina”, nem quando, onde, quanto ou como.

E mais. Reforçando a observação que fiz acerca da falta de zelo do 
Ministério  Público  no  tocante  à  individualização  dos  atos  de  JOSÉ 
GENOÍNO,  registro que aquele órgão chega a pedir a condenação do 
réu, em alegações finais (fl. 334), por duas vezes,  pela prática do delito 
previsto  no  art.  333  do  CP,  diante  da  suposta  prática  do  crime  de 
corrupção ativa de parlamentares do Partido Liberal – PL, mesmo tendo 
sido a denúncia rejeitada, nesse ponto, e ainda que o nome do réu não 
tenha sido mencionado no respectivo tópico da referida peça acusatória.

Tenho para mim que tais considerações já bastariam para considerar, 
quanto  ao  réu  em  questão,  totalmente  inepta  a  denúncia,  tal  como 
ressaltei por ocasião do recebimento da exordial acusatória.

Contudo, avançarei, ainda mais, na análise das imputações lançadas 
contra JOSÉ GENOÍNO.

Nesse passo, repito o que consignei no voto que há pouco proferi 
quanto ao corréu JOSÉ DIRCEU, referindo-me ao crime de formação de 
quadrilha, a saber: 

“A existência,  na  denúncia,  de  indícios  ou  mesmo de  provas  
reveladoras da prática de diversos delitos, à evidência, não é suficiente  
para a caracterização do delito de formação de quadrilha. 
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possui  contornos  próprios,  tais  como,  estabilidade, 
permanência,  número  mínimo  de  partícipes,  liame  subjetivo 
entre os membros etc.”.

A cuidadosa análise que fiz dos argumentos, quer da acusação, quer 
da  defesa,  bem  como  dos  documentos  e  depoimentos  constantes  dos 
autos, levam-me à conclusão de que não há nenhuma prova de que JOSÉ 
GENOÍNO tenha praticado a  conduta  descrita  no art.  288  do  Código 
Penal. Isso, sobretudo, porque o MP não conseguiu provar nenhum liame 
subjetivo entre o réu e os demais integrantes da alegada quadrilha.

Com efeito,  nada existe  nos  autos  que me conduza ao  estado de 
certeza necessário à condenação do réu. Ao contrário.

Diferentemente  do  Ministério  Público,  a  defesa  do  réu  produziu 
provas suficientes, e não contestadas ao longo da instrução criminal, para 
afastar as imputações que lhe foram irrogadas.

Há vários depoimentos - incluindo de corréus, que, supostamente, 
teriam sido corrompidos -, os quais comprovaram, à saciedade, que JOSÉ 
GENOÍNO não  tratava  de  assuntos  financeiros,  nem  de  temas 
administrativos  atinentes  ao  Partido  dos  Trabalhadores.  Sua  atuação 
dava-se exclusivamente no campo político e de representação partidária.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes depoimentos prestados em 
juízo:

Do Deputado Maurício Rands:

“O  SR.  CONRADO  DONATI  ANTUNES  –  OAB/DF  
26903:(...)  Excelência,  quando  o  Deputado  Genoíno exerceu  a  
presidência  do  Partido  dos  Trabalhadores,  chegou  a  tratar  de  
questões financeiras com Vossa Excelência?

O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS: Não.
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Com efeito,  nada existe  nos  autos  que me conduza ao  estado de 
certeza necessário à condenação do réu. Ao contrário.

Diferentemente  do  Ministério  Público,  a  defesa  do  réu  produziu 
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afastar as imputações que lhe foram irrogadas.

Há vários depoimentos - incluindo de corréus, que, supostamente, 
teriam sido corrompidos -, os quais comprovaram, à saciedade, que JOSÉ 
GENOÍNO não  tratava  de  assuntos  financeiros,  nem  de  temas 
administrativos  atinentes  ao  Partido  dos  Trabalhadores.  Sua  atuação 
dava-se exclusivamente no campo político e de representação partidária.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes depoimentos prestados em 
juízo:

Do Deputado Maurício Rands:

“O  SR.  CONRADO  DONATI  ANTUNES  –  OAB/DF  
26903:(...)  Excelência,  quando  o  Deputado  Genoíno exerceu  a  
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O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS: Não.
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O SR. CONRADO DONATI ANTUNES – OAB/DF 26903:  
Qual era a postura assumida pelo então presidente do partido com  
relação à bancada do Partido dos Trabalhadores?

O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS: Ele fazia a  
articulação  política  entre  partido  e  bancada.  Ele  já  tinha  sido  
deputado,  então tinha uma capacidade de articulação muito grande  
com a bancada e com parlamentares de outros partidos.

O SR. CONRADO DONATI ANTUNES – OAB/DF 26903:  
Então não havia questões financeiras?

O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS: Não.  A 
intervenção  de  Genoíno  era  na  articulação  política  da  
discussão  dos  caminhos  políticos  e  das  posições  que  as  
bancadas, sobretudo a do PT, iriam tomar em face de cada proposição  
em tramitação no parlamento” (fls. 42.597-42.598 - grifei).

Do corréu DELÚBIO SOARES:

“DEFENSOR  (por  Delúbio):  O  Deputado  Genoíno foi  
avalista dos empréstimos bancários?

DEPOENTE: O  presidente do PT e o tesoureiro assinam  
pelo  partido e  os  bancos  solicitaram  para  que  tivesse  mais  
compromisso real do PT junto aos dois bancos que o presidente, e o  
tesoureiro avalizassem, era um aval enquanto pessoas representando a  
instituição  e  não  como  pessoas,  porque  meu  patrimônio,  também  
suponho  que  o  do  Genoíno também  não  é  um  patrimônio  para  
avalizar 2 milhões, 3 milhões, então, foram feitos, nós avalizamos esse  
dois  projetos  com  essa  característica.  Somos  avalistas  desses  dois  
projetos. Desses dois empréstimos.

DEFENSOR  (por  Delúbio):  O  Deputado  Genoíno 
participou das negociações com o Marcos Valério?

DEPOENTE:  Não. O Deputado  Genoíno vivenciou o drama  
dos diretórios o drama dos diretórios do PT (sic), dos partidos da base  
aliada, agora a solução, com já falei, foi encontrada coletivamente no  
Diretório  Nacional,  foi  encontrada  uma  solução  e  solucionar  o  
problema, encontrar um caminho, foi o que foi feito (sic)” (fl. 16.630 - 
grifei).
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Igualmente, do corréu PEDRO CORRÊA:

“(...)que  nunca conversou com  JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO  
SOARES, JOSÉ GENOÍNO ou SÍLVIO PEREIRA sobre o repasse  
de dinheiro do PT para o PP; que teve várias reuniões políticas 
com JOSÉ DIRCEU,  JOSÉ GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA; que  
nessas reuniões foram discutidos pleitos dos deputados, divergências  
políticas  e  nunca  se  discutiu  sobre  questões  financeiras  dos  
partidos” (fl. 14.617 - grifei).

E mais, do também corréu PEDRO HENRY:

“QUE  esteve  em reuniões no  Palácio  do  Planalto  em que  
JOSÉ GENOÍNO também estava presente; QUE nunca acertou,  
na presença de JOSÉ GENOÍNO,  receber apoio financeiro do  
PT; QUE a bancada do PL sempre votou com o Governo; QUE todos  
os  assuntos  de  repasse  de  recursos do  PT  para  o  PL,  sempre  
tratou com o Sr. DELÚBIO SOARES” (fl. 14.354 - grifei).

Ainda JOSÉ JANENE, falecido:

“Houve  uma  reunião  entre o  Presidente  do  Partido  
Progressista,  Pedro  Corrêa,  e  o  nosso  líder,  na  época,  Deputado  
Pedro Henry e o Deputado José Genoíno, que era Presidente do PT  
e para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político 
de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política e nunca uma 
aliança financeira” (fl. 16.089 - grifei).

Além desses depoimentos, que abonam a tese da defesa, há ainda os 
testemunhos  de  vários  dirigentes  regionais  do  PT,  abaixo  transcritos, 
todos  prestados  diante  de  um magistrado e,  portanto,  sob  o  crivo  do 
contraditório. 

Nessa esteira, tem-se um significativo testemunho judicial, prestado 
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perante o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre, de David 
Stival, Presidente do PT/RS. 

Indagado sobre quem seria a pessoa da direção nacional do Partido 
encarregada  de  arcar  com  repasses  financeiros  para  o  pagamento  de 
dívidas de campanha, respondeu ele o seguinte:

“TESTEMUNHA:  Na  época,  eu  fiz  um  contato  com  o  
Presidente,  o José Genoíno,  e  ele  nos passou o Secretário de  
Finanças, que era o Delúbio Soares, e foi com ele que a gente  
tratou esse assunto” (fl. 31.795 dos autos - grifei).

Maria  do  Carmo  Lara  Perpétuo,  então  Presidente  do  PT/MG, 
depondo na 4ª Vara da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais, por sua 
vez, afirmou:

“(...) que entre 2002 e 2005, além de presidente do PT mineiro  
era  Deputada  Federal,  que  participou  das  discussões  na  Câmara  
Federal sobre a reforma da Previdência e considera que qualquer tema  
de relevo nacional, de grande repercussão, como é o caso, envolve a  
participação de todos os partidos, inclusive da oposição (...)  que, na  
Câmara  Federal,  nunca  ouviu  falar  de  Deputados  recebendo  
dinheiro  para  aprovar  a  reforma  da  Previdência (...)  que  
reafirma  que  não  tratava  de  assuntos  financeiros  com  o  
presidente do partido quando foi presidente do diretório estadual;  
que  as questões financeiras eram tratadas entre as diretorias,  
tesoureiros  estaduais  e  nacionais eleitos”  (fls.  37.417-37.418  - 
grifei).

Também Divino Donizeti Borges Nogueira, então Vice-Presidente do 
PT/TO, em depoimento realizado no Juízo da 1ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado de Tocantins, enfatizou o seguinte:

“(...)  afirma  que  da  campanha  de  2002  restaram  algumas  
dívidas, sendo que a direção estadual do PT recorreu a alguns amigos  
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e  à  direção  nacional,  contando  com  o  apoio  do  acusado  Delúbio  
Soares (...)  afirma que o PT não comprou voto no Parlamento  
(...)

RESPOSTAS  ÀS  PERGUNTAS  DOS  DEMAIS  
ACUSADOS – DEFENSOR AD HOC (...) o fato de ter utilizado de  
despesas não contabilizada não revela falta de competência do acusado  
Delúbio Soares (...)  afirma que os recursos não contabilizados  
tinham finalidade exclusiva de financiar as campanhas,  uma  
vez que deles ninguém se apropriava para satisfazer interesse pessoal” 
(fls. 33.572-33.573 - grifei).

De  seu  turno,  Paulo  Fernandes  dos  Santos,  então  Presidente  do 
PT/AL à época, prestado no Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária Federal 
do Estado de Alagoas, disse:

“(...)  que  inclusive  nessa  eleição  de  2002  que  nós  tivemos  
candidaturas  também  a  governo  do  Estado  (...)  é  que  durante  a  
campanha  o  PT  nacional,  através  do  Delúbio  Soares  como  
secretário de finanças, ele estabeleceu contratos nos estados, e  
aqui  em  Alagoas  teve  esse  fato,  onde  para  contribuir  com  a  
candidatura do governo da época, que era uma candidatura do Partido  
dos Trabalhadores,  ele repassou recursos para o PT de Alagoas” 
(fl. 34.676 - grifei).

Já  Wilmar  Lacerda,  ao tempo dos  fatos  Presidente  do  PT/DF,  em 
testemunho dado perante o Juízo da Seção Judiciária Federal do Distrito 
Federal, assentou:

“O  SR.  WILMAR  LACERDA:  Encontrei  o  PT-DF  com  
muitas  dívidas.  Nós  tínhamos  participado  de  eleições  anteriores,  
inclusive em meados de 1994 e em 1998. Quando cheguei, encontrei o  
PT com bastantes dívidas nessa época, em 2001.

DEFESA: E a quem o senhor recorreu quando tomou contato  
dessa dívida?

O SR. WILMAR LACERDA:  Os recursos eram poucos,  do  
fundo partidário, e as outras receitas da contribuição dos filiados ao  
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PT.  Não  tinha  condições  de  quitar  o  conjunto  das  dívidas  e,  
naturalmente, quando acontece isso, você procura a direção nacional  
do  partido.  Por  diversas  vezes  procurei  o  então  tesoureiro,  
companheiro Delúbio Soares, para que ele pudesse socorrer as contas  
do PT do Distrito Federal.

DEFESA:  Está  certo.  Por  que  especificamente  o  Delúbio  
Soares?

O SR.  WILMAR LACERDA:  Porque  ele  era  o  responsável  
pelo planejamento, pelas finanças do PT.

DEFESA:  O  senhor  foi  atendido  no  seu  pleito,  o  diretório  
nacional socorreu o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal?

O SR. WILMAR LACERDA: Socorreu, em 2003. Em 2002, já  
quando  eu  entrei,  que  eu  vi  o  tamanho  da  dívida,  eu  havia  
procurado o Delúbio por várias vezes.  Em 2003 ele repassou  
recursos  para o PT do Distrito  Federal.”  (fls.  42.538-42.539 - 
grifei)

Também  o  Deputado  Carlos  Abicalil,  integrante  do  Diretório 
Nacional do PT, naquela data, lembrou:

“A  SRª.  ADRIANA  PAZINI  DE  BARROS  -  OAB/SP  
211911: Quando Vossa Excelência fez essa gestão junto à Executiva  
Nacional,  com  quem  Vossa  Excelência  tratou  do  assunto  a  
respeito do pagamento das dívidas?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Com  Delúbio  
Soares, que era, à época, o tesoureiro nacional do PT.

(...)
A SRª, SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES - OAB/SP  

174382: Boa-tarde, Excelência. Sou advogada de José Genoíno Neto  
e  tenho  apenas  uma  pergunta.  Na  campanha  de  2004,  quanto  à  
questão  das  dívidas  de  campanha  que  estavam  em  pauta,  Vossa  
Excelência  chegou a tratar de  questões financeiras  com o deputado  
José Genoíno Neto, que, à época, ocupava a presidência do Diretório  
Nacional do Partido dos Trabalhadores?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Não,  o  único  
interlocutor a esse tema, designado pela Executiva Nacional, era o  
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Sr. Delúbio Soares” (fls. 42.578-42.584 - grifei).

A  Senadora  Ideli  Salvati,  atual  Ministra,  antiga  integrante  da 
Comissão Executiva Nacional  do PT,  também atestou,  em juízo,  que a 
cúpula  partidária  ignorava  totalmente  a  existência  de  empréstimos 
bancários  tidos  como  fraudulentos  e  a  distribuição  de  dinheiro  a 
parlamentares. Confira-se:

“A  SRª  POLLYANA  KELLY  MACIEL  MEDEIROS  
MARTINS ALVES (JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA): Quanto aos  
fatos do denominado ‘mensalão’, Vossa Excelência tem conhecimento?

A SRª  IDELI SALVATTI:  Bom,  eu tomei  conhecimento pela  
imprensa e na participação das diversas comissões que aconteceram no  
Congresso Nacional, no Senado, especialmente.

(...)
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA  SILVA  –  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Vossa Excelência afirmou que em 2004 foi líder do PT no Senado. Eu  
pergunto à senhora, nessa condição a senhora integrava a Comissão  
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores?

A  SRª.  IDELI  SALVATTI:  Integrava  por  conta  de  que  a  
estrutura de direção do partido tem na Executiva o assento obrigatório  
da liderança do PT na Câmara e no Senado. (...)

O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA (REPRESENTANTE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL): Quando a senhora teve  
conhecimento  dos  empréstimos  tomados  pelo  PT  junto  aos  bancos  
Rural e BMG?

(...)
A SRª. IDELI SALVATTI: Só pela imprensa.
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA (REPRESENTANTE 

DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL):  E  os  empréstimos  
tomados junto ao Sr. Marcos Valério e suas empresas, a senhora tomou  
conhecimento quando:

A SRª.  IDELI SALVATTI:  Só pela imprensa” (fls.  42.763-
42.774 - grifei).
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Da Deputada Maria Dalva de Souza Figueiredo:

“O SR. FLÁVIO JOSÉ DA ROCHA - OAB/DF 23640: Em 
relação aos empréstimos que foram tomados junto às empresas do Sr.  
Marcos Valério, a senhora tomou conhecimento deles quando?

A SRª. MARIA DALVA DE SOUZA FIGUEIREDO:  Não,  
só pela imprensa (...) aí, depois, ouvi pela televisão” (fl. 42.635 - 
grifei).

É imperioso destacar, como já salientei, que todos os depoimentos 
colhidos  em  favor  do  réu  foram  prestados  em  juízo,  os  quais  se 
contrapõem, com superioridade, àqueles – poucos e genéricos, diga-se -  
colhidos na fase extrajudicial contra o réu.

Outro importante depoimento colacionado nos autos é o do corréu 
JOSÉ BORBA, cujas palavras a denúncia conferiu especial destaque, mas 
que, por seu lado, isenta JOSÉ GENOÍNO de qualquer participação nas 
nomeações para cargos no Governo. Veja-se o que ele afirmou diante do 
Juízo da Vara Federal Criminal de Maringá/PR, in verbis:

“J: O Sr. Procurou o Sílvio Pereira pra obter as nomeações?
A: Sim, ele que dava atendimento aos parlamentares;
J: Chegou a falar com o José Dirceu sobre isso?
A: Não;
J: José Genoíno?
A: Não; (fls. 15.751v-15.757 - grifei).

No  mais  o  que  se  tem  são  declarações  do  corréu  ROBERTO 
JEFFERSON, e nada em acréscimo.

Contudo,  tenho  como  de  todo  imprestáveis  tais  declarações, 
esclarecendo a razão pela qual o faço.

Conforme estabeleci nas premissas do voto que proferi com relação a 
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JOSÉ DIRCEU,  a  jurisprudência  desta  Suprema Corte  entende  que  o 
depoimento de corréu não pode ter o mesmo peso daquele que provenha 
de uma testemunha regularmente arrolada por qualquer das partes (HC 
81.172,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence).  Isso  porque,  como  assentei 
anteriormente, o acusado não fala sob juramento, podendo até mentir em 
sua defesa, sem que nada lhe possa ser imputado.

Desse  modo,  não  se  pode  ter  por  válido  e  suficiente  para  uma 
condenação o depoimento de corréu que não foi confirmado em juízo. 
Isso,  aliás,  decorre,  inclusive,  do  que  dispõe  o  art.  155  do  Código  de 
Processo Penal.

Da  mesma  forma,  não  é  lícito  ao  magistrado  desconsiderar  ou 
inverter o critério do art. 197 do CPP, admitindo que a prova extrajudicial 
sobrepuje  aquela  colhida  em  juízo,  ou  mesmo  negar  valor  a  uma 
retratação posterior, sem que exista uma contraprova obtida sob o crivo 
do contraditório.

Em  casos  como  esses,  a  única  conclusão  possível  é  aquela 
exaustivamente  repetida  na  jurisprudência  desta  Suprema  Corte,  qual 
seja:  é  nula  a  condenação  penal  decretada  com  apoio  em  prova  não 
produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do 
contraditório (HC 73.338/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).

Esta é, insista-se, justamente a situação que se delineia nos autos. O 
corréu  ROBERTO  JEFFERSON,  além  de  contraditório  em  suas 
declarações  iniciais  -  de  resto,  infirmados  na  fase  judicial  -,  foi 
desmentido em várias ocasiões. Senão, vejamos.

Depoimento  prestado  em  juízo  por  Walfrido  Mares  Guia,  ex-
Ministro de Estado do Turismo no Governo Lula:

“(...) questionado se o depoente tem informação sobre a acusação  
formulada de que os então deputados federais  Romeu Queiroz,  José  
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Carlos Martinez, falecido, e Roberto Jefferson teriam recebido recursos  
para apoiar o Governo Federal, respondeu que pode assegurar, com  
toda  certeza e  peremptoriamente,  que  não  é  verdade  qualquer  
acusação que Romeu Queiroz, Roberto Jefferson e José Carlos  
Martinez teriam recebido recursos para votar qualquer coisa,  
ou seja, que não houve dinheiro em troca do voto destes parlamentares;  
diz  que  nunca  viu  isso  no  Congresso  Nacional,  especialmente  no  
âmbito  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro;”  (fl.  21.278,  vol.  98  - 
grifei).

Depoimento  prestado  em  juízo  pelo  então  Deputado  José  Múcio 
Monteiro Filho, atual Ministro do Tribunal de Contas da União:

“O  SR.  MARCELO  LEONARDO  –  OAB/MG  25328: 
Especificamente,  então,  em  relação  às  votações  no  Congresso  
Nacional, o PTB votou favoravelmente ao projeto de iniciativa  
do Governo porque recebeu ajuda financeira?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO:  Em hipótese  
alguma. Nós votávamos absolutamente favorável ao Governo, e cada  
deputado que não votava nas matérias do Governo até então, no final  
das  votações,  a  gente  chamava,  sabia  por  que  não  estava  votando,  
porque o Governo tinha no PTB, e o PTB tinha no Governo, uma  
indiscutível parceria.

(...)
O SR. JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB/MT  

3432: Existia discussão de questões financeiras?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Posso responder  

pelo meu partido.  Isso, em hipótese nenhuma. Inclusive, uma vez,  
Roberto  Jefferson  disse  que,  se  algum deputado  tivesse,  quer  dizer,  
reclamação de quem não tinha dinheiro para a campanha, isso é useiro  
e  vezeiro  na  Casa,  mas,  sobre  negócio  de  dinheiro,  quem  dá  
dinheiro, isso não.

(...)
O SR. CONRADO DONATI ANTUNES - OAB/DF 26903:  

Conrado Donati Antunes, pelo deputado José Genoíno Neto.
Vossa Excelência disse, há pouco, que teve reuniões ou, no caso,  
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uma reunião com o deputado José Genoíno Neto.  Queria  que  
Vossa  Excelência  pudesse  esclarecer  se  nessas  reuniões  ou  
especificamente nessa reunião foi tratado de questão financeira  
com o deputado José Genoíno.

O SR.  JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO:  Não.  Foi  no  
grupo e de uma forma assim tão oficial que até se deu entrevista na  
saída. Era uma discussão de partido para partido. Era uma reunião  
formal de um presidente de um partido, do Partido dos Trabalhadores,  
José  Genoíno,  com o  presidente  do  meu  partido.  Uma coisa  assim  
quase que oficial, dizendo que ia ter despesas e que seria uma coisa  
oficial, e o Partido dos Trabalhadores iria ajudar o PTB, mas não uma  
conversa  coloquial  de  fulano  com  beltrano.  Uma  coisa  de  dois  
partidos que estavam tratando de materializar uma parceria  
nas eleições que estavam próximas.

(...)
A  SRª  RAQUEL  BRANQUINHO  PIMENTA  MAMEDE  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Excelência, a testemunha mencionou que participou de uma reunião  
onde estava  presentes  líderes  do PT,  do PTB,  acho  que mencionou  
José Genoíno, Delúbio Soares, e não me recordo o outro...

O  SR.  JOSÉ  MÚCIO  MONTEIRO  FILHO:  Marcelo  
Moreno.

A  SRª  RAQUEL  BRANQUINHO  PIMENTA  MAMEDE  
(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
A proposta relativamente ao apoio financeiro ao PTB nessa aliança  
partiu dos três igualmente ou teve um porta-voz e como que foi isso  
mencionado?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Doutora, se eu  
dissesse  à  senhora  exatamente  as  frases,  quem  falou,  eu  estaria  
fugindo à verdade. Faz muito tempo. Foi um almoço, na sede do PT,  
onde alguém perguntou: ‘Quanto é que vocês acham que vão gastar  
mais ou menos?’ e não sei quem(...)” (fls. 42.874-42.879 - grifei).

Percebe-se,  pois,  que  são  de  todo  imprestáveis  as  declarações  do 
corréu  ROBERTO  JEFFERSON  no  sentido  de  que  o  PT,  associado  a 
algumas  pessoas,  teria  sistematicamente  “comprado”  o  apoio  de 
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parlamentares para aprovar projetos de lei de interesse do Governo, haja 
vista que elas não possuem nenhum grau de confiabilidade, seja por suas 
evidentes contradições e inúmeras inconsistências, seja porque matizadas 
por um evidente cunho político-partidário.

Aliás,  isso  é  o  que  consta  expressamente  da  denúncia,  da  qual 
ressalto o seguinte trecho, altamente revelador:

“O objetivo desse núcleo principal era negociar apoio político,  
pagar  dívidas  pretéritas  do  Partido  e  também  custear  gastos  de  
campanha  e  outras  despesas  do  PT e  dos  seus  aliados” (fl.  11  da 
denúncia).

Insisto que o nosso sistema processual penal, de caráter acusatório, 
não permite condenações com supedâneo em simples indícios, suposições 
ou mera “chamada de corréu”,  como mostra ser o caso com relação a 
JOSÉ  GENOÍNO.  Um  édito  condenatório  exige  que  se  faça  prova 
concreta dos fatos alegados na denúncia.

Com efeito, o Ministério Público, como fica evidente, descuidou-se 
do  dever  de  produzir  provas  testemunhais  ou  documentais  que 
amparassem  as  acusações  extrajudiciais  isoladas  de  ROBERTO 
JEFFERSON. 

É  forçoso  concluir,  pois,  que  o  Parquet deveria  ter  requerido 
acareações de réus e testemunhas para esclarecer aspectos contraditórios 
dos  respectivos  depoimentos,  mas  disso  ele  se  olvidou.  Tal  omissão, 
evidente  no  caso  das  acusações  formuladas  pelo  corréu  ROBERTO 
JEFFERSON,  fragilizaram  sobremodo  a  denúncia  quanto  a  diversos 
corréus.

Registro, aliás, que o PGR, em suas alegações finais abandonou boa 
parte das acusações, simplesmente por não ter logrado demonstrá-las.
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No que tange às acusações da prática do delito de corrupção ativa 
em face do PP e do PTB, do mesmo modo, considero-as não provadas.

A vagueza com que o Parquet narra tais condutas é indicativa de uma 
total ausência de elementos probatórios com relação a elas, que, inclusive, 
faz duvidar da própria existência dos fatos narrados.

Mais uma vez,  a  acusação vale-se  tão somente de ilações  feitas  a 
partir  do  cargo  ocupado  por  JOSÉ  GENOÍNO no  Partido  dos 
Trabalhadores, com o objetivo de imputar-lhe a prática de um crime que, 
como não poderia ser diferente, exige a demonstração de seus elementos 
típicos. Nada há, todavia, nesse sentido.

O  Ministério  Público  chega  a  falar  hiperbolicamente  em  “acordo  
criminoso” de parlamentares com o PT. Questiona-se: qual seria o crime? 
No que consistiriam a materialidade e autoria? A resposta é simples: tais 
elementos  não  existem;  ou,  se  existem,  o  Parquet não  conseguiu 
comprovar a sua existência. 

Insisto.  Nem  tudo  do  que  foi  veiculado  na  denúncia  ficou 
evidenciado nos autos, sobretudo no que tange ao envolvimento de JOSÉ 
GENOÍNO nos fatos havidos como delituosos.

A circunstância  de  JOSÉ GENOÍNO,  como Presidente do PT,  ter 
avalizado dois empréstimos, juntamente com DELÚBIO SOARES, que à 
época exercia as funções  de tesoureiro,  não é  indicativo da prática de 
nenhum  crime,  mesmo  porque  sobre  este  último  é  que  recaía  a 
responsabilidade pela administração das finanças do partido, cabendo ao 
primeiro  apenas  a  obrigação  estatutária  de  rubricar  os  documentos 
correspondentes aos mútuos, conforme, de resto, logrou ele provar. Além 
disso, tais empréstimos foram devidamente registrados na prestação de 
contas do PT perante o Tribunal Superior Eleitoral, segundo asseveraram 
os defensores sob a fé de seu grau.
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Vale sublinhar,  nesse aspecto,  que,  do relatório do Banco Central, 
assinado por José Vianna de Assis Júnior e Anna Maria Solis Resende, na 
data de 10/04/2005, resultante do Procedimento de Análise nº 0501301503, 
instaurado  para  examinar  os  créditos  alegadamente  irregulares 
concedidos  pelo  Banco  Rural  (fl.  43.656,  vol.  206  dos  apensos),  entre 
outras informações, consta que:

“A empresa (sic) é devedora no Banco Rural de uma operação de  
mútuo  deferida  em maio/2003,  no  valor  de  R$  3  milhões,  que,  
desde  então,  vem sendo  renovada  a  cada noventa  dias  com  
incorporação de juros, sendo o saldo devedor, em 30.06.2005, de  
R$ 6.179 milhões. Quanto à garantia, a operação possui o aval do  
presidente e do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, os srs. José  
Genuíno (sic) e Delúbio Soares respectivamente” (grifei).

Ora, é preciso convir que nada há de estranho, a princípio, que um 
dos maiores partidos políticos do País, como é o PT, de âmbito nacional, 
que à época contava com bem mais de um milhão de filiados, contraísse 
uma dívida de R$ 3.000.000,00, a qual, depois de sucessivas renovações, 
ao longo de cerca de dois anos, alcançou o montante de R$ 6.179.000,00, 
valor equivalente, como é de conhecimento geral, a uma sala comercial de 
médio a grande porte na zona central de qualquer das grandes Capitais 
brasileiras.

Há, ademais,  um fato que abona a boa-fé de  JOSÉ GENOÍNO,  e 
que, a meu ver, tem o condão de afastar a alegação de que este sabia da 
eventual ilicitude dos empréstimos. Trata-se da quitação de pelo menos 
um dos mútuos contraídos pelo Partido dos Trabalhadores com o Banco 
Rural, cuja comprovação foi juntada aos autos (fls. 50.144-50.146), depois 
de finda a instrução criminal, com fundamento no art. 231 do Código de 
Processo Penal. 

Sublinho  que  não  se  pode  potencializar  o  cargo  ocupado  por 
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qualquer dos réus, em especial por  JOSÉ GENOÍNO, a ponto de, sem 
qualquer outra prova, pedir a sua condenação. Admitir tal hipótese seria 
sufragar  a  responsabilidade  penal  objetiva,  o  que  é  absolutamente 
impensável  em  nosso  ordenamento  jurídico,  balizado  que  é  pelo 
escrupuloso  respeito  aos  princípios  e  garantias  que  regem o  processo 
criminal entre nós.

Ressalto,  por  fim,  um  fato  que  impressiona,  favoravelmente,  no 
tocante ao réu, qual seja, a modesta situação econômica que ostenta, não 
obstante  os  diversos  cargos  públicos  e  partidários  que ocupou,  e  sem 
embargo das graves acusações que lhe foram assacadas pelo Ministério 
Público, sobretudo com relação às vultosas importâncias que teriam sido 
supostamente desviadas, com a sua colaboração, para fins ilícitos. Veja-se 
o que ele declarou em juízo, quanto aos bens e rendimentos que possuía 
(fls. 15.442 e 15.447, vol. 72):

“QUE seu patrimônio é uma casa de cerca de R$ 120.000,00 em  
um bairro de classe média em São Paulo, onde mora com sua família; 

(...)
QUE o patrimônio do réu não aumentou durante os 21 anos é  

Deputado Federal, que não tem nenhuma outra fonte de renda, a não  
ser  o  salário  de  Deputado  de  R$  16.000,00  fixos,  que  tenho  
responsabilidade de pensão para meus pais que moram no interior do  
Ceará e vim com aposentadoria do INSS e que tenho três filhos e uma  
delas continua sua dependente”.

6. CONCLUSÃO

Por  tais  razões,  concluo  não  haver  elementos  nos  autos  para 
condenar o réu pelo delito tipificado no art. 288 do Código Penal, nem 
tampouco pela conduta descrita no art. 333, do mesmo Codex, mostrando-
se de rigor a sua ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do Código 
de Processo Penal. 
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RÉU: DELÚBIO SOARES

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária realizada no mês 
agosto  de  2007,  recebeu  a  denúncia  contra  DELÚBIO  SOARES pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  e,  em  parte,  por  corrupção  ativa. 
Rejeitou-a, porém, no que toca ao delito de peculato. 

A defesa preliminar do réu encontra-se às fls. 2-79 do Apenso 120.

As  alegações  finais  da  acusação  e  da  defesa,  por  sua  vez,  foram 
juntadas, respectivamente, às fls. 45.085-45.474 e 48.836-48.970.

2. DA IMPUTAÇÃO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA

A  exordial  acusatória,  quanto  a  DELÚBIO  SOARES,  inicia  a 
narrativa imputando-lhe o delito de formação de quadrilha, nos seguintes 
termos:

“Pelo que já foi apurado até o momento, o núcleo principal da  
quadrilha era composto pelo ex Ministro José Dirceu, o ex tesoureiro  
do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, o ex Secretário-Geral  
do  Partido  dos  Trabalhadores,  Sílvio  Pereira,  e  o  ex  Presidente  do  
Partido dos Trabalhadores, José Genoíno.

Como  dirigentes  máximos,  tanto  do  ponto  de  vista  formal  
quanto material,  do Partido dos Trabalhadores,  os denunciados,  em  
conluio  com  outros  integrantes  do  Partido,  estabeleceram  um  
engenhoso  esquema  de  desvio  de  recursos  de  órgãos  públicos  e  de  
empresas  estatais  e  também de  concessões  de  benefícios  diretos  ou  
indiretos a particulares em troca de ajuda financeira. 

O  objetivo  desse  núcleo  era  negociar  apoio  político,  pagar  
dívidas pretéritas do Partido e também custear gastos de campanha e  
outras despesas do PT e dos seus aliados” (fl. 11 da denúncia).
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Na sequência, assenta que 

“(...)  todos  os  graves  delitos  que  serão  imputados  aos  
denunciados  ao  longo  da  presente  peça  têm  início  com  a  vitória  
eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e  
tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo integrado  
por  José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  Sílvio  Pereira  e  José  Genoíno,  
garantir  a  continuidade  do  projeto  de  poder  do  Partido  dos  
Trabalhadores,  mediante  a  compra  de  suporte  político  de  outros  
Partidos Políticos e do financiamento futuro e pretérito (pagamento de  
dívidas) das suas próprias campanhas eleitorais.

Uma  vez  surgida  a  demanda  criminosa  dos  referidos  
denunciados,  era  preciso  montar  os  mecanismos  para  viabilizar  o  
projeto idealizado.

Nesse  ponto,  e  com o objetivo  unicamente  patrimonial,  o  até  
então  obscuro  empresário  Marcos  Valério  aproxima-se  do  núcleo  
central  da  organização  criminosa  (José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  
Sílvio  Pereira  e  José  Genoíno)  para  oferecer  os  préstimos  da  sua  
própria  quadrilha  (Ramon Hollerbach,  Cristiano de Melo Paz,  
Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza Dias dos Santos) em  
troca de vantagens patrimoniais no Governo Federal” (fls. 11-12 da 
denúncia).

Aduz, mais, que

“Ante o teor dos elementos de convicção angariados na fase pré-
processual,  não  remanesce  qualquer  dúvida  de  que  os  denunciados  
José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  José  Genoíno  e  Sílvio  Pereira,  
objetivando a compra de apoio político de outros Partidos Políticos e o  
financiamento  futuro  e  pretérito  (pagamento  de  dívidas)  das  suas  
próprias  campanhas  eleitorais,  associaram-se  de  forma  estável  e  
permanente aos denunciados Marcos Valério,  Ramon Hollerbach,  
Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geiza Dias  
(núcleo  publicitário),  e  a  José  Augusto  Dumont  (falecido),  José  
Roberto  Salgado,  Ayanna  Tennório,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  
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Rabello (núcleo  Banco  Rural),  para  o  cometimento  reiterado  dos  
graves crimes descritos na presente denúncia” (fl. 16 da denúncia).

Afirma, depois, que

“Na presente investigação apurou-se que, no segundo semestre  
do ano de 2002, exatamente quando a vitória do PT no pleito eleitoral  
estava delineada, Marcos Valério, com a determinação do Deputado  
Federal  do  PT/MG Virgílio  Guimarães,  foi  apresentado  a  Delúbio  
Soares,  Sílvio  Pereira,  José  Genoíno  e  João  Paulo  Cunha,  todos  
membros do comando do Partido dos Trabalhadores” (fls. 16-17 da 
denúncia).

A partir dessas colocações, o Procurador-Geral da República conclui 
que,  diante da vitória do PT nas eleições presidenciais,  iniciou-se uma 
“associação criminosa” entre DELÚBIO SOARES, os dirigentes do PT e os 
demais denunciados ligados a  MARCOS VALÉRIO e também com os 
dirigentes do Banco Rural.

Nas  alegações  finais,  o  Parquet repete,  em  linhas  gerais,  o  que 
assentou na imputação inicial.

3. DA ACUSAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA

No que tange ao delito  de corrupção ativa lê-se,  basicamente,  na 
denúncia, com relação a DELÚBIO SOARES, o seguinte:

“Toda a estrutura montada por José Dirceu,  Delúbio Soares,  
José  Genoíno  e  Sílvio  Pereira  tinha  entre  seus  objetivos  angariar  
ilicitamente o apoio de outros partidos políticos para formar a base de  
sustentação do Governo Federal.

(...)
Para  a  execução  dos  pagamentos  de  propina,  José  Dirceu,  

Delúbio  Soares,  José  Genoíno  e  Sílvio  Pereira  valeram-se  dos  
serviços  criminosos  prestados  por  Marcos  Valério,  Ramon 
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Hollerbach,  Cristiano  Paz,  Rogério  Tolentino,  Simone  
Vasconcelos e Geiza Dias.

Portanto,  na  forma  do  artigo  29  do  Código  Penal,  os  
denunciados indicados deverão responder em concurso material  por  
todos  os  crimes  de  corrupção  ativa  que  praticaram,  os  quais  serão  
devidamente narrados em tópicos individualizados para cada partido  
político” (fl. 95 da denúncia).

Assim como o fez no caso de JOSÉ DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO, o 
PGR  sustentou,  na  denúncia,  que,  por  meio  de  expedientes  ilícitos 
engendrados por DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO, o referido 
grupo  pretendeu  comprar  o  apoio  político de  diversas  agremiações 
partidárias e parlamentares que discrimina na exordial acusatória.

Nas  alegações  finais,  de  seu  turno,  o  Ministério  Público, 
especificamente quanto ao réu  DELÚBIO SOARES,  afirmou o quanto 
segue:

“87.  Delúbio Soares integrou o grupo criminoso desde 2003,  
tornando-se  o  principal  elo  entre  o  núcleo  político  e  os  núcleos  
operacional – composto pelo grupo de Marcos Valério – e financeiro  
– bancos BMG e Rural.

(...)
89. Definido o modelo delituoso de atuação do grupo (modo de  

arrecadação  do  dinheiro  e  modo  de  distribuição),  Delúbio  Soares 
passou a ter o papel de indicar para Marcos Valério os valores e os  
nomes dos beneficiários dos recursos” (fl. 52 das alegações finais).

E, mais, inovou ao acusá-lo de apropriar-se de dinheiro em proveito 
próprio, nos seguintes termos:

“91. Comprovou-se (...) que a ação de  Delúbio Soares, como  
integrante  do  grupo  criminoso,  não  se  limitou  a  indicar  os  
beneficiários das propinas, tendo sido também o beneficiário final das  
quantias recebidas.
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92.  Valeu-se,  obviamente,  do  esquema  de  lavagem  
operacionalizado pelo grupo, enviando laranjas - Raimundo Ferreira  
da Silva Júnior e Solange Pereira de Oliveira, empregados do Partido  
dos Trabalhadores, respectivamente, em Brasília e em São Paulo - para  
o recebimento dos valores nas agências do Banco Rural em Brasília e  
em São Paulo.

93.  O  valor  total  percebido  por  Delúbio  Soares foi  de  R$  
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

94. O primeiro recebimento ocorreu no dia 29/3/2004. O valor  
de R$ 100.000,00 foi entregue a Raimundo Ferreira da Silva Júnior na  
agência do Banco Rural no Shopping Brasília:

(...)
Solange Pereira de Oliveira recebeu, em três saques sucessivos  

de  R$  100.000,00  no  mês  de  março  de  2004,  a  quantia  de  R$  
300.000,00  (trezentos  mil  reais)  na  Agência  do  Banco  Rural  na  
Avenida Paulista:

(...)
96.  A última parcela  foi  recebida por Renata Maciel  Rezende  

Costa,  no  dia  20/11/2003,  no  valor  de  R$  150.000,00.  Como  nas  
outras  vezes,  a  entrega  do  dinheiro  ocorreu  na  Agência  do  Banco  
Rural na Avenida Paulista.

(...)
97. As operações estão comprovadas também pelos documentos  

de fls. 119 e 165 do Apenso 05 e 03 e 53 do Apenso 06.
98.  Muito  embora  o  objetivo  principal  de  Delúbio  Soares,  

assim como de  José  Dirceu,  José  Genoíno  e  Sílvio  Pereira,  fosse  o  
financiamento  ilícito  do  projeto  político  de  poder  do  Partido  dos  
Trabalhadores, não hesitou em locupletar-se do esquema.

99. Delúbio Soares, que foi o principal responsável pela parte  
financeira da campanha presidencial de 2002, atuando sob o comando  
de José Dirceu, então Presidente do PT e principal coordenador  da  
campanha,  continuou  exercendo  o  mesmo  papel  após  a  posse  do  
Presidente em 2003, ainda sob o comando de José Dirceu (...)” (fls. 52-
58 das alegações finais da acusação).

O  Parquet destacou  também  o  alegado  relacionamento  íntimo 
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desenvolvido  entre  DELÚBIO  SOARES e  MARCOS  VALÉRIO, 
conforme segue:

“A operacionalização do esquema ilícito de  compra de apoio  
político no  Congresso  Nacional  aproximou  Delúbio  Soares de  
Marcos Valério.

(...)
102. Esse relacionamento intenso, cuja origem remonta a 2002,  

quando o Partido dos Trabalhadores sagrou-se vitorioso no primeiro  
turno da eleição presidencial,  foi confirmado por  Delúbio Soares e  
Marcos  Valério já  nos  seus  primeiros  depoimentos  prestados  à  
Polícia Federal (...)” (fls. 58-59 das alegações finais - grifei).

No  restante  das  alegações  finais,  o  órgão  acusador  limitou-se  a 
repetir, mutatis mutandis, o que se contém na denúncia.

4. DA DEFESA DE DELÚBIO SOARES

A respeito dos fatos que lhe foram imputados, em especial de que se 
teria apropriado de dinheiro em proveito próprio,  DELÚBIO SOARES 
defendeu-se, em suma, nas alegações finais, nestes termos:

“Mais  absurda  do  que  a  acusação  de  ter  corrompido  
parlamentares a votar de acordo com o Governo Federal, é a afirmação  
ministerial  de  que  o  defendente  ‘não  se  limitou  a  indicar  os  
beneficiários das propinas, tendo sido também o beneficiário final das  
quantias recebidas’ (fls. 45.136).

Sem apontar uma única prova daquilo que alega, o Ministério  
Público  ainda  se  atreve  a  quantificar  o  fantasioso  benefício,  
sustentando que ‘o valor total percebido por  Delúbio Soares foi de  
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)’ (fls. 45.136).

Inicialmente  é  importante  repetir  que  o  defendente  jamais  
indicou  qualquer  pessoa  para  recebimento  de  propina,  até  mesmo  
porque as pessoas que receberam dinheiro do PT o fizeram para custeio  
de campanhas eleitorais.
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De  acordo  com  as  alegações  finais  ministeriais,  o  valor  
mencionado foi calculado a partir de cinco saques efetuados no Banco  
Rural, a pedido do peticionário. É curioso, no entanto, que nenhuma  
das pessoas responsáveis por sacar o dinheiro exercia função junto ao  
Governo  Federal  nem  tampouco  afirmou  que  o  montante  seria  
destinado a corromper parlamentares. Aliás, convém registrar que a  
própria  RENATA MACIEL REZENDE,  apontada  pelo  Ministério  
Público como sacadora de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)  
–  ‘é  uma  pessoa  que  trabalhou  com  Ivan  Guimarães  durante  a  
campanha de 2002, está no processo de arrecadação de recurso para a  
campanha’ (fls. 19.578).

Como se vê, novamente a Acusação tenta distorcer a prova dos  
autos por meio de depoimentos que apenas reforçam a inocência do  
peticionário. Basta uma leitura atenta dos depoimentos mencionados  
nas  alegações  ministeriais  para  se  constatar  que  todos  eles  vão  de  
encontro à tese acusatória.

Além de nenhuma das testemunhas ouvidas no presente feito  
jamais  ter  revelado  qualquer  fato  indicativo  de  compra  de  votos,  
também não mencionaram nada que pudesse fundamentar a descabida  
alegação  de  DELÚBIO (sic)  se  beneficiou  em  R$  550.000,00  
(quinhentos e cinquenta mil reais).

O que se constata, portanto, é que, sem conseguir identificar os  
destinatários dos valores sacados, a Acusação simplesmente presume  
que  a  quantia  foi  destinada  ao  defendente,  ainda  que  não  exista  
nenhuma prova nesse sentido. Acusar assim é fácil, mas não é justo  
nem jurídico.

A propósito, o que provaram as testemunhas foi justamente que  
o defendente sempre foi  uma pessoa humilde,  com poucos recursos,  
tudo  a  demonstrar  que  seu  patrimônio  nunca  evoluiu  de  forma  
abrupta ou incompatível com seus modestos rendimentos.

Fundamental também registrar que tal imputação sequer consta  
da inicial acusatória, motivo pelo qual o defendente nem mesmo teve a  
oportunidade de se defender quanto ao novo fato imputado e provar  
que  ele  é  improcedente.  Não  se  trata,  portanto,  de  nova  definição  
jurídica a um fato imputado, mas sim de novo fato, ou seja, trata-se de  
clara situação de mutatio libelli, hipótese em que:
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‘se, no decorrer da instrução, surgir fato não contido nem  
explícita nem implicitamente na denúncia ou queixa, o juiz não  
pode,  por  ocasião  da  sentença,  admiti-lo  como  existente  
alterando  o  que  foi  inicialmente  proposto,  sem  que  se  dê  
oportunidade à defesa. Isso porque o acusado se defende de fatos  
imputados e deve ter a possibilidade efetiva de contrariá-los’.
Como  se  sabe,  o  objeto  do  processo  penal  deve  permanecer  

inalterado desde a denúncia até o momento da sentença. Caso surjam  
fatos  que  não  foram  descritos  na  exordial,  deve  ser  concedida  ao  
acusado  a  oportunidade  de  se  manifestar  sobre  a  nova  imputação,  
podendo até  mesmo produzir  provas  sobre  o  fato  e  arrolar  até  três  
testemunhas, nos termos do art. 384 do CPP.

É o que decide esse E. Supremo Tribunal Federal:
‘O réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição  

não se contenha, explícita ou implicitamente,  na denúncia ou  
queixa,  impondo-se,  por  tal  razão,  ao  Estado,  em  respeito  à  
garantia  da  plenitude  de  defesa,  a  necessária  observância  do  
princípio da correlação entre imputação e sentença (‘quod non 
est  in libello,  non est  in mundo’).  Cabe,  ao juiz  -  quando  
constatar  a  existência,  nos  autos,  de  prova  evidenciadora  de  
circunstância  elementar,  não  contida,  explícita  ou  
implicitamente,  na  peça  acusatória  -,  adotar,  sob  pena  de  
nulidade  (RT  740/513  -  RT  745/650-  RT  762/567),  as  
providências a que se refere o art. 384 do CPP, que dispõe sobre a  
‘mutatio  libelli’,  ensejando,  então,  ao  acusado,  por  efeito  da  
garantia constitucional de defesa, o exercício das prerrogativas  
que essa norma legal lhe confere, seja na hipótese de  ‘mutatio 
libelli’ sem aditamento (CPP, art. 384, ‘caput’), seja no caso de  
‘mutatio  libelli’  com  aditamento  (CPP,  art.  384,  parágrafo  
único)’.
Assim, não há como se admitir a imputação de novo fato, sob  

pena de que seja extrapolado o objeto da denúncia, em total afronta ao  
art. 384 do CPP.

Ainda que por absurdo não se reconhecesse a ilegalidade de se  
imputar a essa altura fato que sequer foi mencionado na denúncia, os  
depoimentos  realizados  em  juízo  reforçam  a  improcedência  da  
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acusação de que o peticionário teria se apropriado de R$ 550.000,00  
(quinhentos e cinquenta mil reais)” (fls. 78-81 das alegações finais).

Quanto a esse fato entendo necessário, desde logo, registrar que o 
Parquet deixou  de  imputar  a  DELÚBIO  SOARES –  de  maneira 
absolutamente incompreensível – delito de qualquer natureza.

Contudo, é verdade que há notícias de que corre uma ação na 2ª 
Vara Criminal Federal em São Paulo contra o réu  DELÚBIO SOARES 
possivelmente por esse mesmo fato. Daí não se poder acolher essa nova 
imputação, sob pena de incorrer-se em possível bis in idem.

Prosseguindo, anoto que o réu, no mais, rebateu todas as acusações 
pontualmente.

5. EXAME DAS PROVAS E CONCLUSÕES 

Para examinar as condutas de formação de quadrilha e corrupção 
ativa quanto a  DELÚBIO SOARES e  aos demais réus,  adotarei,  como 
fundamento  de  meu  voto,  as  premissas  lançadas  no  primeiro 
pronunciamento que fiz neste processo. Louvo-me no voto dos eminentes 
pares,  dos  quais  transcrevo  abaixo  os  trechos  mais  relevantes,  para 
assentar que o crime de corrupção ativa é crime formal, de mera conduta, 
bastando  que  a  percepção  de  uma  indevida  vantagem  se  dê  na 
perspectiva do ato de ofício, o qual se encontre na esfera de atribuições do 
agente estatal. Confira-se:

A Ministra Rosa Weber, por exemplo, ao pronunciar-se pela primeira 
vez sobre o mérito desta Ação Penal, sustentou o seguinte:

“São tipos penais plúrimos, ou seja, que apresentam mais de um  
núcleo, evidenciando a preocupação do legislador de dar maior campo  
de abrangência à regra de proibição. 

Na corrupção passiva, três são os núcleos: solicitar ou receber  
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vantagem indevida e ainda aceitar promessa de vantagem indevida.  
Na corrupção ativa são dois: oferecer ou prometer. 

Na  corrupção  ativa,  ambos  os  núcleos  importam  o  
reconhecimento  do  crime  formal,  então,  nesse  delito  –  corrupção  
ativa-,  a  percepção  da  vantagem  pelo  corrompido  constitui  
exaurimento do delito. 

Já  na  corrupção  passiva,  sob  a  forma  solicitar,  o  crime  é  
formal, mas sob a forma receber o crime é material.  Assim, basta a  
solicitação  para  realizar  o  tipo,  mas  tratando-se  da  hipótese  
receber, tem de haver o efetivo recebimento da propina. 

Logo  na  hipótese  solicitar,  o  efetivo  recebimento  da  propina  
constitui  exaurimento  do  crime,  sob  a  forma  receber,  todavia,  a  
percepção da vantagem está na fase consumativa do delito” (grifos 
meus).

Por sua vez,  o Ministro  Luiz  Fux,  também na Sessão Plenária de 
27/8/2012, assim enunciou sua concepção sobre os crimes de corrupção 
ativa e passiva:

“Assim  é  que,  se  o  agente  público  solicita  vantagem  
indevida em razão da função que exerce, já se configura crime de  
corrupção passiva, a despeito da eventual resposta que vier a ser dada  
pelo  destinatário  da  solicitação.  Pode  haver  ou  não  anuência  do  
terceiro.  Qualquer que seja  o desfecho,  o ilícito de  corrupção  
passiva já se consumou com a mera solicitação de vantagem.  
De igual modo, se o agente público recebe oferta de vantagem  
indevida  vinculada  aos  seus  misteres  funcionais,  tem-se  
caracterizado de imediato o crime de corrupção ativa por parte  
do ofertante. O agente público não precisa aceitar a proposta para  
que  o  crime  se  concretize.  Trata-se,  portanto,  de  ilícitos  penais  
independentes e autônomos.

Essa constatação implica, ainda, outra. 
Note-se que em ambos os casos mencionados não existe,  

para  além  da  solicitação  ou  oferta  de  vantagem  indevida,  
nenhum  ato  específico  e  ulterior  por  qualquer  dos  sujeitos  
envolvidos. A ordem jurídica considera bastantes em si, para fins  
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de  censura  criminal,  tanto  a  simples  solicitação  de  vantagem 
indevida quanto o seu mero oferecimento a agente público. É que  
tais comportamentos já revelam, per se, o nítido propósito de traficar a  
coisa pública, cujo desvalor é intrínseco, justificando a apenação do  
seu responsável.

(....)
Isso  serve  para  demonstrar  que  o  crime  de  corrupção  

(passiva  ou  ativa)  independe  da  efetiva  prática  de  ato  de  
ofício.  A lei  penal brasileira,  tal  como literalmente articulada,  não  
exige  tal  elemento  para  fins  de  caracterização  da  corrupção.  Em  
verdade,  a  efetiva  prática  de  ato  de  ofício  configura  circunstância  
acidental  na  materialização  do  referido  ilícito,  podendo  até  mesmo  
contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração” 
(grifos no original).

O Ministro Gilmar Mendes, na mesma linha, arrematou:

“Suscita  a  defesa,  entre  outros  fundamentos,  a  tipicidade  da  
conduta por inexistência de ato de ofício.

Colhe-se da doutrina que a ação que a lei incrimina consiste em  
solicitar ou receber ou aceitar vantagem indevida em razão da função,  
ou  aceitar  promessa  de  tal  vantagem,  a  ação  deve  necessariamente  
relacionar-se com o exercício da função pública que o agente exerce ou  
que  virá  exercer  se  ainda  não  tiver  assumido,  pois  é  próprio  da  
corrupção que a vantagem solicitada, recebida ou aceita em troca de  
um ato de ofício, o agente aqui mercadeja com sua função, o ato a que  
visa  à  corrupção  praticada  não  deve  necessariamente  
constituir uma violação do dever de ofício, deve, todavia, o ato  
ser  da  competência  do  agente  ou  estar  relacionado  com  o  
exercício de sua função.

Esse entendimento restou assentado pela Corte no julgamento  
da  ação  penal,  já  multi  citada,  307,  sem que  o  agente  executando  
qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do art. 317,  
caput, do CP, vem adotar comportamento funcional necessariamente  
vinculada à prática ou abstenção de qualquer ato de ofício, sem que ao  
menos atue,  na perspectiva de um ato enquadrável no conjunto de  
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suas  atribuições  legais,  não  se  poderá,  ausente  a  indispensável  
referência a determinado ato de ofício atribuir-lhe a prática de delito de  
corrupção passiva.

É  preciso,  portanto,  que  se  reafirme  a  necessária  
verificação  da existência  do  ato de  ofício,  isso  não está  em  
xeque,  não  é  preciso,  como  propugna  a  defesa,  a  precisão  
descritiva do ato impugnado, mas a demonstração do nexo de  
causalidade, entre o ato atribuído ao funcionário e o plexo de  
atribuições inerentes ao seu cargo.

Lembro que no precedente, reiteradamente invocado, AP 307, a  
questão do ato de ofício foi amplamente debatida, porquanto imputava-
se  ao  agente  público,  agente  político,  no  caso  o  Presidente  da  
República, ato que não estava diretamente vinculado à sua esfera de  
competência e a partir dessa compreensão entendeu o Tribunal que o  
suposto ato objeto da imputação não estava compreendido no conjunto  
de atribuições do cargo a preencher assim a elementar do tipo” (grifos 
meus).

Extraio, ainda, da manifestação do Ministro Marco Aurélio sobre a 
mesma questão:

“Se  verificarmos  os  artigos  do  Código  Penal  que  versam  a  
corrupção ativa e passiva, nós vamos ver que a cabeça desses artigos  
direcionam no sentido de ter-se a definição do que eu poderia apontar  
como corrupção simples. 

Refiro-me aos artigos 317 e 333. A seguir, há parágrafos desses  
artigos  que  revelam  causa  de  aumento,  e,  se  formos  às  premissas  
alusivas a essas causas de aumento, nós vamos ver que aí,  sim, se  
cogita de dever funcional e se aponta que se o servidor gênero retarda  
a prática do ato, deixa de praticar o ato, ou o pratica contrariando o  
denominado  dever  funcional,  tem-se,  na  corrupção  passiva,  como  
também se tem na corrupção ativa, a causa de aumento. 

Se entendermos que na própria cabeça dos artigos já se exige em  
si a prática do ato denominado ato de ofício, não haverá razão para  
concluir-se pela prevalência da causa de aumento. Então eu assento  
que para corrupção ativa basta que se ofereça ou se prometa vantagem  
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visando a prática de um ato pelo servidor. 
No tocante a corrupção passiva, os núcleos estão na referência a  

solicitar  ou  receber.  Proclamo  e  assento  como  ideia  básica  que  o  
implemento do ato de ofício está ligado em si à forma qualificada de  
uma das  espécies  de  corrupção,  mesmo porque quanto  à  corrupção  
passiva, ela pode ocorrer quando já esteja inclusive o servidor fora da  
função e até mesmo antes de assumi-la”.

Por fim, destaco trecho do voto do nosso decano, Ministro Celso de 
Mello, que asseverou o seguinte:

“Observo, Senhor Presidente, que, no caso presente, tenho por  
configurada  essa  adequação  típica  do  comportamento imputado  aos  
réus  em face  do que dispõe  o  artigo  317.  O delito  de  corrupção  
tanto ativa quanto passiva são delitos de mera conduta, são  
crimes  de  simples  atividade,  são  infrações  penais  de  
consumação antecipada.  Não há simplesmente necessidade de  
que o ato de ofício seja efetivamente praticado. 

A expressão ato de ofício não pode ser vista, como muitas vezes  
tem sido interpretada, como uma contraprestação efetiva e real. Basta  
que qualquer solicitação, que a percepção de uma indevida vantagem  
se  dê  na perspectiva do ato  de  ofício,  por isso mesmo que se  pune  
aquele que, ainda não investido em função pública, torna-se agente do  
delito  de  corrupção  passiva  se  a  vantagem  indevida  é  oferecida,  é  
prometida ou é recebida na perspectiva de um ato que ele possa vir a  
praticar. 

Ato de ofício,  na verdade,  representa aquele  ato que se  
insere na esfera das atribuições funcionais do agente estatal” 
(grifei).

Ressalto, por oportuno, que, não obstante tenha notado uma certa 
imprecisão e generalidade quanto às imputações constantes da denúncia, 
a saber, as mesmas que caracterizam as acusações lançadas contra os réus 
JOSÉ DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO, entendo que a situação de DELÚBIO 
SOARES mostra-se  inteiramente  diferente  da  destes,  como  creio  ter 
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evidenciado.

Conforme procurarei  demonstrar,  as  provas  colhidas  ao longo da 
instrução criminal evidenciam, com riqueza de detalhes, que  DELÚBIO 
SOARES, titular da Secretaria de Finanças e Planejamento do PT, à época, 
atuava com total autonomia no que tange à obtenção e distribuição de 
verbas  ao  partido  a  que  pertencia  e  às  agremiações  partidárias  que 
integravam o mesmo arco de alianças políticas.

Há inúmeros depoimentos que comprovam essa realidade, a qual, 
de resto, foi confirmada, por diversas vezes, pelo próprio réu DELÚBIO 
SOARES,  que  chamou  a  si  a  exclusiva  responsabilidade  pela  gestão 
financeira do PT.

Pelo que se percebe da narrativa veiculada na exordial acusatória e 
da leitura atenta dos depoimentos dos acusados, e, ainda, das afirmações 
feitas  pelas  testemunhas  de  acusação  e  defesa,  MARCOS  VALÉRIO, 
valendo-se da expertise obtida nas eleições estaduais de 1998, travadas em 
Minas  Gerais,  e  também da  amizade  que  sedimentou com  DELÚBIO 
SOARES,  para  a  prática  de  delitos  contra  o  sistema  financeiro  e  a 
administração pública.

Conforme explicita a denúncia,

“(...)  apurou-se  que,  no  segundo  semestre  do  ano  de  2002,  
exatamente  quando  a  vitória  do  PT  no  pleito  eleitoral  estava  
delineada, Marcos Valério, com a intermediação do Deputado Federal  
do PT/MG Virgílio Guimarães,  foi  apresentado a  Delúbio Soares,  
Sílvio Pereira, José Genoíno e João Paulo Cunha, todos membros do  
comando do Partido dos Trabalhadores” (fls. 16-17 da denúncia).

E continua: 

“O  esquema  criminoso  em  tela  consistia  na  transferência  
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periódica  de  vultosas  quantias  das  contas  titularizadas  pelo  
denunciado Marcos Valério e por seus sócios  Ramon,  Cristiano e  
Rogério, e principalmente pelas empresas DNA Propaganda Ltda. e  
SMP&B Comunicação Ltda., para parlamentares, diretamente ou por  
interpostas  pessoas,  e  pessoas  físicas  e  jurídicas  indicadas  pelo  
Tesoureiro do PT, Delúbio Soares, sem qualquer contabilização por  
parte dos responsáveis pelo repasse ou pelos beneficiários” (fl. 17 da 
denúncia).

Segue a exordial afirmando que:

“Delúbio  Soares,  por  sua  vez,  era  o  principal  elo  com  as  
demais  ramificações  operacionais  da  quadrilha  (Marcos  Valério  e  
Rural), repassando as decisões adotadas pelo núcleo central.

(...)
Delúbio Soares tinha a função de operacionalizar, juntamente  

com Marcos Valério, o esquema de repasse de dinheiro em nome do  
Partido dos Trabalhadores, uma vez que era o Tesoureiro do Partido,  
atividade  pelo  mesmo  nominada  como  Secretário  de  Finanças  e  
Planejamento do Partido dos Trabalhadores.

Marcos Valério o aponta como seu principal interlocutor em  
Brasília e amigo pessoal, com quem, além de se reunir frequentemente,  
mantinha  contatos  telefônicos  semanalmente.  Eram  constantes  as  
reuniões  no  Diretório  do  PT  em  Brasília  entre  Marcos  Valério,  
Delúbio Soares e Sílvio Pereira, além de encontros no hall do hotel  
Blue Tree em Brasília,  onde  Marcos Valério passou a se hospedar  
para facilitar os contatos (fls. 56/57).

Esse relacionamento intenso, surgido a partir daquele primeiro  
encontro no final do ano de 2002, quando se iniciou a execução do  
esquema de transferência ilícita de recursos, foi confirmado, em todos  
os seus termos, por  Delúbio Soares já no seu primeiro depoimento  
prestado na Polícia Federal” (fls. 25-27 da denúncia).

Cabe ressaltar, aqui, por oportuno, que, contrariamente ao afirmado 
na  exordial  acusatória,  e  conforme  procurei  demonstrar  nos  votos 
anteriores,  DELÚBIO  SOARES agia  por  conta  própria,  mas  sempre 
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associado  a  MARCOS  VALÉRIO,  os  quais  eram  os  principais 
articuladores  do  esquema  ilícito  de  obtenção  de  recursos  para  fins 
políticos e, quiçá, privados, descritos na denúncia.

A relação de amizade,  bem como a comunhão de desígnios entre 
DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS  VALÉRIO está  amplamente 
comprovada  nos  autos,  seja  com base  nos  depoimentos  de  ambos,  os 
quais sempre convergem nesse sentido, seja a partir de testemunhos de 
terceiros.

Do depoimento do próprio DELÚBIO SOARES, prestado perante a 
Juíza da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, colhe-
se o seguinte e elucidativo trecho:

“JUÍZA: (...) O senhor vai ter chance de se explicar. Só para  
esclarecer esse ponto da sua relação com o Marcos Valério (...).

DEPOENTE:  Marcos  Valério,  eu  fiquei  conhecendo  na  
campanha de 2002, apresentado pela pessoa que eu já conheço, não é  
minha amiga, eu conheço há muitos anos, às vezes a gente conhece as  
pessoas, algumas são seus amigos, considera amigos, outros não são,  
outros são conhecidos e companheiros de partido, no caso o Deputado  
Virgílio Guimarães. O Virgílio Guimarães me apresentou ao Marcos  
Valério na época  da  campanha,  primeiro turno,  me  apresentou ao  
Marcos Valério,  conheci  o  Marcos Valério através  do  Deputado  
Virgílio Guimarães, pessoa que eu conheço há muitos anos, desde os  
anos 80 eu conheço o Virgílio (...)” (fl. 16.598).

Na  mesma  linha,  demonstrando  o  forte  vínculo  de  amizade  e  a 
relação de parceria nos negócios ilícitos mantida entre os dois réus, tem-
se o eloquente depoimento de  MARCOS VALÉRIO prestado em juízo, 
no qual afirmou o seguinte: 

“QUE não possui nenhum negócio comercial com  DELÚBIO 
SOARES.”

“QUE um dos seus principais interlocutores em Brasília/DF é o  
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seu amigo pessoal DELÚBIO SOARES;  QUE se encontra com  
DELÚBIO SOARES para conversar  sobre  diversos  assuntos,  
tais  como  política,  imagem  do  Governo  Federal,  assuntos  
familiares e lazer;

QUE  costumava  conversar  ao  telefone  com  DELÚBIO 
SOARES no máximo de duas a três vezes por semana; QUE ligava  
para  DELÚBIO  para  conversar  a  respeito  de  assuntos  ligados  às  
administrações do PT, tais como a imagem que o partido está tendo  
perante à sociedade;

QUE se encontrou várias vezes com DELÚBIO SOARES no  
hall  de  entrada  do  hotel  BLUE  TREE  em  Brasília/DF;  QUE  no  
começo do atual Governo Federal, os integrantes do governo ficavam  
em geral no hotel BLUE TREE, sendo muito comum encontrar com os  
mesmos naquele hotel; QUE dessa forma, como queria se entrosar com  
os integrantes do governo, procurou também se hospedar no mesmo  
hotel.

QUE foi procurado por CARLOS RODENBURG, acionista do  
Banco Oportunity que alegou que estava enfrentando problemas de  
relacionamento no  Governo Federal;  QUE Carlos  Rodenburg sabia  
que  o  declarante  conhecia  DELÚBIO SOARES,  tendo pedido  seu  
auxílio  para  intermediar  um encontro  com esse;  QUE  DELÚBIO 
relutou bastante para aceitar o encontro, uma vez que o mesmo tinha  
uma  má  impressão  do  grupo  Oportunity;  QUE  no  encontro  
RODENBURG pediu a  DELÚBIO que tentasse ‘aparar as arestas  
que  o  grupo  Oportunity  mantinha  com  o  governo’  do  PT;  QUE  
DELÚBIO explicou  que  realmente  a  impressão  do  governo  com o  
grupo era muito ruim...” (fls. 56-58, vol. 1).

O réu DELÚBIO SOARES, inclusive, confirma essa relação intensa 
com MARCOS VALÉRIO:

“QUE realmente  participou de  um encontro  com  MARCOS 
VALÉRIO e  o  empresário  CARLOS  ROTENBURG,  do  grupo  
OPORTUNITY;

(...)
QUE nunca solicitou ou determinou que MARCOS VALÉRIO 
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fizesse pagamentos a qualquer pessoa; QUE o declarante ou a direção  
do  PT  não  possui  qualquer  transação  comercial  com  MARCOS 
VALÉRIO.

QUE,  entretanto,  pode  afirmar  nunca  ter  participado  de  
encontros  agendados  entre  MARCOS  VALÉRIO e  o  Deputado  
Federal JOSÉ DIRCEU.

QUE já se encontrou com MARCOS VALÉRIO em hotéis nas  
cidades de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Brasília/DF; QUE em  
Brasília costuma ficar hospedado no hotel BLUE TREE, já tendo se  
encontrado com MARCOS VALÉRIO nas dependências deste; QUE  
não  tem  ideia  de  quantas  vezes  já  se  encontrou  com  MARCOS  
VALÉRIO  no  BLUE TREE em Brasília...  QUE já  se  reuniu  com  
MARCOS VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto em Brasília quanto  
em São Paulo... QUE falava com MARCOS VALÉRIO uma ou duas  
vezes  por  semana,  sempre  para  tratar  de  assuntos  relacionados  a  
política e conversas entre amigos...

QUE conheceu o publicitário MARCOS VALÉRIO no final do  
ano  de  2002,  na  época  da  campanha  eleitoral  para  Presidência  da  
República;  QUE  foi  apresentado  a  MARCOS  VALÉRIO pelo  
Deputado  Federal  VIRGÍLIO  GUIMARÃES  em  um  encontro  
ocorrido  no  Comitê  Eleitoral  Central  de  São  Paulo/SP;  QUE  
MARCOS  VALÉRIO lhe  foi  apresentado  como  um  grande  
profissional  do  ramo  de  publicidade,  sendo  que  o  mesmo  estaria  
disposto a ajudar o PT” (fls. 245-250, vol. 2).

Em  outro  depoimento,  prestado  em  juízo, o  réu  MARCOS 
VALÉRIO afirmou o seguinte:

“(...)  possuía contato  diário  com Delúbio  em razão  de  o  
mesmo realizar ligações para o interrogando com o fim de informar  
as  pessoas  que  deveriam  ser  pagas  com  o  empréstimo  e,  
também,  informar-se  sobre  o  saldo  remanescente  dos  
empréstimos tomados pela SMP&B para o PT (...)” (fl. 16.357 - 
grifei).

É verdade  que  o  Parquet procurou,  tanto  na  denúncia,  como nas 
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alegações finais, vincular DELÚBIO SOARES a JOSÉ DIRCEU e a JOSÉ 
GENOÍNO, sem êxito, contudo, como procurei evidenciar anteriormente. 

O  próprio  DELÚBIO  SOARES,  em  depoimento  corroborado  por 
várias testemunhas, quem tratou de desfazer essas ilações, sobretudo ao 
afirmar, enfaticamente, que jamais agiu sob as ordens ou a influência de 
JOSÉ  DIRCEU ou  ainda  de  qualquer  outro  membro  do  Governo  ou 
mesmo integrante do PT.

Os  referidos  depoimentos  estão  todos  reproduzidos  nos  votos 
anteriores, razão pela qual dispenso-me de repeti-los aqui.

Ou seja, ao contrário do que afirmou o Ministério Público - e como 
penso  que  ficou  demonstrado  no  primeiro  voto  que  proferi  neste 
julgamento  -,  DELÚBIO SOARES  não  agiu  sob  o  comando de  JOSÉ 
DIRCEU no tocante à obtenção de recursos financeiros, nem tampouco 
de qualquer outro membro do Governo ou do Partido dos Trabalhadores. 
Essa é a verdade processual. Quer dizer: o Parquet não logrou comprovar, 
ao longo da demorada instrução processual, o vínculo entre eles, ainda 
que fartamente ressaltado na exordial acusatória.

DELÚBIO  SOARES,  como  restou  evidenciado  nos  autos,  agiu 
sempre com autonomia e independência, consciente da ilicitude de seus 
atos,  que  eram  levados  a  efeito  sem o  conhecimento  do  Presidente  e 
demais dirigentes do PT especialmente no que toca aos crimes praticados 
para a obtenção dos recursos financeiros.

O  que  se  verifica  da  leitura  atenta  dos  autos  é  que  DELÚBIO 
SOARES uniu-se, de livre e espontânea vontade, à empreitada criminosa 
idealizada  por  MARCOS  VALÉRIO,  já  colocada  em  prática 
anteriormente  nas  eleições  estaduais  de  Minas  Gerais,  da  qual 
participavam  os  sócios  deste  último  e  corréus  nesta  ação,  RAMON 
HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ, bem assim os dirigentes do Banco 
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Rural.

Essa relação entre os mencionados corréus e o esquema criminoso 
fica bem esclarecida no trecho abaixo transcrito do depoimento judicial 
prestado por MARCOS VALÉRIO:

“(...) diz que Delúbio Soares foi apresentado ao interrogando e  
a seu sócio Cristiano Mello Paz, pelo deputado Virgílio Guimarães,  
no segundo semestre de 2002; diz que Ramon Hollerbach não estava  
nessa  primeira  reunião;  diz  que,  posteriormente,  os  três,  o  
interrogando,  Cristiano e  Ramon, discutiram os empréstimos com  
Delúbio,  na  sede  da  SMP&B,  nesta  capital”  (fls.  16.357  e 
seguintes).

O corréu CRISTIANO PAZ, por sua vez, apesar de negar qualquer 
envolvimento com a trama montada por seu sócio MARCOS VALÉRIO, 
sempre coadjuvado por  DELÚBIO SOARES, afirmou,  em depoimento 
prestado  na  4ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais,  o 
seguinte:

“(...)  que  grande  parte  dos  recursos  da  agência  eram  
concentrados no Banco Rural; por fim, recorda que  Marcos Valério 
informou  o  interrogando  da  existência  de  uma  carta  redigida  por  
Delúbio em que o mesmo afiançava o PT como garante do pagamento  
do referido empréstimo; diz que a SMP&B, por fim, resolveu contraí-
lo para o PT, visando conquistar a conta publicitária do Partido dos  
Trabalhadores, mormente em campanhas eleitorais a serem conduzidas  
pelo mesmo; diz, também, que a receita destas campanhas constituiria  
uma receita  significativa  para  a  SMP&B (...)  diz,  portanto,  que  o  
objetivo da SMP&B ao aceitar intermediar empréstimos para o PT,  
mesmo não sendo instituição financeira, foi a expectativa de que tal  
intermediação  permitisse  que  a  SMP&B  não  apenas  realizasse  
campanhas eleitorais para o PT mas, também, cuidasse da campanha  
institucional do Partido.

(...) que tem ciência da carta referida por Delúbio afiançando o  
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PT, mas que nunca chegou a vê-la” (fl. 16.472).

Do mesmo modo,  leio  o  que declarou  RAMON HOLLERBACH, 
diante do mesmo Juízo Federal:

“(...)  que  os  três  sócios  figuraram como avalistas  do  referido  
empréstimo  e,  ainda,  havia  como  garantia  uma  carta  de  direitos  
creditórios referentes ao contrato de publicidade realizado, por sua vez,  
entre  a  DNA e  o  Banco  do  Brasil;  diz,  ainda,  que  José  Augusto  
Dumont,  então vice-presidente  executivo do Banco Rural,  garantiu  
pessoalmente ao interrogando que estava de posse de uma carta em  
que afiançava o PT no pagamento de tal dívida, a qual era assinada  
por Delúbio Soares” (fl. 16.518).

Examinarei,  no  momento apropriado,  a  conduta  de  cada um dos 
corréus aqui referidos.

Prossigo,  então,  destacando  os  diversos  depoimentos  que 
corroboram  a  tese  segundo  a  qual  cabia  a  DELÚBIO  SOARES,  não 
apenas obter recursos financeiros, como também indicar quais seriam 
os destinatários das  verbas conseguidas por  MARCOS VALÉRIO.  Ao 
fazê-lo,  DELÚBIO  agiu  em  coautoria  com  esse  último  corréu  para  a 
prática do crime de corrupção ativa.

Inicialmente destaco o que disse a corré ANITA LEOCÁDIA:

“QUE  o  Deputado  PAULO  ROCHA  informou  a  ré  aqui  
presente  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES iria  disponibilizar  uma  
quantia,  visando o  pagamento  de  credores  da  dívida  de  campanha;  
QUE  o  Deputado  lhe  disse  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES iria  
indicar uma pessoa para manter contato com a ré; QUE o Deputado  
PAULO ROCHA não lhe disse quem entraria em contato com a ré,  
somente mencionou o nome de DELÚBIO SOARES” (fl. 15.546).

Na  mesma  linha  foram  as  palavras  do  corréu  ANDERSON 

97 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

PT, mas que nunca chegou a vê-la” (fl. 16.472).

Do mesmo modo,  leio  o  que declarou  RAMON HOLLERBACH, 
diante do mesmo Juízo Federal:

“(...)  que  os  três  sócios  figuraram como avalistas  do  referido  
empréstimo  e,  ainda,  havia  como  garantia  uma  carta  de  direitos  
creditórios referentes ao contrato de publicidade realizado, por sua vez,  
entre  a  DNA e  o  Banco  do  Brasil;  diz,  ainda,  que  José  Augusto  
Dumont,  então vice-presidente  executivo do Banco Rural,  garantiu  
pessoalmente ao interrogando que estava de posse de uma carta em  
que afiançava o PT no pagamento de tal dívida, a qual era assinada  
por Delúbio Soares” (fl. 16.518).

Examinarei,  no  momento apropriado,  a  conduta  de  cada um dos 
corréus aqui referidos.

Prossigo,  então,  destacando  os  diversos  depoimentos  que 
corroboram  a  tese  segundo  a  qual  cabia  a  DELÚBIO  SOARES,  não 
apenas obter recursos financeiros, como também indicar quais seriam 
os destinatários das  verbas conseguidas por  MARCOS VALÉRIO.  Ao 
fazê-lo,  DELÚBIO  agiu  em  coautoria  com  esse  último  corréu  para  a 
prática do crime de corrupção ativa.

Inicialmente destaco o que disse a corré ANITA LEOCÁDIA:

“QUE  o  Deputado  PAULO  ROCHA  informou  a  ré  aqui  
presente  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES iria  disponibilizar  uma  
quantia,  visando o  pagamento  de  credores  da  dívida  de  campanha;  
QUE  o  Deputado  lhe  disse  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES iria  
indicar uma pessoa para manter contato com a ré; QUE o Deputado  
PAULO ROCHA não lhe disse quem entraria em contato com a ré,  
somente mencionou o nome de DELÚBIO SOARES” (fl. 15.546).

Na  mesma  linha  foram  as  palavras  do  corréu  ANDERSON 

97 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4831 de 8405 STF-fl. 56446



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

ADAUTO:

“(...) diz que foi questionado por Romeu Queiroz se este deveria  
procurar  Delúbio  Soares,  ao  que  o  interrogando  respondeu  
positivamente; questionou, ainda, Romeu Queiroz, se o interrogando  
poderia  previamente  questionar  Delúbio se  este  receberia  Romeu  
Queiroz; diz que, então, conversou com Delúbio, que não se opôs a  
receber Romeu Queiroz; disse, ainda, que não ingressou no mérito do  
assunto do interesse de Romeu Queiroz com Delúbio; 

(...) diz que participa de campanhas políticas desde 1982 e que, a  
partir  dessa  experiência,  descobriu  que  as  pendências  financeiras  
acabam sendo solucionadas pelos tesoureiros dos partidos da coligação  
vencedora;  diz que nesse contexto procurou o tesoureiro do partido  
majoritário,  Sr.  Delúbio  Soares,  do  PT,  e  o  informou  de  suas  
apreensões quanto aos débitos que possuía da campanha de 2002, em  
que concorreu para deputado federal pelo estado de Minas Gerais e  
solicitou a ajuda de Delúbio; diz que o Sr. Delúbio informou, então,  
ao interrogando, que estava tentando obter alguns empréstimos para o  
PT  e  que  iria  colocar  as  dívidas  do  interrogando  na  relação  de  
pendências do PT; diz que aproximadamente vinte ou trinta dias de  
sua  solicitação,  Delúbio entrou  em  contato  com  o  interrogando,  
informando ao mesmo que havia possibilidade do PT ajudá-lo  (...)” 
(fls. 16.283-16.284).

Do  depoimento  da  corré  ZILMAR  FERNANDES, extrai-se  o 
seguinte:

“(...)  que  em  2001  a  CEP  firmou  contrato  de  prestação  de  
serviços  para  fazer  propaganda  eleitoral  para  o  PT,  no  segundo  
semestre de  2001; que  o orçamento apresentado para estes serviços  
fora de 595.000,00, que foram pagos por meio de cheques e depósitos,  
pelo  Diretório  Nacional  do  PT,  com  autorização  do  tesoureiro  
DELÚBIO SOARES (...)

(...)  que em janeiro de 2003 todos os serviços já haviam sido  
prestados, sem recebimento de grande parte dos valores devidos; que  
fazia  cobranças  e  num  determinado  momento  DELÚBIO pediu  à  
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interroganda que falasse com MARCOS VALÉRIO, pois este seria a  
pessoa que iria pagar a dívida.

(...)
(...)  tais  assuntos  eram  tratados  exclusivamente  com 

DELÚBIO;  que a parte financeira era tratada somente com o  
DELÚBIO SOARES;” (fl. 15.251, grifei).

O corréu  JOÃO MAGNO,  de seu turno, declarou, em depoimento 
colhido no Departamento de Polícia Federal, em Brasília, o seguinte:

“QUE todos esses recursos foram repassados após ter sido feita a  
solicitação  do  declarante  à  Direção  Nacional  do  Partido  dos  
Trabalhadores,  na  pessoa  de  DELÚBIO  SOARES,  com  o  fim  
específico de cobrir as despesas das campanhas eleitorais  de 2002 e  
2004; (...)

(...)
QUE o segundo contato pessoal que manteve com  MARCOS 

VALÉRIO ocorreu em 2003, sucedendo contato prévio mantido com  
DELÚBIO SOARES no sentido de que o declarante se dirigisse à  
SMP&B para ajustar a forma de recebimento do auxílio de campanha,  
na sede da empresa SMP&B” (fls. 6.003-6004).

Tem-se, ainda, o depoimento do corréu PEDRO HENRY, in verbis:

“(...)QUE todos os  assuntos de repasse de recursos do PT 
para  o  PL,  sempre tratou com o Sr.  DELÚBIO SOARES”  (fl. 
14.354 - grifei).

Como assentei em votos anteriores, diversos depoimentos, colhidos 
em juízo, de presidentes regionais do Partido dos Trabalhadores, foram 
uníssonos no sentido de que as tratativas  financeiras  com a Executiva 
Nacional  se  davam  sempre  e  exclusivamente  por  intermédio  de 
DELÚBIO SOARES.

Nessa  esteira,  há  um  testemunho  judicial  importante,  prestado 
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perante o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre, de David 
Stival,  Presidente do PT do Rio Grande do Sul.  Indagado sobre quem 
seria  a  pessoa  da  direção  nacional  do  PT  encarregada  de  arcar  com 
repasses  financeiros  para  o  pagamento  de  dívidas  de  campanha, 
respondeu ele o seguinte:

“TESTEMUNHA:  Na  época,  eu  fiz  um  contato  com  o  
Presidente, o José Genoíno, e ele nos passou o Secretário de Finanças,  
que era o Delúbio Soares, e foi com ele que a gente tratou esse  
assunto” (fl. 31.795 dos autos – grifei).

Outros  dirigentes  regionais  do  Partido  dos  Trabalhadores 
afirmaram, também em juízo, que haviam pedido ajuda financeira ao PT 
nacional, por intermédio de DELÚBIO SOARES, visando ao pagamento 
de débitos eleitorais, até mesmo, mediante recursos não contabilizados.

Maria  do  Carmo  Lara  Perpétuo,  à  época  Presidente  do  PT/MG, 
testemunhando na 4ª Vara da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais, 
disse:

“(...) que reafirma que não tratava de assuntos financeiros  
com o  presidente  do  partido quando  foi  presidente  do  diretório  
estadual;  que  as  questões  financeiras  eram  tratadas  entre  as  
diretorias, tesoureiros estaduais e nacionais eleitos” (fls. 37.417-
37.418 - grifei).

Já  Divino  Donizeti  Borges  Nogueira,  então  Vice-Presidente  do 
PT/TO,  ouvido  na  1ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Estado  de 
Tocantins, asseverou:

“(...) que da campanha de 2002 restaram algumas dívidas, sendo  
que a direção estadual do PT recorreu a alguns amigos e à direção  
nacional, contando com o apoio do acusado Delúbio Soares (...) 

RESPOSTAS  ÀS  PERGUNTAS  DOS  DEMAIS  
ACUSADOS – DEFENSOR AD HOC (...) o fato de ter utilizado de  
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despesas  não  contabilizadas  não  revela  falta  de  competência  do  
acusado  Delúbio  Soares (...)  que  os  recursos  não  contabilizados  
tinham finalidade exclusiva de financiar as campanhas, uma vez que  
deles  ninguém se  apropriava  para  satisfazer  interesse  pessoal” (fls. 
33.572-33.573).

Por sua vez, Paulo Fernandes dos Santos, na ocasião Presidente do 
PT/AL,  depondo na 4ª  Vara  da Seção Judiciária  Federal  do  Estado de 
Alagoas, afirmou:

“(...)  que  durante  a  campanha  o  PT  nacional,  através  do  
Delúbio Soares como secretário de finanças, ele estabeleceu contratos  
nos estados, e aqui em Alagoas teve esse fato, onde para contribuir  
com a candidatura do governo da época, que era uma candidatura do  
Partido  dos  Trabalhadores,  ele  repassou  recursos  para  o  PT  de  
Alagoas” (fl. 34.676 - grifei).

De seu turno, Wilmar Lacerda, que ocupava o cargo de Presidente 
do PT/DF, manifestando-se diante do Juízo da Seção Judiciária Federal do 
Distrito Federal, lembrou:

“O  SR.  WILMAR  LACERDA:  Encontrei  o  PT-DF  com  
muitas  dívidas.  Nós  tínhamos  participado  de  eleições  anteriores,  
inclusive em meados de 1994 e em 1998. Quando cheguei, encontrei o  
PT com bastantes dívidas nessa época, em 2001.

DEFESA: E a quem o senhor recorreu quando tomou contato  
dessa dívida?

O SR. WILMAR LACERDA:  Os recursos eram poucos,  do  
fundo partidário, e as outras receitas da contribuição dos filiados ao  
PT.  Não  tinha  condições  de  quitar  o  conjunto  das  dívidas  e,  
naturalmente, quando acontece isso, você procura a direção nacional  
do  partido.  Por  diversas  vezes  procurei  o  então  tesoureiro,  
companheiro Delúbio Soares, para que ele pudesse socorrer as contas  
do PT do Distrito Federal.

DEFESA:  Está  certo.  Por  que  especificamente  o  Delúbio  
Soares?
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O SR.  WILMAR LACERDA:  Porque  ele  era  o  responsável  
pelo planejamento, pelas finanças do PT.

DEFESA:  O  senhor  foi  atendido  no  seu  pleito,  o  diretório  
nacional socorreu o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal?

O SR. WILMAR LACERDA: Socorreu, em 2003. Em 2002, já  
quando  eu  entrei,  que  eu  vi  o  tamanho  da  dívida,  eu  havia  
procurado o Delúbio por várias vezes.  Em 2003 ele repassou  
recursos  para  o  PT  do  Distrito  Federal”  (fls.  42.538-42.539, 
grifos meus).

Na  mesma  esteira,  ainda,  tem-se  o  depoimento  prestado  por 
DELÚBIO SOARES, na 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de 
São Paulo:

“DEPOENTE: Doutora Sílvia [juíza], vamos deixar claro para  
a  senhora,  para  deixar  bem  claro.  Eu  nunca  discuti  assunto  
financeiro nenhum do Partido dos Trabalhadores com membros  
do Governo. 

(...)
JUÍZA: Consta aqui que tudo isso ocorreu com a concordância  

do ministro-chefe da Casa Civil, que era o Ministro José Dirceu, esses  
empréstimos,  e  a  garantia  da  inexistência  de  controle,  sobre  suas  
atividades ilícitas e de benefícios econômicos indiretos. É verdadeira  
essa afirmação?

DEPOENTE:  Não senhora.  Essa afirmação que o procurador  
faz aí,  alguém falou com alguém que alguém falou o que é que era  
(sic).  Eu nunca tratei do assunto com o Ministro José Dirceu” 
(fls. 16.593-16.611 - grifei).

 
Essa  verdadeira  admissão  de  culpa  pela  prática  dos  ilícitos,  com 

exclusão da coautoria de terceiros, foi corroborada pelo Deputado Carlos 
Abicalil, naquele tempo integrante do Diretório Nacional do PT, o qual 
recordou:

“A  SRª.  ADRIANA  PAZINI  DE  BARROS  -  OAB/SP  
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211911: Quando Vossa Excelência fez essa gestão junto à Executiva  
Nacional,  com  quem  Vossa  Excelência  tratou  do  assunto  a  
respeito do pagamento das dívidas?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Com  Delúbio  
Soares, que era, à época, o tesoureiro nacional do PT.

(...)
A SRª, SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES - OAB/SP  

174382: (...) Na campanha de 2004, quanto à questão das dívidas de  
campanha que estavam em pauta, Vossa Excelência chegou a tratar de  
questões  financeiras  com  o  deputado  José  Genoíno Neto,  que,  à  
época,  ocupava a  presidência  do Diretório  Nacional  do Partido dos  
Trabalhadores?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Não,  o  único  
interlocutor a esse tema, designado pela Executiva Nacional, era o  
Sr. Delúbio Soares” (fls. 42.578-42.584, grifos meus).

Pois  bem.  Como  se  vê,  a  íntima  relação  dos  corréus  DELÚBIO 
SOARES e MARCOS VALÉRIO, que atuavam de forma independente e 
à  margem  do  Governo  e  da  Direção  Nacional  do  PT  -  embora 
alardeassem proximidade com estes perante terceiros, de modo a simular 
um prestígio  inexistente -,  constitui  o cerne do esquema de corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro por eles articulado junto ao Banco Rural.

Nesse  ponto,  o  PGR  descreve  qual  seria  a  origem  dos  recursos 
obtidos e distribuídos pelos dois réus. Confira-se:

“48. Ao longo do tempo foram identificadas várias formas de  
parceria  entre  o  grupo  de  Marcos  Valério e  o  Banco  Rural.  As  
principais foram:

a)  injeção  de  recursos  em  esquemas  criminosos  de  Marcos  
Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano Paz e  Ramon Hollerbach 
mediante a simulação de empréstimos bancários;

b) repasse de recursos, também com a finalidade de financiar a  
atuação ilícita do grupo de Marcos Valério, mediante a simulação de  
prestação de serviços de publicidade;
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c) a mistura dos recursos obtidos via empréstimos com dinheiro  
público  desviado  por  meio  de  contratos  de  publicidade  com órgãos  
públicos;

d)  a  distribuição  de  recursos  em espécie,  sem comunicar  aos  
órgãos de controle o destinatário final;

e) a omissão em comunicar as operações suspeitas de lavagem de  
dinheiro aos órgãos de controle” (fls. 34-35 das alegações finais).

De  acordo  com  o  MP,  os  supostos  empréstimos  tomados  pelas 
empresas de MARCOS VALÉRIO e seus sócios eram todos fraudados e 
foram  lançados  na  contabilidade  das  respectivas  pessoas  jurídicas 
somente  “após  a  divulgação  dos  fatos  na  imprensa”  (fl.  35  das  alegações 
finais).

Essa realidade já foi confirmada por este Egrégio Plenário ao analisar 
o item IV da denúncia.

A partir  desses  recursos,  obtidos  fraudulentamente  –  como  será 
demonstrado  mais  à  frente  -,  é  que  DELÚBIO SOARES e  MARCOS 
VALÉRIO  orquestraram o mencionado esquema criminoso, passando a 
distribuir vultosos valores a parlamentares e integrantes de partidos.

Praticou, desse modo, o crime descrito no art. 333 do Código Penal, 
pois ofereceu vantagem indevida a servidor público. Vale registrar que a 
jurisprudência  desta  Corte  possui  o  entendimento  de  que  o  crime  de 
corrupção  ativa  consuma-se  com  o  oferecimento  da  vantagem  ou 
promessa de vantagem indevida, independentemente da concordância do 
funcionário público ou da efetiva pratica do ato: 

“(...) o crime de corrupção ativa (CP, art. 333) é crime formal ou  
de  mera  conduta,  consumando-se  quando  o  oferecimento  ou  a  
promessa  de  vantagem  indevida  chega  ao  conhecimento  do  
funcionário, independentemente da aquiescência. Em outras palavras,  
trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recusada pelo  

104 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

c) a mistura dos recursos obtidos via empréstimos com dinheiro  
público  desviado  por  meio  de  contratos  de  publicidade  com órgãos  
públicos;

d)  a  distribuição  de  recursos  em espécie,  sem comunicar  aos  
órgãos de controle o destinatário final;

e) a omissão em comunicar as operações suspeitas de lavagem de  
dinheiro aos órgãos de controle” (fls. 34-35 das alegações finais).

De  acordo  com  o  MP,  os  supostos  empréstimos  tomados  pelas 
empresas de MARCOS VALÉRIO e seus sócios eram todos fraudados e 
foram  lançados  na  contabilidade  das  respectivas  pessoas  jurídicas 
somente  “após  a  divulgação  dos  fatos  na  imprensa”  (fl.  35  das  alegações 
finais).

Essa realidade já foi confirmada por este Egrégio Plenário ao analisar 
o item IV da denúncia.

A partir  desses  recursos,  obtidos  fraudulentamente  –  como  será 
demonstrado  mais  à  frente  -,  é  que  DELÚBIO SOARES e  MARCOS 
VALÉRIO  orquestraram o mencionado esquema criminoso, passando a 
distribuir vultosos valores a parlamentares e integrantes de partidos.

Praticou, desse modo, o crime descrito no art. 333 do Código Penal, 
pois ofereceu vantagem indevida a servidor público. Vale registrar que a 
jurisprudência  desta  Corte  possui  o  entendimento  de  que  o  crime  de 
corrupção  ativa  consuma-se  com  o  oferecimento  da  vantagem  ou 
promessa de vantagem indevida, independentemente da concordância do 
funcionário público ou da efetiva pratica do ato: 

“(...) o crime de corrupção ativa (CP, art. 333) é crime formal ou  
de  mera  conduta,  consumando-se  quando  o  oferecimento  ou  a  
promessa  de  vantagem  indevida  chega  ao  conhecimento  do  
funcionário, independentemente da aquiescência. Em outras palavras,  
trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recusada pelo  

104 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661482.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4838 de 8405 STF-fl. 56453



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

funcionário”  (HC  105.478/MT,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes, 
julgamento em 1º/3/2011, Segunda Turma, DJE de 23-3-2011).

Impende ressaltar, ainda, que o mecanismo utilizado por DELÚBIO 
SOARES para repartir as verbas obtidas ilicitamente era integrado pelo 
Banco Rural e pelas empresas de MARCOS VALÉRIO. O Banco tinha a 
função  de  lavar  os  recursos  obtidos  ilicitamente  e  repassá-los  para  os 
beneficiários ou intermediários indicados por DELÚBIO SOARES. 

Esse esquema foi assim descrito na denúncia:

“Para  a  implementação  dos  repasses  de  dinheiro,  Marcos  
Valério era  informado,  por  Delúbio Soares,  do  destinatário  e  do  
respectivo montante” (fl. 78 da denúncia).

Sobre  esses  saques  no  Banco  Rural,  por  ordem  direta  do  réu 
DELÚBIO SOARES,  trago depoimento de Raimundo Ferreira da Silva 
Júnior,  que à época prestava serviços ao Diretório Regional do Partido 
dos Trabalhadores: 

“QUE certo dia recebeu uma ligação do tesoureiro nacional do  
Partido dos Trabalhadores,  Sr.  DELÚBIO SOARES,  que pediu ao  
DECLARANTE que lhe fizesse um favor; QUE este favor consistia  
em se  dirigir  à  Agência  Brasília  do  Banco  Rural  e  receber  alguns  
documentos  para  entregar  em  seguida  ao  tesoureiro  nacional  do  
Partido dos Trabalhadores, DELÚBIO SOARES;

QUE no dia seguinte recebeu uma ligação da secretária do Sr.  
DELÚBIO  SOARES,  de  nome  EDILENE,  informando  que  os  
documentos estariam disponíveis na segunda-feira; QUE na segunda-
feira  se  dirigiu  à  Agência  Brasília  do  Banco  Rural,  localizada  no  
Shopping Brasília, tendo se identificado na portaria do prédio;

QUE esperou por três ou quatro minutos até ser chamado para  
uma sala localizada no fundo da agência; QUE nesta sala recebeu um  
envelope e assinou um documento que lhe foi apresentado;

QUE reconhece como sua a assinatura aposta no canto inferior  
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direito do documento de fls. 119 do Apenso 5 dos autos;
QUE, na verdade, ao entrar na agência bancária, percebeu  

que lhe seria entregue uma quantia em dinheiro;  (...)  QUE de  
posse do envelope lacrado, dirigiu-se ao Escritório Nacional do Partido  
dos  Trabalhadores  em  Brasília/DF  e  o  entregou  nas  mãos  de  
DELÚBIO  SOARES  no  dia  seguinte;  QUE  já  viu  o  Sr.  
MARCOS VALÉRIO várias  vezes  no  Escritório  Nacional  do  
Partido  dos  Trabalhadores  em  Brasília;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO sempre  ia  se  reunir  com  DELÚBIO  SOARES”  (fls. 
19.076-19.079 - grifei).

Na mesma linha, o depoimento de SOLANGE PEREIRA, encartado 
às fls. 821/823 e confirmado às fls. 19.578-19.582:

“QUE  é  formada  em  letras  e  trabalha  no  Partido  dos  
Trabalhadores  desde  1997,  exercendo  atualmente  a  função  de  
Encarregada de Contas a Pagar; QUE o chefe da Depoente no Partido  
dos  Trabalhadores  era  o  Sr.  Delúbio Soares  de  Castro  até  o  mês  
passado,  salvo  engano;  QUE  em  apertada  síntese  a  atividade  da  
Depoente na função de encarregada de contas a pagar é verificar os  
extratos bancários do Partido dos Trabalhadores, realizar a conciliação  
bancária  das  contas  e  efetuar  pagamentos  após  a  liberação  do  
tesoureiro; QUE inclusive quem assina os cheques para pagamentos  
do  partido  são  os  representantes  legais,  isto  é,  o  Presidente  e  o  
Tesoureiro; QUE no mês de março de 2004 trabalhava normalmente  
quando foi chamada pelo Sr. Delúbio Soares, então tesoureiro do PT,  
na sala deste; QUE nesta oportunidade Delúbio lhe pediu para sacar  
uma  quantia  em  dinheiro  que  seria  entregue  na  Agência  da  Av.  
Paulista  do Banco Rural;  QUE este  pedido foi  solicitado como um  
favor e não como uma ordem decorrente de uma relação de trabalho;  
QUE naquela ocasião  Delúbio ainda falou o  valor que deveria  ser  
sacado, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais); QUE não ficou surpresa  
com o pedido nem com o alto valor do saque que iria realizar, pois  
Delúbio tinha  muitas  atividades;  QUE em seguida  o  funcionário  
retornou com o  dinheiro,  a  Depoente  contou o  numerário,  colocou  
dentro de uma pasta,  assinou um documento parecendo um recibo,  
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saindo em seguida de táxi até a sede do PT; QUE no PT dirigiu-se  
para  sala  de  Delúbio  Soares,  entregando  em  suas  mãos  os  
R$100.000,00 (cem mil reais) sacados no Banco Rural; QUE Delúbio 
conferiu o dinheiro na presença da Depoente, permanecendo na sala  
com a quantia; QUE dois outros saques de R$100.000,00 (cem mil  
reais)  cada  foram feitos  alguns  dias  após,  não  podendo precisar  as  
datas;  QUE  estes  dois  saques  obedeceram  exatamente  a  mesma  
sistemática do primeiro, já descrito; QUE desconhece o destino dado  
aos  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais)  que  entregou  a  Delúbio  
Soares; QUE Delúbio Soares não comentou com a Depoente o que  
iria fazer com o dinheiro; QUE pode afirmar que estes recursos não  
foram contabilizados pelo  Partido dos Trabalhadores;  QUE também  
não pagou nenhuma despesa com este numerário.

MPF: Senhora Solange, a senhora conhece Renata Maciel? 
DEPOENTE:  A  Renata  que  eu  me  lembre  eu  não  sei  o  

sobrenome, é uma pessoa que trabalhou com Ivan Guimarães durante  
a campanha de 2002, está no processo de arrecadação de recurso para a  
campanha.

MPF: Só para que pudéssemos deixar claro com relação, para  
saber se trata da mesma pessoa, que me refiro. Essa pessoa de nome  
Renata Maciel seria uma senhora grávida no ano de 2003? 

DEPOENTE: Sim.
MPF: Em meados de 2003 a senhora teria pedido para a senhora  

Renata sacar valores da agência do Banco Rural da avenida paulista,  
aqui em São Paulo?

DEPOENTE: Eu pedi uma única vez, tá? Somente.
MPF: Quem foi que pediu para a senhora fazer esse pedido para  

a Renata Maciel?
DEPOENTE: Foi o Delúbio Soares. 
MPF: Que era, então, Secretário de Finanças e Planejamento do  

Partido dos Trabalhadores?
DEPOENTE: Sim.
MPF: A Renata sacou esse valor e entregou para a senhora? 
DEPOENTE: Sim.
MPF: Posteriormente a senhora fez o quê com ele?
DEPOENTE: Entreguei ao Delúbio.
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MPF:  Da mesma forma como entregou os  valores  que  foram  
sacados diretamente pela senhora?

DEPOENTE: Sim.
MPF:  A  senhora  sabe  dizer  se  esses  valores,  tanto  aqueles  

sacados  pela  senhora  como  os  sacados  pela  senhora  Renata,  foram  
encontrados  e  contabilizados  nos  livros  de  registro  do  Partido  dos  
Trabalhadores?

DEPOENTE: Não foram contabilizados.
JUÍZA: Depois que o senhor saiu do cargo dele quem passou a  

exercê-lo  e  se  o  mesmo comportamento se  ele  continuou,  se  houve,  
também pedidos da senhora de que fossem feitos saques dessa mesma  
forma se parou esse comportamento?

DEPOENTE: Quem assumiu temporariamente foi o senhor José  
Pimentel e não houve nenhuma solicitação, da mesma forma.

JUÍZA: Desde que o senhor Delúbio Soares deixou o cargo que  
ocupava nunca mais houve solicitação nesse sentido?

DEPOENTE: Não.”

Com intuito  de corroborar  a existência de tal  sistemática,  trago à 
colação o depoimento prestado em juízo pelo corréu  VALDEMAR DA 
COSTA NETO, nos termos abaixo:

“QUE,  segundo  DELÚBIO,  o  partido  teria  feito  um  
empréstimo  com a  SMP&B junto  à  rede  bancária;  QUE conheceu  
MARCOS VALÉRIO no primeiro semestre de 2003; QUE, quando  
DELÚBIO se referiu à empresa SMP&B, já conhecia de nome; QUE  
nunca esteve na empresa SMP&B e também nunca esteve no BANCO  
RURAL (...)

QUE todos os assuntos de repasse de recursos do PT para o PL,  
sempre tratou com o Sr. DELÚBIO SOARES” (fls. 15.460-15.462).

Pois bem. Não obstante negue constantemente as acusações que lhe 
foram irrogadas,  o  réu  DELÚBIO SOARES confirma sua participação 
nos atos ilícitos cometidos por  MARCOS VALÉRIO, sem esconder que 
deles tinha completa ciência.
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Trabalhadores?

DEPOENTE: Não foram contabilizados.
JUÍZA: Depois que o senhor saiu do cargo dele quem passou a  

exercê-lo  e  se  o  mesmo comportamento se  ele  continuou,  se  houve,  
também pedidos da senhora de que fossem feitos saques dessa mesma  
forma se parou esse comportamento?

DEPOENTE: Quem assumiu temporariamente foi o senhor José  
Pimentel e não houve nenhuma solicitação, da mesma forma.

JUÍZA: Desde que o senhor Delúbio Soares deixou o cargo que  
ocupava nunca mais houve solicitação nesse sentido?

DEPOENTE: Não.”

Com intuito  de corroborar  a existência de tal  sistemática,  trago à 
colação o depoimento prestado em juízo pelo corréu  VALDEMAR DA 
COSTA NETO, nos termos abaixo:

“QUE,  segundo  DELÚBIO,  o  partido  teria  feito  um  
empréstimo  com a  SMP&B junto  à  rede  bancária;  QUE conheceu  
MARCOS VALÉRIO no primeiro semestre de 2003; QUE, quando  
DELÚBIO se referiu à empresa SMP&B, já conhecia de nome; QUE  
nunca esteve na empresa SMP&B e também nunca esteve no BANCO  
RURAL (...)

QUE todos os assuntos de repasse de recursos do PT para o PL,  
sempre tratou com o Sr. DELÚBIO SOARES” (fls. 15.460-15.462).

Pois bem. Não obstante negue constantemente as acusações que lhe 
foram irrogadas,  o  réu  DELÚBIO SOARES confirma sua participação 
nos atos ilícitos cometidos por  MARCOS VALÉRIO, sem esconder que 
deles tinha completa ciência.
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É  digno  de  nota  que  o  réu  mostrou-se  inconstante  em  suas 
declarações em juízo e fora dele, sendo elas não raro repetitivas e pouco 
esclarecedoras,  como  se  quisesse,  com  essa  tática,  esquivar-se  das 
perguntas que lhe eram feitas.

Especificamente quanto ao delito de corrupção ativa,  repito o que 
disse em momento anterior, a saber, que a sua caracterização não exige 
que  se  especifique  o  ato  de  ofício  sobre  qual  o  agente  busca  influir, 
bastando a entrega da vantagem indevida ao servidor público. 

No caso de  DELÚBIO SOARES, o Procurador-Geral da República, 
do  mesmo  modo  como  fez  com  os  corréus  JOSÉ  DIRCEU  e  JOSÉ 
GENOÍNO, de maneira genérica e imprecisa, imputou-lhe a prática do 
delito de corrupção ativa voltada a parlamentares do Partido Progressista 
– PP, Partido Liberal – PL, Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

As condutas foram abstratamente imputadas a esses acusados sem 
qualquer  diferenciação,  mas  sempre  assentando  que  se  tratava  de 
“compra de  apoio  político”.  Jamais  se  comprovou uma correlação  de 
causa  e  efeito  entre  os  pagamentos  e  as  votações  de  projetos  de  lei 
supostamente de interesse do Governo. Pelo contrário, como penso haver 
demonstrado, a correspondência entre os saques e a atuação parlamentar 
supostamente  “comprada”  –  salientada  pelo  PGR  –  mostrou-se 
totalmente aleatória e carente de sentido. 

Nesse ponto, convém ressaltar que a CPMI “dos Correios”, em seu 
Relatório Final, chegou à conclusão de que,  embora não tivesse ficado 
provado de forma estreme de dúvidas que tivesse havido compra de 
votos, restou evidenciado que se registrou um beneficiamento indevido 
de  políticos,  para  fins  não  totalmente  esclarecidos,  por  meio  do  que 
denominou de “esquema Delúbio-Marcos Valério”. Confira-se:
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“Afirma-se,  ainda,  que  os  que  se  beneficiaram  do  esquema  
‘Delúbio-Marcos  Valério’  não  receberam  em  troca  de  votos  
favoráveis,  mas  como  ‘apoio  financeiro  não  contabilizado  para  
suportar despesas de campanhas passadas e futuras’.

(...)
A verdade é que houve repasses ilícitos de recursos direta ou  

indiretamente  a  parlamentares,  valendo-se  de  esquemas  de  
transferências típicos do submundo financeiro (como pagamento em  
espécie,  utilização  de  intermediários),  recursos  esses  obtidos  e  
gerenciados  por  empresário  que  mantinha  contratos  de  publicidade  
com órgãos  e  empresas  do  governo,  supostamente  emprestados  por  
bancos com notórios interesses em determinadas decisões” (fl. 13.640).

Destarte,  embora,  a  meu  ver,  jamais  se  tenha  comprovado  uma 
correlação de causa e efeito entre os pagamentos aos parlamentares aqui 
também denunciados e as votações de projetos de lei supostamente de 
interesse do Governo, isso, na ótica adotada por este Egrégio Plenário, é 
de todo despiciendo.

O que de fato importa é que se comprovou que o réu, em conluio 
com MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH 
e  SIMONE VASCONCELOS,  orquestrou e efetivamente participou de 
um esquema para prática de crimes contra a Administração Pública.

Registro, por oportuno, que os autos estão repletos de indícios da 
prática  de  outros  possíveis  ilícitos  pelo  réu,  mas  que  não  foram 
devidamente  investigados  pelo  Ministério  Público.  E,  mais 
surpreendentemente, ainda, sequer constaram da denúncia.

Com efeito,  o  Parquet não apenas deixou de imputar a  DELÚBIO 
SOARES –  de  maneira  absolutamente  incompreensível  –  o  delito  de 
lavagem de capitais,  seja  porque ele  teria  se  apropriado,  em proveito 
próprio,  por  meio  de  interposta  pessoa,  da  quantia  de  R$  550.000,00, 
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desviada  dos  fartos  recursos  que  passaram  por  suas  mãos,  conforme 
trecho que destaquei das alegações finais, seja porque a denúncia referiu-
se, repetidas vezes, a verbas recebidas por parlamentares e agremiações 
políticas, oriundas do esquema ilícito do qual o réu foi um dos principais 
articuladores. 

É verdade que há notícias de que corre uma ação na 2ª Vara Criminal 
Federal  em São Paulo contra o réu  DELÚBIO SOARES possivelmente 
por esse mesmo fato. Daí,  com mais razão, não se poder cogitar dessa 
nova imputação, sob pena de  bis in idem, de resto suscitada apenas em 
alegações finais.

Também foge à compreensão o motivo pelo qual o Procurador-Geral 
da República não denunciou o réu, em coautoria, pelo crime de corrupção 
ativa  atribuído  a  MARCOS  VALÉRIO e  a  outros,  no  caso  do  corréu 
HENRIQUE  PIZZOLATO,  eis  que  existiam  fortes  indícios  do 
envolvimento de  DELÚBIO SOARES, os quais teriam de ser mais bem 
investigados.

Veja-se,  nesse sentido,  o  significativo  trecho,  abaixo transcrito,  do 
depoimento prestado em juízo por MARCOS VALÉRIO:

“(...) lida para o acusado parte da denúncia constante das fls.  
11859,  referente  a  corrupção  ativa  de  Henrique  Pizzolato (R$  
326.660,67), respondeu o interrogando que o diretório do PT do Rio  
de Janeiro, de acordo com Delúbio Soares, tinha débitos de campanha  
de 2002 e estava se preparando para a eleição de 2004 para prefeito do  
Rio  de  Janeiro;  diz  que,  então,  Delúbio  Soares solicitou  ao  
interrogando que remetesse um total de R$ 2.676.660,67 ao referido  
diretório, tendo sido as pessoas indicadas para o recebimento de tais  
quantias os seguintes indivíduos: Manuel Severino, Carlos Manoel e  
Henrique Pizzolato; diz que o emissário de Henrique Pizzolato foi  
identificado na agência do Rural no Rio de Janeiro; diz que Henrique  
Pizzolato era  filiado  ao  PT e  trabalhou na  campanha eleitoral  de  
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2002 com Delúbio Soares no Rio de Janeiro (...)” (fl. 16.365).

O Ministério Público, porém, limitou-se a imputar ao réu DELÚBIO 
SOARES  na  denúncia,  como  visto,  o  cometimento  dos  crimes  de 
quadrilha, corrupção ativa em face de políticos - acusação parcialmente 
recebida pelo STF - e de peculato, rejeitada in totum pela Corte. 

Pelo exposto, tenho como provada a prática do delito de corrupção 
ativa  pelo  réu  DELÚBIO  SOARES em  concurso  com  MARCOS 
VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH e  SIMONE 
VASCONCELOS,  sendo,  portanto,  de rigor sua  CONDENAÇÃO pela 
conduta prevista no art. 333 do Código Penal. 
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Debate

03/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Ministro Lewandowski, se Vossa Excelência permite, diante da ênfase que 
Vossa  Excelência  coloca  na  sua  leitura  do  depoimento  de  Roberto 
Jefferson  em  juízo,  eu  confesso  que  vou  ter  que  reler.  Mas  fiz  uma 
anotação aqui, quando foi perguntado em juízo se ele confirmava tudo 
que alegara extrajudicialmente, ele disse:  "Sim, confirmo." Em seguida, 
ele  faz  algumas considerações  que,  de  alguma maneira,  eu  tenho por 
evasivas, dizendo que o Ministério Público judicializou a política, tal. Mas 
ele confirmou, ele disse que confirmava as alegações. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ele confirmou, mas confirmou genericamente, como todo mundo faz, 
porque o juiz sempre faz uma primeira pergunta: "O senhor confirma o 
depoimento?  A assinatura  é  sua?"  O réu diz:  "É,  sim,  confirmo."  Mas 
depois,  quando  o  juiz  aperta  e  começa   a  pedir  os  detalhes,  ele  é 
absolutamente contraditório. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
prometo, claro, a mim mesmo, que vou fazer a releitura. 

Agora,  Vossa  Excelência  distribuiu  o  documento  de  quitação  do 
débito do PT, e estou observando aqui que restou o BMG.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O BMG é objeto de outro processo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas, 
no Banco Rural, parece que só foi pago o débito agora em 2012.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Bom, isso não importa. Mas eu vou chegar aí, Senhor Presidente. Isso 
não é, a meu ver, relevante.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também com isso não quero dizer que me inclino a julgar o réu Genoíno 
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prometo, claro, a mim mesmo, que vou fazer a releitura. 

Agora,  Vossa  Excelência  distribuiu  o  documento  de  quitação  do 
débito do PT, e estou observando aqui que restou o BMG.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O BMG é objeto de outro processo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas, 
no Banco Rural, parece que só foi pago o débito agora em 2012.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Bom, isso não importa. Mas eu vou chegar aí, Senhor Presidente. Isso 
não é, a meu ver, relevante.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também com isso não quero dizer que me inclino a julgar o réu Genoíno 
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objetivamente pelo  fato apenas da presidência exercida por ele no PT. 
Absolutamente,  isso  está  fora  de  cogitação.  Agora  o  empréstimo  foi 
tomado originariamente em 14/05/2003. Parece que só foi liquidado em 
2012. Embora haja também uma informação de liquidação em junho de 
2011. 

Bem, é apenas uma observação que faço.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 

Presidente, eu queria falar só sobre esse documento que foi juntado após 
a instrução ao qual eu não atribuí muita importância.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, mas o Código de Processo Penal  permite que se junte a qualquer 
momento os documentos. Isso está explicito.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu sei 
que sim, mas é que a tradição desse Banco Rural me leva a não levar nada 
a sério que venha desse banco. Lembrem-se muito bem que o Banco Rural 
deu quitação, há poucos anos, a uma dívida de treze milhões, o banco 
aceitou receber dois milhões. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas, Ministro, se Vossa Excelência me permite, há uma diferença crucial 
nesse  documento  que  estou  distribuindo  aos  colegas.  Esse  é  um 
documento judicial. Será então que o juiz fechou os olhos?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
quantas  vezes esse banco já simulou ações judiciais para poder trazer 
elementos ao processo judicial?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu não  sei.  Então  nós vamos ter  que colocar  em xeque o  Judiciário 
brasileiro. O que eu quero dizer é que, com relação a este empréstimo, o 
PT pagou este empréstimo, pagou em juízo, e o juiz deu por bom este 
pagamento. 

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
pagar sete anos, não se sabe quanto pagou.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pagou, e direi no meu voto, daqui a pouco, que estes empréstimos foram 
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relacionados na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, os dois. 
Pelo menos é o que afirma a defesa sob a fé do grau. Mas já chegarei lá.

Em resposta a Vossa Excelência, Senhor Presidente:
Jefferson,  ouvido  em  juízo,  mostra-se  reticente,  por  vezes  até 

contraditório.  Tome-se  um  dos  depoimentos  que  prestou  na  7ª  Vara 
Criminal  do  Rio  de  Janeiro.  Pergunta-se  a  ele:  "Então  o  senhor  na 
Comissão de Ética tal disse tal e tal e tal coisa?" Aí ele disse o seguinte 
para o juiz: "Excelência, reitero, confirmo, ratifico todas as informações 
que dei no passado, mas entendo que o momento era outro. O momento 
era político. Agora nós temos uma "tribunalização" dessas questões, e a 
minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado. E, como 
acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados e não mais quanto a 
terceiros". 

Quer dizer, ele confirma e desconfirma. E aí vai. Mas esse é só um 
exemplo, Senhor Presidente. Não quero antecipar.
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        DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Excelência, se Vossa Excelência me permite?

Assim como não há mal nenhum em fazer reuniões entre os partidos 
- o problema não é esse - ou entre líderes partidários, o problema é saber 
qual o conteúdo das reuniões.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas, claro, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quais 
os objetivos  das reuniões.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não há dúvida, mas o problema é a prova subjetiva da culpa. Agora, 
simplesmente alegar porque ele era presidente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso, aí, 
eu concordo e quanto à prova?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E com uma fartíssima prova. É claro, se Vossas Excelências encontrarem 
uma prova que possa incriminar José Genuíno objetivamente,  eu acho 
que Vossas Excelências, no papel de magistrados, poderão fazê-lo. Isso 
me lembra um pouco uma fábula indiana, antiga, em que um príncipe 
daquele  subcontinente  -  não  me lembro  mais  se  era  marajá,  qual  era, 
enfim,  a  sua  dignidade  principesca  -,  mas,  na  verdade,  é  uma fábula 
muito antiga em que este príncipe chamou alguns cegos de nascença para 
examinar um elefante - Vossa Excelência conhece muito bem essa fábula.
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que Vossas Excelências, no papel de magistrados, poderão fazê-lo. Isso 
me lembra um pouco uma fábula indiana, antiga, em que um príncipe 
daquele  subcontinente  -  não  me lembro  mais  se  era  marajá,  qual  era, 
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
muito interessante isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Que,  para  mim,  é  extraordinária,  e,  sobretudo,  neste  contexto  que 
estamos a julgar provas. Esses três cegos, então, chegaram na frente do 
elefante  -  evidentemente,  elefante  domesticado -,  um pegou o rabo,  o 
outro pegou a tromba, o outro pegou a orelha e o outro pegou a perna. E, 
aí,  o  príncipe  indiano  mandou  que  eles  se  afastassem  do  elefante  e 
dissessem então que bicho era aquele e com que se parecia. Aquele que 
pegou no rabo falou: "Olha, isso aqui, esse bicho parece com uma enorme 
vassoura." Aquele que pegou na orelha disse: "Olha, parece um enorme 
abano."  Aquele  que pegou na perna  falou:  "Acho que é  um poste."  E 
aquele que pegou na tromba disse: "Acho que é uma mangueira." Veja, é 
o  caso  do  processo,  cada  um  faz  uma  leitura  do  processo.  Eu  estou 
fazendo uma leitura do processo que eu estou trazendo à colação...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência está 
quase  me  convencendo  de  que  o  PT  não  fez  qualquer  repasse  a 
parlamentares!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. Eu não estou dizendo isso. Não, Ministro; absolutamente, não; pelo 
contrário,  porque  senão  não  teria  condenado  aí  vários,  agora,  em 
corrupção ativa, inclusive Delúbio. Agora, eu estou dando o meu ponto 
de vista como Revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Parece-
me que o que interessa saber é se o empréstimo feito ao PT, nas condições 
em que esse empréstimo se  deu,  no plano das garantias,  no plano da 
amortização,  no  plano  das  renovações,  se  isso  constituiu  gestão 
fraudulenta ou não?
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah, bom! Isso nós já decidimos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É, 
exatamente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas, agora, é preciso demonstrar que...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E o que 
se fez com esse dinheiro?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não,  mas  é  preciso  demonstrar  que  José  Genuíno  sabia  que  esse 
empréstimo tinha origem fraudulenta; que ele tinha condições de saber.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Aí, 
procede.  O  que  Vossa  Excelência  está  dizendo  procede.  Essa,  aí,  me 
parece que sim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso é preciso mostrar. E, em segundo lugar, se sabia o destino ilícito 
desse dinheiro  -  se  isso ficou provado nos autos  -,  é  possível  até  que 
soubesse. Eu acho que, de repente, subjetivamente, imaginasse, mas eu 
estou partindo  do princípio de que quod non est in actis, non est in mundo - 
se não está nos autos, eu não posso saber. Se os senhores acharem uma 
prova,  eu  posso  até,  ao  final  do  julgamento,  me  curvar,  como 
possivelmente, talvez, faça em outras questões.
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RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Britto. Plenário, 15.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3005291

Supremo Tribunal Federal

10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
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lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

 
 Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 
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Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Explicação

04/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Boa-tarde a todos. 

Farei  um esforço  para  terminar  este  meu voto  ainda na primeira 
parte  desta  Sessão para  que os  demais  Colegas  possam também ter  a 
oportunidade de se manifestar sobre os réus que estão em julgamento.

Senhor  Presidente,  como eu  imaginava  que  o  primeiro  réu  a  ser 
julgado seria José Dirceu, pela ordem em que os nomes vieram arrolados 
na denúncia, eu havia preparado um longo capítulo, neste que seria o 
meu primeiro voto, acerca do que penso a respeito do processo penal. E 
neste  capítulo,  Senhor  Presidente,  eu  reafirmo  a  minha  fé,  a  minha 
convicção  em  alguns  princípios  básicos,  em  alguns  princípios 
fundamentais.

Em primeiro  lugar,  o  princípio  segundo  o  qual  o  ônus  da  prova 
compete  exclusivamente  ao  Ministério  Público,  à  acusação.  Também a 
minha crença e  o  respeito  inabalável  aos  cânones  do  devido processo 
legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção constitucional de 
inocência  de  todo  acusado,  que,  aliás,  mais  do  que  um  princípio 
constitucional, é um princípio universal, ínsito na dignidade fundamental 
da pessoa humana, valor inscrito inclusive na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1948, subscrita esta Declaração, sob a égide da 
ONU.  A crença  também,  Senhor  Presidente,  de  que  o  processo  penal 
moderno, desde o advento do Iluminismo - principalmente a partir de 
Cesare de Beccaria, com seu clássico, seu livro famoso,  Dei Delitti e delle  
pene,  Dos  delitos  e  das  penas  -,  constitui  um  marco  civilizatório 
importantíssimo, um instrumento de defesa do cidadão contra o arbítrio 
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AP 470 / MG 

do Estado. E também nesse meu primeiro capítulo,  Senhor Presidente, 
que eu não lerei,  eu repudio expressamente aquilo que alguns teóricos 
estão chamando de Direito  Penal  do Inimigo,  no qual  o réu é sempre 
encarado como inimigo e que deve ser inexoravelmente condenado. 

Eu me aferro, me apego aos cânones tradicionais, aos paradigmas 
ortodoxos do processo penal  moderno,  como vem sendo desenvolvido 
desde  os  tempos  do  Iluminismo,  como  já  disse,  evidentemente,  sem 
desconsiderar os avanços da doutrina moderna com relação ao assunto, e 
aos quais farei referência no final do meu voto. 

2 
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Voto s/ item VI

04/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

ITEM VI – CORRUPÇÃO ATIVA

RÉU: JOSÉ DIRCEU
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a ideia de 

que  toda  pessoa,  antes  de  ser  considerada  culpada,  deve  ser  julgada 
segundo  o  devido  processo  legal,  garantindo-se-lhe  o  exercício  do 
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
Essa  garantia  fundamental,  expressa  em  um  conjunto  de  princípios, 
encontra-se abrigada no art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.

 
Em nosso sistema processual penal - contrariamente ao que ocorria 

em um passado não tão remoto quanto se pensa -, o magistrado, para 
proferir  um veredito  condenatório,  deve estar  plenamente  convicto  da 
culpabilidade  do  réu,  ou  seja,  precisa  encontrar-se  o  mais  próximo 
possível  do  estado  de  certeza.  Em outras  palavras,  há  de  ter  o  pleno 
domínio  dos  fatos  mencionados  no  processo,  sobretudo  a  segurança 
íntima de que realmente ocorreram no mundo fenomenológico, tal como 
relatados pela acusação,  inadmitindo-se,  no campo penal,  um juízo de 
mera probabilidade.

 
Assim, para que um magistrado emita um juízo de culpabilidade, 

embora  se  admita  que  arrime  a  sua  convicção  na  livre  apreciação  da 
prova, é preciso que ela tenha sido produzida sob o crivo do contraditório 
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judicial, não lhe sendo lícito fundamentar eventual decisão contrária ao 
réu exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação 
(art. 155 do CPP).

 
Atualmente, o Direito Penal brasileiro, sobretudo após o advento da 

Lei 11.690/2008, funda-se em pressupostos eminentemente garantistas.
 
Com  efeito,  o  juiz,  após  a  recente  modificação  da  lei  processual 

penal,  promovida pelo citado diploma normativo,  não tem mais como 
escopo buscar encontrar a chamada “verdade real”, como repetiam em 
uníssono  os  doutrinadores  de  antanho,  competindo-lhe,  ao  revés, 
descobrir e dar efetividade à agora denominada “verdade processual”.

 
É dizer, ao juiz criminal não é mais dado fazer conjecturas ou ilações 

que  não  encontrem  suporte  probatório  nos  autos  para  chegar  a  um 
veredicto  condenatório,  sendo  escusado  dizer  que  não  basta  para  tal 
valer-se  de  meros  indícios  ou,  quiçá,  da  somatória  destes,  por  mais 
consistentes que sejam, cuja aceitação só é admitida initio litis, ou seja, até 
a fase do recebimento da denúncia, na qual a dúvida milita pro societate.

 
O magistrado, hoje, mais do que nunca, tem o dever de fazer valer o 

princípio  constitucional  da  presunção  de  inocência  ou  da  não-
culpabilidade, como querem alguns, fazendo valer o princípio de que o 
ônus de provar qualquer imputação cabe exclusivamente à acusação.

 
No sistema penal pátrio, atualmente, vigora o sistema da persuasão 

racional, ou seja, o da livre convicção motivada, não podendo, no entanto, 
o magistrado que atua no âmbito criminal, sob qualquer pretexto, valer-se 
de simples suposições ou informações externas ao processo, quer dizer, 
não  lhe  é  dado  utilizar  quaisquer  dados  que  não  estejam  cabalmente 
comprovados nos autos para decretar uma condenação.

 
Se não encontrar provas sólidas que sustentem a acusação, cumpre-
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lhe pronunciar o  non liquet. Mais do que nunca, nos dias que correm – 
insisto, em especial à luz da recente reforma processual - vale o antigo 
brocardo in dubio pro reo.

 
Depois  da  reforma,  com efeito,  o  nosso  sistema processual  penal 

aprofundou ainda  mais  o  caráter  “acusatório”  que  já  lhe  era  próprio, 
livrando-se da maior parte dos resquícios de índole inquisitiva que nele 
ainda remanesciam.

 
A nova redação do art. 155 do Código de Processo Penal reforça essa 

ideia,  porquanto,  prestigiando,  enfaticamente,  o  art.  5º,  LV,  da 
Constituição Federal, repudia as provas que não passaram pelo crivo do 
contraditório,  colocando  em  segundo  plano  aquelas  colhidas 
unilateralmente ao longo do inquérito ou mesmo da fase preliminar do 
processo.

 
Nessa  linha,  o  art.  386  do  CPP,  recém-alterado,  considerado,  em 

especial,  o  seu  inc.  VI,  permite  que  o  juiz  profira  uma  sentença 
absolutória ainda que haja dúvida fundada sobre a causa de justificação 
ou sobre a dirimente, cuja demonstração incumbe ao réu.

 
Isso  porque,  como  diz  Vicente  Greco  Filho,  ao  contrário  do  que 

acontece com o Ministério Público, o ônus da parte é imperfeito (Manual  
de Processo Penal, 4ª ed., 1997, pp. 205-206), não podendo ser atribuído a 
ela  o  encargo  de  desconstituir,  para  além  de  qualquer  dúvida,  a 
imputação do Estado-acusador.

 
Essa exigência, de resto, não se coaduna com o princípio processual 

básico da “paridade de armas”, eis que o agente estatal responsável pela 
acusação, em razão dos recursos inegavelmente superiores de que dispõe, 
coloca-se em um patamar muito acima daquele ocupado pelo acusado na 
relação processual.
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O  julgador,  portanto,  há  de  apoiar-se  precipuamente  nas  provas 
carreadas aos autos -  desde que lícitas e submetidas ao contraditório - 
caso venha, a partir de sua livre convicção motivada, proferir um édito 
condenatório.

 
Essa é, aliás, de longa data, a jurisprudência desta Suprema Corte. 

Nesse  sentido,  bem  acentuou  o  Min.  Sepúlveda  Pertence  no  HC 
74.368/MG:

 
“Prova idônea é apenas, portanto, a obtida sob o fogo cruzado do  

contraditório  ou,  quando  impossível  esta  produção  contraditória  
originária,  ao menos – e é  o que sucede,  por exemplo,  nas perícias  
sobre vestígios passageiros do fato – quando posteriormente possam  
ser submetidas à crítica do contraditório das partes”.

 
Insista-se, ao revés do que ocorre no momento do recebimento da 

denúncia, que simples indícios, um começo de prova ou até mesmo uma 
prova  incompleta  são  suficientes  para  iniciar  a  persecução  penal,  mas 
para uma eventual condenação,  depois de desencadeada a ação penal, 
tem-se  por  imprescindível  a  demonstração  inequívoca  dos  fatos 
delituosos narrados na denúncia, bem assim a participação dolosa do réu 
para a sua consecução, visto que, nessa fase, a dúvida o beneficia.

2. ACUSAÇÕES CONTRA JOSÉ DIRCEU
 
Esta Suprema Corte recebeu a denúncia contra JOSÉ DIRCEU pelos 

crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa, mas a rejeitou com 
relação  ao  delito  de  peculato,  não  obstante  tal  ilícito  tenha  sido,  por 
evidente equívoco, mencionado nas alegações finais do Procurador-Geral 
da República.

 
Em resumo, após amplas e delongadas investigações, o Ministério 

Público  ofereceu  denúncia  contra  o  réu  colocando  em  destaque  duas 
práticas ilícitas: (i) “o loteamento político dos cargos públicos em troca  
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de apoio às propostas do Governo”; e a (ii) “má aplicação de recursos  
públicos, com  o  objetivo  de  financiar  campanhas  milionárias  nas  
eleições” (grifei).

 
Para o Parquet, em síntese, diversos parlamentares e políticos teriam 

recebido verbas não declaradas “à Receita Federal e à Justiça Eleitoral” do 
chamado “núcleo político”, composto por  JOSÉ DIRCEU  e outros, que 
tinha como escopo inicial “custear gastos de campanha e outras despesas (...)  
dos seus aliados” (denúncia, fls. 5.618 e 5.621).

 
Nessa linha, a Procuradoria-Geral da República salienta que “todos  

os graves delitos (...) imputados aos denunciados ao longo da presente peça (...)  
tiveram por  objetivo  principal,  no  que concerne ao núcleo  integrado por  José  
Dirceu,  Delúbio  Soares,  Silvio  Pereira  e  José  Genoíno”,  garantir  a 
continuidade de seu projeto de poder mediante o “suporte político de  
outros  partidos  e  do  financiamento  futuro  e  pretérito  (pagamento  de  
dívidas) das suas próprias campanhas eleitorais”  (denúncia, fls.  5.621-
5.622 - grifei).

 
De modo a dar viabilidade ao projeto,  a  acusação sustenta que o 

corréu  MARCOS  VALÉRIO aproximou-se  do  grupo  oferecendo 
empréstimos em troca de vantagens. Segundo o Ministério Público: 

 
“Para  a  exata  compreensão  dos  fatos,  é  preciso  pontuar  que  

Marcos  Valério  é  um  verdadeiro  profissional  do  crime,  já  tendo  
prestado  serviços  delituosos  semelhantes  ao  Partido  da  Social  
Democracia  Brasileira  -  PSDB  em  Minas  Gerais,  na  eleição  para  
Governador  do  hoje  Senador  Eduardo Azeredo,  realizada  em 1998,  
fato que é objeto do inquérito nº 2280 em curso perante essa Corte  
Suprema.

(...)
Assim,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  as  empresas  da  qual  

participava ganhavam as  principais  contas  do Governo Estadual  e,  
devido a  influência  de  políticos  mineiros,  a  partir  do ano de  1998,  
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conseguiram algumas contas na esfera federal” (denúncia, fls. 5.622-
5.624).

 
Na sequência, o Ministério Público afirma que MARCOS VALÉRIO 

“desenvolveu um esquema de utilização de suas empresas para transferência de  
recursos  financeiros  para  campanhas  políticas”  e  “também  utilizava  
suas empresas e contratos de publicidade com empresas privadas para  
operacionalizar  esquema  de  repasse  de  dinheiro  não  contabilizado  a  
candidatos  a  cargos  eletivos”,  valendo-se  da  intermediação  do  Banco 
Rural (denúncia, fls. 5.624-5.625 - grifei).

 
O Parquet, afinal, consigna que,
 

“em conclusão, pode-se afirmar que o esquema embrião” desta 
ação penal destinou-se ao “financiamento de campanha com a  
utilização de recursos não contabilizados e também de origem  
não  declarada que  se  iniciou  na  candidatura  do  atual  Senador  
Eduardo Azeredo ao Governo de Minas Gerais em 1998 (...) Naquela  
ocasião, Marcos Valério, por meio de suas empresas, obteve supostos  
empréstimos  junto  ao  Banco  Rural  no  valor  de  R$  9  milhões,  
destinando  tais  valores  à  campanha  eleitoral”  (denúncia,  fls. 
5.625/5.687,  Laudo Pericial  1998/2006-INC,  fls.  13.012-13.075  - 
grifei).

 
O  Ministério  Público  manifestou-se  sobre  as  defesas  prévias  dos 

acusados às fls. 10.166-10.253. 
 
As alegações finais da acusação e da defesa estão, respectivamente, 

às fls. 45.085-45.474 e 48.023-48.184.
 
Este o resumo do que interessa.

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS RELAÇÕES DO RÉU COM 
O PT
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A denúncia, bem analisada, em boa parte dos casos, a meu ver, não 

individualiza,  adequadamente,  as  condutas,  nem  descreve,  de  forma 
satisfatória, o liame subjetivo que uniria os integrantes da alegada trama 
criminosa,  em especial  quanto a  JOSÉ DIRCEU,  cuja  participação nos 
eventos é deduzida a partir de meras ilações ou simples conjecturas. 

 
Quanto  ao  “núcleo”  supostamente  composto  pelos  corréus  JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA, a 
denúncia consigna somente o seguinte:

 
“(...) como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista  

formal  quanto  material,  do  Partido  dos  Trabalhadores,  os  
denunciados,  em  conluio  com  outros  integrantes  do  Partido,  
estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de recursos de órgãos  
públicos e de empresas estatais e também de concessões de benefícios  
diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda financeira” (fl. 11 
da denúncia).

 
De forma um pouco mais concreta, aduz que tal “núcleo”:
 

“(...) imprimia as diretrizes da atuação da quadrilha, valendo-se  
da  experiência  e  conhecimento  dos  dois  outros  núcleos  na  prática  
reiterada  de  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  contra  a  
administração pública e de lavagem de capitais. Em contrapartida, os  
executores  dos  comandos  oriundos  do  núcleo  central  recebiam  
benefícios indevidos desse núcleo central” (fl. 16 da denúncia).

 
Especificamente  contra  JOSÉ  DIRCEU,  afirma  apenas o  quanto 

segue:
 

“(...)  é  certo  que  José Dirceu,  então ocupante  da importante  
Chefia da Casa Civil, em razão da força política e administrativa de  
que era detentor, competindo-lhe a decisão final sobre a indicação de  
cargos e funções estratégicas na administração pública federal, foi o  
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principal  articulador  dessa  engrenagem,  garantindo-lhe  a  
habitualidade e o sucesso.

Sua atuação, na verdade, teve origem no período que presidiu o  
Partido dos Trabalhadores no curso da eleição presidencial de 2002” 
(fls. 21-22 da denúncia). 

 
Para dar suporte a essa tese, a acusação reúne alguns depoimentos 

colhidos na fase extrajudicial – aliás, fartamente contraditados por outros 
prestados em juízo - no sentido de que ao acusado incumbiria a decisão 
de efetuar a “compra” de alianças políticas ou o “loteamento” de cargos 
públicos.

 
Ocorre  que  o  papel  supostamente  desempenhado  por  JOSÉ 

DIRCEU, na dita “organização criminosa”, em nenhum momento ficou 
objetivamente delineado, eis que a exordial limita-se a consignar que: 

 
“José Dirceu comandava relevantes questões da administração  

pública federal que atraíam interesses de empresários e parlamentares,  
tanto  que  os  dirigentes  do  Banco  Rural  e  do  Banco  BMG,  por  
intermédio de Marcos Valério, marcaram reuniões e se encontraram  
com  o  Ministro  para  discutirem  assuntos  empresariais  de  seu  
interesse” (fl. 23 da denúncia). 

 
E, mais, que:
 

“José Dirceu comandava a indicação para o preenchimento de  
cargos  na  administração  pública  federal,  contando  com  o  
assessoramento de Sílvio Pereira, como representante do PT, Marcelo  
Sereno e de Sandra Cabral, ambos Assessores Especiais da Casa Civil  
que  tinham  a  função  de  acompanhar  essas  nomeações” (fl.  23  da 
denúncia).

 
Nem  mesmo  nas  alegações  finais  logrou  o  Ministério  Público 

produzir alguma evidência mais substancial contra o réu, restringindo-se 
a asseverar – sem, contudo, comprovar – que: 
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“Ao assumir o cargo de Ministro Chefe da Casa Civil em janeiro  

de 2003,  José Dirceu passou a ter como missão a formação da base  
aliada do Governo Federal dentro do Congresso Nacional. Mais do que  
uma demanda momentânea,  o objetivo era fortalecer um projeto  de  
poder do Partido dos Trabalhadores de longo prazo. Partindo de uma  
visão pragmática,  que sempre marcou a sua biografia,  José Dirceu 
resolveu  subornar  parlamentares  federais,  tendo  como  alvos  
preferenciais  dirigentes partidários de agremiações  políticas” (fl.  38 
das alegações finais da PGR).

 
Repito o que já havia dito por ocasião do recebimento da denúncia, e 

mantenho agora,  mesmo após vasta  instrução probatória:  o  Ministério 
Público  limitou-se  a  potencializar  o  fato  de  JOSÉ  DIRCEU exercer 
determinadas  funções  públicas  para  imputar-lhe  a  prática  de  diversos 
crimes, sem dar-se ao trabalho de descrever, ainda que minimamente, as 
condutas delituosas que teriam sido praticadas por ele. Restringiu-se a 
fazer  meras  suposições,  desenhando  um  figurino  genérico,  no  qual 
poderia encaixar-se qualquer personagem que ocupasse um alto cargo no 
Governo Federal.

 
Assim,  não  bastassem  a  vagueza  e  a  dubiedade  das  imputações 

assacadas contra o réu, a realidade é que elas foram, como já assentei, 
cabalmente desmentidas pelas provas da defesa colhidas sob o crivo do 
contraditório, as quais não foram, em nenhum momento, desconstituídas 
pela acusação. Senão, vejamos.

 
A  peça  acusatória  narra  cinco  fatos  que,  teoricamente, 

caracterizariam  JOSÉ  DIRCEU como  líder  da  organização  criminosa 
dedicada à prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia:

 
i) conceder suposta vantagem ao Banco de Minas Gerais, por meio 

do então Presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social;
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ii) influir para que os órgãos de controle financeiro não fiscalizassem 
as  operações  que,  segundo  a  acusação,  configurariam  lavagem  de 
dinheiro;

 
iii)  controlar  as  ações  dos  dirigentes  da  cúpula  do  Partido  dos 

Trabalhadores; 
 
iv) coordenar as ações de repasse de valores para a compra de votos, 

alegadamente praticadas por MARCOS VALÉRIO, DELÚBIO SOARES, 
JOSÉ GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA; e

 
v) decidir acerca das indicações de nomes para cargos públicos no 

Governo Federal.
 
Pois bem. A imputação de que  JOSÉ DIRCEU teria supostamente 

favorecido  o  Banco  de  Minas  Gerais  foi  totalmente  abandonada,  nas 
alegações finais, pelo Ministério Público, que desistiu de fazer qualquer 
prova a respeito dela.

 
Também a acusação segundo a qual JOSÉ DIRCEU teria garantido a 

omissão dos órgãos de fiscalização foi deixada de lado pelo Parquet, que, 
inclusive, chegou a negá-la ao término da instrução processual, à míngua 
de qualquer evidência ou indício que comprovasse a imputação.

 
Outra  acusação  que  não  se  sustentou,  ao  fim  da  instrução 

processual, é a de que  JOSÉ DIRCEU teria participação nas atividades 
internas  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Ao  revés,  segundo  restou 
comprovado,  por  vasta  e  convincente  prova  testemunhal,  o  réu 
abandonou as lides partidárias ao assumir o cargo de Ministro-Chefe da 
Casa Civil.

 
Na verdade, segundo inúmeros depoimentos, prestados por pessoas 

idôneas,  sob  juramento,  perante  juízes  togados  e  com as  garantias  do 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ii) influir para que os órgãos de controle financeiro não fiscalizassem 
as  operações  que,  segundo  a  acusação,  configurariam  lavagem  de 
dinheiro;

 
iii)  controlar  as  ações  dos  dirigentes  da  cúpula  do  Partido  dos 

Trabalhadores; 
 
iv) coordenar as ações de repasse de valores para a compra de votos, 

alegadamente praticadas por MARCOS VALÉRIO, DELÚBIO SOARES, 
JOSÉ GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA; e

 
v) decidir acerca das indicações de nomes para cargos públicos no 

Governo Federal.
 
Pois bem. A imputação de que  JOSÉ DIRCEU teria supostamente 

favorecido  o  Banco  de  Minas  Gerais  foi  totalmente  abandonada,  nas 
alegações finais, pelo Ministério Público, que desistiu de fazer qualquer 
prova a respeito dela.

 
Também a acusação segundo a qual JOSÉ DIRCEU teria garantido a 

omissão dos órgãos de fiscalização foi deixada de lado pelo Parquet, que, 
inclusive, chegou a negá-la ao término da instrução processual, à míngua 
de qualquer evidência ou indício que comprovasse a imputação.

 
Outra  acusação  que  não  se  sustentou,  ao  fim  da  instrução 

processual, é a de que  JOSÉ DIRCEU teria participação nas atividades 
internas  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Ao  revés,  segundo  restou 
comprovado,  por  vasta  e  convincente  prova  testemunhal,  o  réu 
abandonou as lides partidárias ao assumir o cargo de Ministro-Chefe da 
Casa Civil.

 
Na verdade, segundo inúmeros depoimentos, prestados por pessoas 

idôneas,  sob  juramento,  perante  juízes  togados  e  com as  garantias  do 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4882 de 8405 STF-fl. 56497



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

contraditório, ficou constatado que JOSÉ DIRCEU afastou-se da direção 
do PT ao assumir o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil,  não sendo 
responsável  por  nenhum  dos  atos  praticados  pela  administração  do 
Partido.

 
As  enfáticas  declarações  do  corréu  DELÚBIO  SOARES,  de  seu 

turno, corroboradas por várias testemunhas, comprovam que ele jamais 
agiu  sob  as  ordens  ou  a  influência  de  JOSÉ  DIRCEU ou  ainda  de 
qualquer outro membro do Governo.

 
É o que se lê do depoimento prestado na 2ª Vara Criminal Federal da 

Seção Judiciária de São Paulo, por DELÚBIO SOARES:
 

“O José Dirceu que está  aí  arrolado junto comigo,  não era  
dirigente do PT. O José Dirceu foi presidente do PT até 2002, em  
2002  ele se licenciou e foi fazer parte do Governo,  o Genoíno  
substituiu o José Dirceu.

(...)
JUÍZA: O Deputado José Dirceu teve alguma participação na  

consecução  desse  empréstimo  junto  ao  Banco  Rural?  Teve  algum  
poder de decisão, alguma participação nisso?

DEPOENTE:  Doutora  Sílvia,  vamos  deixar  claro  para  a  
senhora,  para  deixar  bem  claro.  Eu  nunca  discuti  assunto  
financeiro nenhum do Partido dos Trabalhadores com membros  
do Governo. E o José Dirceu, a última vez que eu discuti com o José  
Dirceu, foi no dia que ele renunciou (...) Então, a última vez que eu  
tratei as questões do partido com o José Dirceu foi na data, o  
Genoíno assumir (... sic).

(...)
JUÍZA: Consta aqui que tudo isso ocorreu com a concordância  

do ministro-chefe da Casa Civil que era o Ministro José Dirceu, esses  
empréstimos,  e  a  garantia  da  inexistência  de  controle,  sobre  suas  
atividades ilícitas e de benefícios econômicos indiretos. É verdadeira  
essa afirmação?

DEPOENTE:  Não senhora. Essa afirmação que o procurador  
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faz aí,  alguém falou com alguém que alguém falou o que é que era  
(sic).  Eu nunca tratei do assunto com o Ministro José Dirceu” 
(fls. 16.593-16.611 – grifei).

 
Com  efeito,  o  Ministério  Público  não  logrou  produzir  nenhuma 

prova sobre a alegada relação de subordinação entre  JOSÉ DIRCEU e 
DELÚBIO SOARES,  o  qual  –  ao menos segundo o acervo  probatório 
coligido nos autos - agia com total independência no que toca às finanças 
do Partido. 

 
Na  realidade,  as  provas  colhidas  demonstram  que  a  Secretaria 

Nacional  de  Finanças  e  Planejamento  do  PT,  cujo  titular,  à  época  dos 
fatos, era DELÚBIO SOARES, atuava com plena autonomia, e que JOSÉ 
DIRCEU não tinha nenhuma ingerência nessas atividades.

 
Outro  importante  depoimento,  colhido  pela  Juíza  da  10ª  Vara 

Federal  da  Seção  Judiciária  do  DF,  é  o  de  JOSÉ  GENOÍNO,  então 
Presidente do PT, que assim se pronunciou sobre os fatos:

 
“QUE não é verdade o que consta às fls. 22 da denúncia, pois  

não recebia orientação do Sr. JOSÉ DIRCEU e nem de qualquer  
outro membro do Governo (...) QUE o senhor JOSÉ DIRCEU DE 
OLIVEIRA não acompanhava os assuntos internos do partido e  
nem era comunicado” (fls. 14.328-14.329 - grifei).

 
Os testemunhos colhidos no decorrer da instrução penal evidenciam 

que nem mesmo os membros da Executiva do PT, como se verá adiante, 
tinham  conhecimento  dos  empréstimos  bancários  contraídos  pela 
agremiação.

 
É dizer, as testemunhas arroladas pela defesa não discrepam quanto 

ao fato de que a administração financeira do partido era inteiramente de 
responsabilidade  do  então  Secretário  Nacional  de  Finanças  e 
Planejamento, o corréu DELÚBIO SOARES.
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Nessa esteira, tem-se um testemunho judicial importante, prestado 

perante o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre, de David 
Stival,  Presidente do PT do Rio Grande do Sul.  Indagado sobre quem 
seria  a  pessoa  da  direção  nacional  do  PT  encarregada  de  arcar  com 
repasses  financeiros  para  o  pagamento  de  dívidas  de  campanha, 
respondeu ele o seguinte:

 
“TESTEMUNHA:  Na  época,  eu  fiz  um  contato  com  o  

Presidente,  o  José  Genoíno,  e  ele  nos  passou  o  Secretário  de  
Finanças,  que era  o Delúbio Soares, e foi com ele que a gente  
tratou esse assunto” (fl. 31.795 – grifei).

 
Mais adiante, essa mesma testemunha, indagada por um membro do 

Ministério Público sobre o papel exercido por JOSÉ DIRCEU dentro do 
Partido dos Trabalhadores, bem como sobre a influência que ele teria nas 
decisões internas daquela agremiação política, assim se manifestou:

 
“TESTEMUNHA: Não sei se tinha influência, porque o Zé era  

Chefe da Casa Civil. Ele foi presidente antes, inclusive, no período que  
eu fui presidente, também era presidente, ele era presidente nacional  
(sic).  Por  isso  até  tinha  uma  relação  com  ele,  nesse  sentido,  de  
presidente para presidente, uma relação institucional. E também como  
presidente,  tratei  algumas  vezes  com  ele  enquanto  Chefe  da  Casa  
Civil,  eu  estive  lá  algumas  vezes  tratando  de  assuntos  de  
interesse do governo, mas eu não tenho a mínima ideia se ele  
exercia influência na direção (...)” (fl. 31.797 - grifei). 

 
Diversos  dirigentes  regionais  do  partido  também  afirmaram,  em 

juízo, que haviam pedido ajuda financeira ao PT nacional, por intermédio 
de DELÚBIO SOARES, visando ao pagamento de débitos eleitorais e, até 
mesmo, por meio de recursos não contabilizados.

 
Por oportuno, transcrevo alguns depoimentos.
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De Maria do Carmo Lara Perpétuo, à época Presidente do PT/MG, 
testemunhando na 4ª Vara da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais, 
que disse:

 
“(...) que entre 2002 e 2005, além de presidente do PT mineiro  

era  Deputada  Federal,  que  participou  das  discussões  na  Câmara  
Federal sobre a reforma da Previdência e considera que qualquer tema  
de relevo nacional, de grande repercussão, como é o caso, envolve a  
participação de todos os partidos, inclusive da oposição (...)  que, na  
Câmara  Federal,  nunca  ouviu  falar  de  Deputados  recebendo  
dinheiro  para  aprovar  a  reforma  da  Previdência (...)  que  
reafirma  que  não  tratava  de  assuntos  financeiros  com  o  
presidente do partido quando foi presidente do diretório estadual;  
que  as questões financeiras eram tratadas entre as diretorias,  
tesoureiros  estaduais  e  nacionais eleitos”  (fls.  37.417-37.418  - 
grifei).

 
De  Divino  Donizeti  Borges  Nogueira,  então  Vice-Presidente  do 

PT/TO,  ouvido  na  1ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Estado  de 
Tocantins, que asseverou:

 
“(...) que da campanha de 2002 restaram algumas dívidas,  

sendo que  a  direção  estadual  do  PT recorreu  a  alguns  amigos  e  à  
direção  nacional,  contando  com  o  apoio  do  acusado Delúbio  
Soares (...) que o PT não comprou voto no Parlamento (...)” (fls. 
33.572-33.573 - grifei).

 
De Paulo Fernandes dos Santos,  na ocasião Presidente do PT/AL, 

depondo na 4ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Alagoas, 
que afirmou:

 
“(...)  que  inclusive  nessa  eleição  de  2002  que  nós  tivemos  

candidaturas  também  a  governo  do  Estado  (...)  é  que  durante  a  
campanha  o  PT  nacional,  através  do  Delúbio  Soares  como  
secretário de finanças, ele estabeleceu contatos nos estados, e  
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aqui  em  Alagoas  teve  esse  fato,  onde  para  contribuir  com  a  
candidatura do governo da época, que era uma candidatura do Partido  
dos Trabalhadores,  ele repassou recursos para o PT de Alagoas” 
(fl. 34.676 - grifei).

 
De seu turno, Wilmar Lacerda, que ocupava o cargo de Presidente 

do PT/DF, manifestando-se diante do Juízo da Seção Judiciária Federal do 
Distrito Federal, lembrou o seguinte:

 
“O  SR.  WILMAR  LACERDA:  Encontrei  o  PT-DF  com  

muitas  dívidas.  Nós  tínhamos  participado  de  eleições  anteriores,  
inclusive em meados de 1994 e em 1998. Quando cheguei, encontrei o  
PT com bastantes dívidas nessa época, em 2001.

DEFESA: E a quem o senhor recorreu quando tomou contato  
dessa dívida?

O SR. WILMAR LACERDA:  Os recursos eram poucos,  do  
fundo partidário, e as outras receitas da contribuição dos filiados ao  
PT.  Não  tinha  condições  de  quitar  o  conjunto  das  dívidas  e,  
naturalmente, quando acontece isso, você procura a direção nacional  
do  partido.  Por  diversas  vezes  procurei  o  então  tesoureiro,  
companheiro Delúbio Soares, para que ele pudesse socorrer as contas  
do PT do Distrito Federal.

DEFESA:  Está  certo.  Por  que  especificamente  o  Delúbio  
Soares?

O SR. WILMAR LACERDA: Porque ele era o responsável  
pelo planejamento, pelas finanças do PT.

DEFESA:  O  senhor  foi  atendido  no  seu  pleito,  o  diretório  
nacional socorreu o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal?

O SR. WILMAR LACERDA: Socorreu, em 2003. Em 2002, já  
quando  eu  entrei,  que  eu  vi  o  tamanho  da  dívida,  eu  havia  
procurado o Delúbio por várias vezes.  Em 2003 ele repassou  
recursos  para  o  PT  do  Distrito  Federal”  (fls.  42.538-42.539  - 
grifei).

 
E  mesmo o  corréu  MARCOS VALÉRIO,  acusado de  ser  um dos 

coordenadores do esquema ilícito, em depoimento prestado ao Juiz da 4ª 
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O SR. WILMAR LACERDA: Socorreu, em 2003. Em 2002, já  
quando  eu  entrei,  que  eu  vi  o  tamanho  da  dívida,  eu  havia  
procurado o Delúbio por várias vezes.  Em 2003 ele repassou  
recursos  para  o  PT  do  Distrito  Federal”  (fls.  42.538-42.539  - 
grifei).

 
E  mesmo o  corréu  MARCOS VALÉRIO,  acusado de  ser  um dos 

coordenadores do esquema ilícito, em depoimento prestado ao Juiz da 4ª 
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Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, foi taxativo ao afirmar 
que  nunca  tratou  de  assuntos  referentes  a  empréstimos  com  JOSÉ 
DIRCEU. Transcrevo o trecho que interessa:

 
“(...) diz que não houve qualquer reunião do Banco Rural com  

José  Dirceu para  tratar  dos  referidos  empréstimos;  diz  que  era  
irrelevante para o interrogando se José Dirceu sabia ou não dos  
empréstimos,  pois  tinha  a  carta  de  Delúbio  garantindo  o  
pagamento do empréstimo ao PT – Partido dos Trabalhadores; diz  
que  nunca  tratou  destes  assuntos  com José  Dirceu (...)”  (fls. 
16.356-16.357 - grifei).

 
De outra parte, vários dirigentes e membros da Executiva Nacional 

atestaram  que  desconheciam  os  empréstimos  contraídos  pelo  então 
Secretário  Nacional  de  Finanças  e  Planejamento  do  PT,  DELÚBIO 
SOARES, que, segundo os testemunhos colhidos em juízo, agia com total 
independência.

 
Nessa  linha,  destaco  outros  depoimentos,  todos  prestados  sob  o 

crivo  do  contraditório  e  mediante  o  compromisso  de  os  depoentes 
dizerem a verdade.

 
Da Senadora Ideli Salvati, atual Ministra de Estado:
 

“A  SRª  POLLYANA  KELLY  MACIEL  MEDEIROS  
MARTINS ALVES (JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA): Quanto aos  
fatos do denominado ‘mensalão’, Vossa Excelência tem conhecimento?

A SRª  IDELI SALVATTI:  Bom,  eu tomei  conhecimento pela  
imprensa e na participação das diversas comissões que aconteceram no  
Congresso Nacional, no Senado, especialmente.

(...)
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA  SILVA  –  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Vossa Excelência afirmou que em 2004 foi líder do PT no Senado. Eu  
pergunto à senhora, nessa condição a senhora integrava a Comissão  

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, foi taxativo ao afirmar 
que  nunca  tratou  de  assuntos  referentes  a  empréstimos  com  JOSÉ 
DIRCEU. Transcrevo o trecho que interessa:

 
“(...) diz que não houve qualquer reunião do Banco Rural com  

José  Dirceu para  tratar  dos  referidos  empréstimos;  diz  que  era  
irrelevante para o interrogando se José Dirceu sabia ou não dos  
empréstimos,  pois  tinha  a  carta  de  Delúbio  garantindo  o  
pagamento do empréstimo ao PT – Partido dos Trabalhadores; diz  
que  nunca  tratou  destes  assuntos  com José  Dirceu (...)”  (fls. 
16.356-16.357 - grifei).

 
De outra parte, vários dirigentes e membros da Executiva Nacional 

atestaram  que  desconheciam  os  empréstimos  contraídos  pelo  então 
Secretário  Nacional  de  Finanças  e  Planejamento  do  PT,  DELÚBIO 
SOARES, que, segundo os testemunhos colhidos em juízo, agia com total 
independência.

 
Nessa  linha,  destaco  outros  depoimentos,  todos  prestados  sob  o 

crivo  do  contraditório  e  mediante  o  compromisso  de  os  depoentes 
dizerem a verdade.

 
Da Senadora Ideli Salvati, atual Ministra de Estado:
 

“A  SRª  POLLYANA  KELLY  MACIEL  MEDEIROS  
MARTINS ALVES (JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA): Quanto aos  
fatos do denominado ‘mensalão’, Vossa Excelência tem conhecimento?

A SRª  IDELI SALVATTI:  Bom,  eu tomei  conhecimento pela  
imprensa e na participação das diversas comissões que aconteceram no  
Congresso Nacional, no Senado, especialmente.

(...)
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA  SILVA  –  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Vossa Excelência afirmou que em 2004 foi líder do PT no Senado. Eu  
pergunto à senhora, nessa condição a senhora integrava a Comissão  

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4888 de 8405 STF-fl. 56503



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores?
A  SRª.  IDELI  SALVATTI:  Integrava  por  conta  de  que  a  

estrutura de direção do partido tem na Executiva o assento obrigatório  
da liderança do PT na Câmara e no Senado. (...)

O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA (REPRESENTANTE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL): Quando a senhora teve  
conhecimento  dos  empréstimos  tomados  pelo  PT  junto  aos  bancos  
Rural e BMG?

(...)
A SRª. IDELI SALVATTI: Só pela imprensa.
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA (REPRESENTANTE 

DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL):  E  os  empréstimos  
tomados junto ao Sr. Marcos Valério e suas empresas, a senhora tomou  
conhecimento quando?

A SRª.  IDELI SALVATTI:  Só pela imprensa” (fls.  42.763-
42.774 - grifei).

 
Da Deputada Maria Dalva de Souza Figueiredo:
 

“O SR. FLÁVIO JOSÉ DA ROCHA - OAB/DF 23640: Em 
relação aos empréstimos que foram tomados junto às empresas do Sr.  
Marcos Valério, a senhora tomou conhecimento deles quando?

A SRª. MARIA DALVA DE SOUZA FIGUEIREDO:  Não,  
só  pela  imprensa.  Na  Executiva  foi  colocado  que  precisava  fazer  
empréstimo na rede bancária, daí ia tratar desses assuntos. Lembro até  
que  nessa  reunião  houve  uma  brincadeira.  Houve  um  banco  que  
entrou em crise, não lembro, tiveram uns bancos ...

O SR. FLÁVIO JOSÉ DA ROCHA - OAB/DF 23640: Santos.
A SRª. MARIA DALVA DE SOUZA FIGUEIREDO:  Isso.  

Até teve uma brincadeira, alguém brincou assim sobre isso, né? Mas  
só empréstimos bancários, aí, depois, ouvi pela televisão” (fl. 42.635 
- grifei).

 
De  Paulo  Ferreira,  membro  da  Executiva  do  PT  ao  tempo  da 

denúncia:
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“O SR. PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA: Desde  
2003, sou da Executiva Nacional do PT e, no princípio do governo, fui  
secretário de assuntos institucionais da Executiva Nacional.

O  SR.  RODRIGO  NASCIMENTO  DALL'ACQUA  -  
OAB/SP 174378: O senhor sabe dizer se José Dirceu, quando deixou  
a presidência do PT e foi ser ministro chefe da Casa Civil, interferia  
em questões administrativas, internas, questões financeiras do Partido  
dos Trabalhadores?

O SR. PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA:  Nosso  
estatuto veda o acúmulo de funções executivas. Qualquer filiado  
não pode ser membro da Executiva do PT e, ao mesmo tempo, ocupar  
um cargo no Executivo.  Portanto,  desde janeiro de 2003, o José  
Dirceu  não  teve  mais  relação  alguma  com  as  decisões  da  
Executiva e do Diretório Nacional.

O  SR.  RODRIGO  NASCIMENTO  DALL'ACQUA  -  
OAB/SP 174378: Além dessa vedação estatutária, do ponto de vista  
mais prático, no dia a dia, quando assumiu o cargo de ministro, José  
Dirceu participava do dia a dia do Partido dos Trabalhadores?

O SR. PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA:  Desde  
2003  até  hoje,  2009,  a  participação  de  José  Dirceu  foi  
absolutamente ocasional. Ele, de janeiro de 2003, praticamente não  
frequentou as reuniões do Diretório ou da Executiva” (fl.  42.365 - 
grifei).

 
Colaciono,  também,  o  depoimento  judicial  do  Deputado  Carlos 

Abicalil, integrante do Diretório Nacional do PT por ocasião dos fatos:
 

“A  SRª.  ADRIANA  PAZINI  DE  BARROS  -  OAB/SP 
211911: Quando Vossa Excelência fez essa gestão junto à Executiva  
Nacional,  com  quem  Vossa  Excelência  tratou  do  assunto  a  
respeito do pagamento das dívidas?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Com  Delúbio 
Soares, que era, à época, o tesoureiro nacional do PT.

(...)
A SRª. CAMILA SOARES HUNGRIA -  OAB/SP 1542110:  

Boa-tarde, deputado. José Dirceu, no período em que ocupou o cargo  
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de  ministro,  ele  cuidava  de  questões  internas  do  Partido  dos  
Trabalhadores?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Em  nenhuma  
ocasião que demandei qualquer tema relativo à vida interna do Partido  
dos  Trabalhadores  o  Ministro  José Dirceu esteve  presente,  bem ao  
contrário.

(...)
A SRª. CAMILA SOARES HUNGRIA -  OAB/SP 1542110:  

Perfeito. Quanto à reforma da Previdência, que o senhor já mencionou  
aqui,  o  então  Ministro  José  Dirceu  teve  alguma  atuação  
destacada nos debates da reforma?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Não,  quem  se  
destacou foi o ministro da Previdência à época, Ricardo Berzoini.

(...)
A SRª, SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES -  OAB/SP 

174382: Boa-tarde, Excelência. Sou advogada de José Genoíno Neto  
e  tenho  apenas  uma  pergunta.  Na  campanha  de  2004,  quanto  à  
questão  das  dívidas  de  campanha  que  estavam  em  pauta,  Vossa  
Excelência  chegou a tratar de  questões financeiras  com o deputado  
José Genoíno Neto, que, à época, ocupava a presidência do Diretório  
Nacional do Partido dos Trabalhadores?

O  SR.  CARLOS  AUGUSTO  ABICALIL:  Não,  o  único  
interlocutor a esse tema, designado pela Executiva Nacional, era o Sr.  
Delúbio Soares” (fls. 42.578-42.584 - grifei).

 
Igualmente, do Deputado Henrique Fontana, então vice-líder do PT 

na Câmara Federal:
 

“O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA  SILVA  
(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Quando o senhor teve conhecimento dos empréstimos que o Partido  
dos Trabalhadores tomou junto aos bancos Rural e BMG?

O  SR.  HENRIQUE  FONTANA  JUNIOR:  Quando  esse  
assunto veio à mídia brasileira.

O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA  SILVA  
(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
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E  em  relação  aos  empréstimos  tomados  junto  às  empresas  do  Sr.  
Marcos Valério, quando o senhor teve conhecimento?

O SR. HENRIQUE FONTANA JUNIOR: Quando o assunto  
veio através da mídia, foi informado.

(...)
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULO  SILVA  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Os  repasses  de  valores  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  outros  
partidos, o senhor teve conhecimento também da mesma forma?

O SR. HENRIQUE FONTANA JUNIOR: Nunca.
O  SR.  JOSÉ  ALFREDO  DE  PAULA  SILVA 

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
O senhor nunca teve conhecimento?

O  SR.  HENRIQUE  FONTANA  JUNIOR:  Nunca.”  (fls. 
42.610-42.611 - grifei).

 
A  defesa,  como  se  vê,  demonstrou,  à  saciedade,  por  meio  de 

inúmeros depoimentos, que JOSÉ DIRCEU não exercia nenhuma função, 
nem  desempenhava  qualquer  papel  administrativo  na  agremiação 
partidária à qual era filiado, durante o período em que ocupou o cargo de 
Ministro-Chefe da Casa Civil. E, mais, que os assuntos financeiros eram 
tratados, exclusivamente, por DELÚBIO SOARES.

 
O Ministério Público, por seu lado, segundo penso, foi totalmente 

incapaz, ao longo da instrução criminal, de demonstrar o contrário, ainda 
que de forma apenas aproximada.

 
Outra alegação do  Parquet que não restou comprovada é a de que 

JOSÉ  DIRCEU manteria  ligação  íntima  com  o  corréu  MARCOS 
VALÉRIO. Na realidade, a prova testemunhal produzida em juízo, mas 
totalmente ignorada pela  acusação,  evidencia o contrário,  ou seja,  que 
JOSÉ  DIRCEU não  cultivava  nenhuma  relação  com  MARCOS 
VALÉRIO, muito menos de confiança, não restando evidenciado, no bojo 
deste processo, qualquer vínculo especial entre eles. 
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Reporto-me,  nesse  sentido,  especialmente  ao  depoimento  de 
MARCOS VALÉRIO, acima transcrito, em que ele diz que jamais tratou 
de  assuntos  financeiros  com  JOSÉ  DIRCEU,  inclusive  porque  a 
participação deste seria “irrelevante”.

 
Um aspecto da denúncia que foi aclarado é que a Casa Civil, à época 

chefiada por JOSÉ DIRCEU, de fato, constituía passagem obrigatória de 
todo e qualquer nome que fosse cogitado para ocupar um cargo de relevo 
na  Administração  Pública  Federal,  mas,  em  contrapartida,  restou 
evidenciado  também  que  isso  ocorria,  basicamente,  porque  era  da 
competência  desse  Ministério  checar  a  vida  pregressa  dos  candidatos 
para verificar a existência de eventuais impedimentos.

 
Nessa  linha  foi  o  testemunho  de  Eunício  Lopes  de  Oliveira,  ex-

Ministro das Comunicações, que consignou o seguinte: 

“O  SR.  RODRIGO  NASCIMENTO  DALL'ACQUA  -  
OAB/SP  174378:  A  Casa  Civil  desempenhou  algum  papel  nesse  
processo de nomeação de pessoas para ocuparem cargos no Ministério  
das Comunicações?

O SR.  EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA:  Quando  eu  era  
ministro, a gente recebe um cartãozinho com o símbolo da República,  
cartão branco, você troca numa máquina e você encaminha na Casa  
Civil,  não  sei  se  hoje  o  processo  é  o  mesmo,  você  encaminha  
eletronicamente os nomes para que a Casa Civil, que é o órgão  
burocrático  do  governo,  tome  as  providências,  ou  seja,  que  
providências? Verificar a vida pregressa desse indicado, saber se ele  
está em condições adequadas, como, não pode ser sócio de empresa,  
tem  umas  regras  que,  para  ser  DAS,  você  não  pode  exercer  
determinadas (...).  Não pode ser sócio-gerente de uma empresa, não  
pode ter títulos protestados, coisa assim, isso é parte burocrática da  
Casa Civil.  Você pegava o currículo, encaminhava o currículo  
com todos os dados eletronicamente, e aí a Casa Civil fazia  
essa triagem da vida das pessoas.

O  SR.  RODRIGO  NASCIMENTO  DALL'ACQUA  -  
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OAB/SP  174378:  O  senhor  explicou  o  papel  burocrático  da  Casa  
Civil. Especificamente a figura do ex-ministro José Dirceu, ele impôs  
ou interferiu em relação a algum nome para preenchimento de cargos  
públicos no ministério do senhor?

O SR.  EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA:  Quando  eu  era  
ministro, não” (fls. 42.442-42.443 - grifei).

 
No  mesmo  diapasão,  há  os  testemunhos  de  Marcelo  Sereno  (fl. 

30.332), Sandra Cabral (fl. 42.499) e Gilberto Palmares (fl. 30.502), os quais 
retrataram  os  procedimentos  administrativos  das  nomeações  que 
passavam pela Casa Civil, contrapondo-se à tese da acusação, segundo a 
qual  elas  seriam  casuística  e  pessoalmente  negociadas  por  JOSÉ 
DIRCEU.

 
Percebe-se,  pois,  que não há uma prova sequer nos autos  de que 

JOSÉ DIRCEU tenha  tido  qualquer  ingerência  de  caráter  pessoal  nas 
nomeações  para  além das  atribuições  normais  do elevado cargo que 
exercia, de natureza mais política do que técnica. O que se contém nos 
autos, no sentido de imputar-lhe um propósito criminoso no desempenho 
de  suas  funções  de  Chefe  da  Casa  Civil,  configuram  meras  ilações, 
destituídas de suporte probatório.

 
Ainda que seja lícito supor que o então Ministro-Chefe da Casa Civil 

tenha  sido  consultado  sobre  algumas  nomeações  ou  até  haja  exercido 
influência decisiva em outras,  o  Parquet não logrou comprovar que ele 
tivesse  negociado  cargos  em  troca  de  alguma  vantagem  política  ou 
mesmo financeira.

 
O que se tem é que o Ministério Público elasteceu indevidamente o 

depoimento  de  JOSÉ  BORBA,  para  tentar  provar  que  parlamentares, 
buscando nomeações de determinadas pessoas para cargos no governo, 
recorriam  a  MARCOS  VALÉRIO em  razão  da  proximidade  que  este 
supostamente mantinha com JOSÉ DIRCEU.
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Ocorre que  JOSÉ BORBA jamais afirmou isso. Confiram-se, nesse 
diapasão, as declarações que ele prestou perante o Juízo da Vara Federal 
Criminal de Maringá/PR, in verbis:

 
“J: O Sr. Procurou o Sílvio Pereira pra obter as nomeações?
A: Sim, ele que dava atendimento aos parlamentares;
J: Chegou a falar com o José Dirceu sobre isso?
A: Não;
J: José Genoíno?
A: Não;
J: Delúbio Soares?
A: Também não;
(...)
J: Tá, o Sr. chegou a conversar alguma vez pessoalmente com o  

José Dirceu?
(...)
A: Em reunião conjunta, sim;
(...)
A: Quando eu ocupei a liderança do PMDB, mais tardiamente;
J:  Tá, mas o que o Sr. Tratou nessas reuniões com o José  

Dirceu?
(...)
A:  Pauta  da  casa  (...),  enfim  (...),  assuntos  voltados  à  

administração;
(...)
J: E que assuntos o Sr. tratava com o  Marcos Valério nesses  

encontros aí?
A: As poucas vezes nós apenas fomos lá pedir um reforço nas  

nomeações porque ele dizia ter influência nessas áreas;
J: Mas por que é que ele tinha influência? Ele era do PT?
A: Porque (...), é uma interrogação, na época” (fls. 15.751v-

15.757 - grifei).
 
Aliás, a acusação, nesse aspecto, chega mesmo a ser incoerente, pois, 

na  denúncia,  afirma,  textualmente,  que  competia  a  SÍLVIO PEREIRA 
“tratar  de  cargos  a  serem  ocupados  no  Governo  Federal”  (fl.  25),  embora 
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pretenda atribuir tal  função a  JOSÉ DIRCEU,  sem apoio em qualquer 
prova, valendo-se de mera alegação.

 
Analisando outro aspecto da denúncia, verifico que os depoimentos 

do  Presidente  da  Portugal  Telecom,  Miguel  Horta  e  Costa,  e  do  ex-
Ministro de Obras Públicas de Portugal, Antônio Mexia, demonstram que 
a excessivamente valorizada viagem de MARCOS VALÉRIO para aquele 
país não tinha nenhuma relação com JOSÉ DIRCEU.

 
Dos  citados  depoimentos,  transcrevo  abaixo  os  trechos  mais 

relevantes:
 
i) de Antônio Luís Guerra Nunes Mexia:
 

“O SENHOR IVO NELSON CAIRES B.  ROSA (JUIZ DE 
DIREITO) – José Genoíno Neto, sabe quem é?

O SENHOR ANTÓNIO LUÍS GUERRA NUNES MEXIA –  
Não. Desconheço.

(...)
O  SENHOR  IVO NELSON  CAIRES  B.  ROSA (JUIZ  DE 

DIREITO) - Marcos Valério Fernandes de Souza?
O SENHOR ANTÓNIO LUÍS GUERRA NUNES MEXIA –  

Este  senhor esteve em meu gabinete,  nas reuniões  periódicas  
que o Presidente da Portugal Telecom, na altura Doutor Miguel  
Horta  e  Costa,  tinha  comigo,  porque  a  minha  tutela  tem  a  
responsabilidade setorial,  tinha,  das áreas e comunicações.  Então,  o  
Doutor  Miguel  Horta  e  Costa,  enquanto  Presidente  da  instituição,  
fazia  visitas,  com  regulares  para  dar  ponto  da  instituição  da  
companhia,  o  que  é  normal.  Uma  dessas  visitas  terá  durado  
quinze minutos, tal como se fazia em muitas delas acompanhados de  
pessoas  de  qualquer  assunto,  fez-se  acompanhar,  nessa  reunião,  de  
várias  pessoas  da  Portugal  Telecom  e  em  particular  tinha  
também o senhor Marcos Valério. Eu o vi, portanto, na minha  
vida, uma vez por um período de quinze minutos(...)

O  SENHOR  IVO NELSON  CAIRES  B.  ROSA (JUIZ  DE 
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DIREITO) - Essa reunião foi no ministério?
O SENHOR ANTÓNIO LUÍS GUERRA NUNES MEXIA -  

Foi no ministério. Na presença também de equipes de pessoas de  
meu staff. Conversa, enfim, com representantes, de quinze minutos,  
uma conversa genérica, em que o único objetivo, exclusivo do Doutor  
Miguel Horta e Costa, era obviamente falar quais são os objetivos da  
companhia do mercado brasileiro (...) Então, é nesse contexto, numa  
conversa  que  foi  pura  e  simplesmente  circunstância,  porque  fiz,  
semana passada, a circunstância em quinze, entra vindo o senhor  
Marcos Valério, que eu nunca mais voltei a ver na vida (...)

(...)
O  SENHOR  IVO NELSON  CAIRES  B.  ROSA (JUIZ  DE 

DIREITO) - Em que circunstâncias ele foi apresentado ou como é que  
ele foi apresentado? Ele foi apresentado como sendo delegado do  
governo do Brasil?

O SENHOR ANTÔNIO LUÍS GUERRA NUNES MEXIA -  
Não,  ele  me  foi  apresentado  como  alguém  que  tinha  
conhecimentos do ponto de vista empresarial, ou seja, conhecia  
uma empresa, nesse caso a empresa Telemig (...)

O  SENHOR  IVO NELSON  CAIRES  B.  ROSA (JUIZ  DE 
DIREITO)  -  Nessa  reunião,  para  onde  esse  senhor  Marcos  
Valério, recorda se estava alguém com ele da equipe ou se estava  
só, ou se tinha alguém do Brasil?

O SENHOR ANTÔNIO LUÍS GUERRA NUNES MEXIA –  
Confesso que não lembro (...)

(...)
O  SENHOR  IVO NELSON  CAIRES  B.  ROSA (JUIZ  DE 

DIREITO) -  Em alguma vez lhe falaram de que esse senhor, o  
senhor Marcos Valério teria vindo a Portugal, obviamente, para  
obter em contrapartida a Portugal Telecom e em troca dessa...,  
desses contatos, esses conhecimentos, essas propinas que ele teria  
no Brasil... com membros do governo... Ministro José Dirceu da  
Silva, que eram pessoas próximas do Presidente Lula? (sic)

O SENHOR ANTÔNIO LUÍS GUERRA NUNES MEXIA -  
Não. Não,  se  o  sistema fosse  esse,  não teria havido reunião 
(...)” (fls. 37.851-37.857 - grifei).
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ii) depoimento de Miguel Antônio Igrejas Horta e Costa:
 

“O SENHOR IVO NELSON CAIRES B. ROSA (JUIZ DE  
DIREITO)  -  Nessas  reuniões  que  ele  veio  cá  a  Portugal,  ele  veio  
sempre nessa qualidade de publicitário e proprietário dessa empresa  
Telemig, não é? [referindo-se a Marcos Valério]

O  SENHOR  MIGUEL  ANTÔNIO  IGREJAS  HORTA  E  
COSTA - Telemig.

(...)
O  SENHOR  IVO  NELSON  CAIRES  B.  ROSA (JUIZ  DE  

DIREITO) Essas reuniões que tiveram aqui em Algarve, em Portugal,  
foi na sede de Portugal Telecom?

O  SENHOR  MIGUEL  ANTÔNIO  IGREJAS  HORTA  E  
COSTA - 2004? Sim. Penso que em 2004.

O SENHOR IVO NELSON CAIRES B. ROSA (JUIZ DE  
DIREITO) –  Em Algarve,  aqui  na  sede  da  Portugal  Telecom? E,  
nessas reuniões, ele veio só ou veio alguém com ele?

O  SENHOR  MIGUEL  ANTÔNIO  IGREJAS  HORTA  E  
COSTA  –  Que  eu  fui,  sempre  sozinho.  Não  sei  se  ele  veio  
acompanhado. Acredito que possa ter estado acompanhado, mas, nas  
que eu fui, sempre sozinho.

O SENHOR IVO NELSON CAIRES B. ROSA (JUIZ DE  
DIREITO) - Quer no Brasil, quer em Portugal, sempre foi sozinho?

O  SENHOR  MIGUEL  ANTÔNIO  IGREJAS  HORTA  E  
COSTA – Sim.

O SENHOR IVO NELSON CAIRES B. ROSA (JUIZ DE  
DIREITO) -  Nessas  reuniões,  alguma  vez,  o  grupo  estando  
ligado ao Senhor José Dirceu de Oliveira e Silva?

O  SENHOR  MIGUEL  ANTÓNIO  IGREJAS  HORTA  E  
COSTA - Não.

O SENHOR IVO NELSON CAIRES B. ROSA (JUIZ DE  
DIREITO) Ou ligado a algum partido político no Brasil,  ou  
melhor, ao partido dos trabalhadores?

O  SENHOR  MIGUEL  ANTÔNIO  IGREJAS  HORTA  E  
COSTA – Não” (fls. 37.830-37.831 - grifei).
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O  depoimento  do  Presidente  do  Banco  Espírito  Santo,  Ricardo 

Espírito  Santo  Silva  Salgado,  de  resto,  feito  em  juízo,  corrobora  tais 
conclusões.  Para  além  da  equivocada  cronologia  apresentada  pelo 
Parquet,  essa  testemunha  esclareceu  que  no  encontro  com  MARCOS 
VALÉRIO somente  trataram de serviços  de  marketing e,  mais,  que em 
nenhum momento este se apresentou como pessoa ligada ao Governo ou 
a  partido  político  brasileiro,  aduzindo  que  a  reunião  nada  teve  de 
irregular  ou ilícita  e,  sobretudo,  que nela  não se  tratou de repasse de 
dinheiro (fl. 37.893).

 
Não  por  acaso,  o  próprio  corréu  MARCOS  VALÉRIO,  em 

depoimento judicial,  afirma que a visita a Portugal tinha como escopo 
tratar de assuntos ligados a negócios deste com a Portugal Telecom, que 
era  sócia  da  Vivo  Telecomunicações,  a  qual,  por  sua  vez,  pretendia 
adquirir a Telemig, empresa para qual o referido corréu prestava serviços 
de publicidade. Extrai-se o seguinte do mencionado depoimento:

 
“(...)  questionado  se  teve  alguma reunião  com o  referido  Dr.  

Miguel Horta, respondeu que, preliminarmente, gostaria de esclarecer  
que  Miguel  Horta  detinha,  na  função  de  presidente  da  Portugal  
Telecom, 50% da Vivo, que, por sua vez, pretendia adquirir a Telemig,  
a qual possuía por agência de publicidade a DNA; diz que o presidente  
da  VIVO,  no  Brasil,  era  o  português  Padinha;  diz  que,  nesse  
contexto, procurou, em Portugal, o referido Miguel Horta para  
continuar a conta da Telemig Celular,  em caso de compra,  e  
tentar adquirir um pedaço da conta publicitária da VIVO;  diz  
que  foi  a  Portugal,  salvo  engano,  por  quatro  vezes,  tratar  
exclusivamente deste assunto” (fl. 16.355 - grifei).

 
Aqui  vale  ressaltar  elucidativo  trecho  do  Relatório  Final  dos 

Trabalhos da CPMI “dos Correios”, que, embora não tenha o mesmo peso 
das provas colhidas sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 
do  CPP,  coincide  com  a  afirmação,  prestada  em  juízo,  pelo  corréu 

27 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

 
O  depoimento  do  Presidente  do  Banco  Espírito  Santo,  Ricardo 

Espírito  Santo  Silva  Salgado,  de  resto,  feito  em  juízo,  corrobora  tais 
conclusões.  Para  além  da  equivocada  cronologia  apresentada  pelo 
Parquet,  essa  testemunha  esclareceu  que  no  encontro  com  MARCOS 
VALÉRIO somente  trataram de serviços  de  marketing e,  mais,  que em 
nenhum momento este se apresentou como pessoa ligada ao Governo ou 
a  partido  político  brasileiro,  aduzindo  que  a  reunião  nada  teve  de 
irregular  ou ilícita  e,  sobretudo,  que nela  não se  tratou de repasse de 
dinheiro (fl. 37.893).

 
Não  por  acaso,  o  próprio  corréu  MARCOS  VALÉRIO,  em 

depoimento judicial,  afirma que a visita a Portugal tinha como escopo 
tratar de assuntos ligados a negócios deste com a Portugal Telecom, que 
era  sócia  da  Vivo  Telecomunicações,  a  qual,  por  sua  vez,  pretendia 
adquirir a Telemig, empresa para qual o referido corréu prestava serviços 
de publicidade. Extrai-se o seguinte do mencionado depoimento:

 
“(...)  questionado  se  teve  alguma reunião  com o  referido  Dr.  

Miguel Horta, respondeu que, preliminarmente, gostaria de esclarecer  
que  Miguel  Horta  detinha,  na  função  de  presidente  da  Portugal  
Telecom, 50% da Vivo, que, por sua vez, pretendia adquirir a Telemig,  
a qual possuía por agência de publicidade a DNA; diz que o presidente  
da  VIVO,  no  Brasil,  era  o  português  Padinha;  diz  que,  nesse  
contexto, procurou, em Portugal, o referido Miguel Horta para  
continuar a conta da Telemig Celular,  em caso de compra,  e  
tentar adquirir um pedaço da conta publicitária da VIVO;  diz  
que  foi  a  Portugal,  salvo  engano,  por  quatro  vezes,  tratar  
exclusivamente deste assunto” (fl. 16.355 - grifei).

 
Aqui  vale  ressaltar  elucidativo  trecho  do  Relatório  Final  dos 

Trabalhos da CPMI “dos Correios”, que, embora não tenha o mesmo peso 
das provas colhidas sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 
do  CPP,  coincide  com  a  afirmação,  prestada  em  juízo,  pelo  corréu 

27 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4899 de 8405 STF-fl. 56514



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

MARCOS VALÉRIO, no sentido de que a viagem a Portugal indigitada 
na denúncia, tinha, na verdade, outros fins, cuja origem deve ser buscada 
em data anterior aos fatos mencionados na exordial acusatória. Confira-
se:

 
“Em  1997,  em  meio  a  controvérsias,  o  Sr.  Daniel  Valente  

Dantas e seu Grupo Opportunity foram agraciados com recursos de  
fundos de pensão de empresas controladas pelo setor público, que lhe  
foram  entregues  à  administração  [lembro,  por  oportuno,  que  o  
Governo Lula iniciou-se em 1º de janeiro de 2003 e findou em 1º  
de janeiro de 2011].

Após  a  descoberta  de  irregularidades  praticadas  frente  à  
administração  das  empresas  que  o  Sr.  Daniel  Dantas  controlava  
através  do  dinheiro  investido  pelos  Fundos  de  Pensão,  além  das  
manobras perpetradas para manter-se à frente daqueles investimentos,  
inclusive aquelas referentes à pressão governamental a favor do Sr.  
Dantas  no  processo  de  privatização  da  Telebrás,  ele  e  seu  Grupo  
Opportunity  foram  removidos,  em  2003,  da  administração  dos  
recursos dos fundos de pensão, por quebra do dever fiduciário; ou seja,  
eliminara-se,  formalmente,  o  já  frágil  liame  que  uma  vez  houvera  
entre os Fundos de Pensão e o Sr. Daniel Dantas.

Nesse  contexto,  povoado  por  diversas  irregularidades  
amplamente divulgadas pela mídia, eclode, então, o maior escândalo  
societário  e  corporativo  brasileiro,  com  lances  policialescos  e  
desrespeito  à  ordem  instituída  e  aos  milhares  de  pensionistas  de  
empresas controladas pelo estado, como BANCO DO BRASIL S/A, a  
PETROBRAS e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, dentre outras.

Com a  remoção,  o  poder  do  Sr.  Daniel  Dantas  e  seu  Grupo  
Opportunity  na  Brasil  Telecom  S/A,  TELEMIG  Celular  S/A  e  
Amazônia  Celular  foi  seriamente  abalado,  e  estaria  com  os  dias  
contados. No afã de voltar a obter o poder de outrora, o Sr. Dantas não  
mediu esforços e canalizou recursos das citadas empresas para as de  
Marcos  Valério,  que  os  distribuiu  entre  seus  interlocutores  com o  
intuito de auxiliar o Sr. Daniel Dantas a restabelecer-se. É fato que o  
Sr. Dantas quase logrou êxito em sua empreitada, não fosse a brusca  
guinada  política,  provocada  pela  revelação  do  esquema  de  Marcos  
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Valério, objeto da presente investigação parlamentar.
Contratos  milionários  foram  celebrados  –  entre  as  empresas  

Brasil Telecom S/A, TELEMIG Celular S/A e Amazônia Celular S/A,  
sob a administração do Sr. Dantas e SMP&B e DNA Propaganda,  
essas últimas, como é notório, de propriedade de Marcos Valério.

O Sr. Marcos Valério confirmou que intermediou reuniões entre  
prepostos do Sr. Dantas e Delúbio Soares e que poderia influenciar  
decisões  governamentais  em  relação  aos  fundos  de  pensão.  O  Sr.  
Marcos  Valério  era  frequentador  dos  escritórios  do  Grupo  
Opportunity, conforme depoimento prestado à CPMI.

(...)
Evidencia-se na análise da documentação em poder da CPMI  

que o Sr. Daniel Dantas era o timoneiro e administrador de facto das  
empresas  adquiridas  com  recursos  de  Fundos  de  Pensão,  sendo  o  
pagador  e  o  beneficiário  do  esquema montado  por  Marcos  Valério,  
imiscuindo-se pessoalmente nos negócios e  tirando proveito próprio  
das empresas que deveria administrar em nome de terceiros, que lhe  
confiaram recursos.

A seguir, demonstraremos em detalhes as razões que levaram o  
Sr. Daniel Dantas a alimentar o Esquema Marcos Valério, como de  
fato o fez, e as provas de sua atuação ilegal.

O Sr. Daniel  Dantas administrava os recursos dos fundos de  
pensão sob forte suspeita, confirmada à medida que o tempo passava,  
de  havê-los  conseguido  de  forma  espúria,  pelas  graças  
governamentais.  Além  disso,  as  provas  de  abuso  da  posição  de  
administrador,  tirando  vantagens  em  proveito  próprio,  iam  se  
avolumando de forma acelerada. Tal situação precária, então, deveria  
ser acompanhada minuto a minuto, governo a governo, necessitando  
de  uma alta  dosagem de  influência  política  para  se  sustentar,  bem  
como uma verdadeira ‘armada de guerra’ de advogados contratados a  
peso de ouro e um time de investigadores para violar direitos e a vida  
de quem ousava atravessar seu caminho.

Os inúmeros  depoimentos  e  a  farta  documentação entregue à  
CPMI permitem afirmar que o Sr. Daniel Dantas, então, orquestrou  
sua  relação  com  Marcos  Valério,  que  tinha  bom  trânsito  entre  os  
partidos políticos e seus membros, para tentar se manter no controle  
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Valério, objeto da presente investigação parlamentar.
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de  havê-los  conseguido  de  forma  espúria,  pelas  graças  
governamentais.  Além  disso,  as  provas  de  abuso  da  posição  de  
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como uma verdadeira ‘armada de guerra’ de advogados contratados a  
peso de ouro e um time de investigadores para violar direitos e a vida  
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da Brasil Telecom S/A, TELEMIG Celular S/A e Amazônia Celular  
S/A,  dentre  outras.  Dessa  forma,  o  Sr.  Dantas  entregou a  Marcos  
Valério  contas  de  publicidade  das  empresas  supracitadas,  as  quais  
controlava.  Todos  os  contratos  são  milionários  e  com  grandes  
evidências de superfaturamento, tendo abastecido as contas de Marcos  
Valério desde, pelo menos, o ano de 2000, até a eclosão do escândalo  
que ora é investigado.

Os  encontros,  reuniões,  acertos  e  assuntos  discutidos  entre  o  
grupo do Sr. Dantas, Marcos Valério e Delúbio Soares também são  
objeto do presente Relatório. Primeiramente, examinar-se-á a fonte de  
recursos do Sr. Marcos Valério na TELEMIG Celular S/A, Amazônia  
Celular S/A e Brasil Telecom S/A”.

 
No que concerne ao episódio conhecido como “conexão Lisboa”, a 

CMPI “dos Correios” demonstra que, longe de estar relacionada com o 
réu JOSÉ DIRCEU, a viagem teve outra finalidade:

 
“No  curso  das  investigações  da  CPMI  revelou-se  que  a  

TELEMIG Celular  S/A e  Amazônia  Celular  S/A,  controladas  pelo  
Grupo Opportunity até a presente data, eram as principais clientes  
das empresas de Marcos Valério, a DNA e SMP&B.

(...)
Pois  bem,  após  requerimento  encaminhado  pela  CPMI  à  

TELEMIG e AMAZÔNIA, verificou-se que essas duas empresas, em  
conjunto,  realizaram  pagamentos  da  ordem  de  R$  158.434.000,00  
(cento e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil  
reais), desde o ano de 2000, às empresas do Sr. Marcos Valério.

Inexplicavelmente,  algumas  notas  fiscais  emitidas  para  a  
TELEMIG,  que  mais  realizou  pagamentos  ao  Sr.  Marcos  Valério,  
simplesmente  sumiram  daquela  empresa  e  não  constavam  da  sua  
contabilidade oficial, o que é um sério indício – senão uma prova cabal  
–  de  que  se  estava  tentado  encobrir  o  esquema  de  pagamentos  a  
Marcos Valério.

Quando  compareceu  para  depor  na  CPMI,  e  foi  indagado  a  
respeito  dessas  faturas  emitidas  pela  DNA  e  SMP&B  contra  as  
empresas  de  telefonia  celular  citadas  –  muitas  delas  encontradas  
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(cento e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil  
reais), desde o ano de 2000, às empresas do Sr. Marcos Valério.

Inexplicavelmente,  algumas  notas  fiscais  emitidas  para  a  
TELEMIG,  que  mais  realizou  pagamentos  ao  Sr.  Marcos  Valério,  
simplesmente  sumiram  daquela  empresa  e  não  constavam  da  sua  
contabilidade oficial, o que é um sério indício – senão uma prova cabal  
–  de  que  se  estava  tentado  encobrir  o  esquema  de  pagamentos  a  
Marcos Valério.

Quando  compareceu  para  depor  na  CPMI,  e  foi  indagado  a  
respeito  dessas  faturas  emitidas  pela  DNA  e  SMP&B  contra  as  
empresas  de  telefonia  celular  citadas  –  muitas  delas  encontradas  
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queimadas  nos  municípios  de  Contagem e  Brumadinho,  em Minas  
Gerais  –  o  Sr.  Daniel  Dantas  afirmou  que  as  faturas  não  
correspondiam a  serviços  prestados.  Não produziu  contraprovas  de  
glosas devidamente justificadas da inexatidão das faturas.

A magnitude  dos  contratos  firmados  por  Marcos  Valério  e  o  
Grupo Opportunity impressiona e se configura como um indicador da  
relação simbiótica do Sr. Dantas com o Sr. Marcos Valério: a troca de  
recursos  por  influência,  visando  à  sobrevivência  de  todos.  Dessa  
forma, não há como negar que o envolvimento do Sr. Marcos Valério  
com o Sr. Dantas e seu Grupo Opportunity estava além da relação  
profissional entre tomador e prestador de serviços, mas extrapolava a  
linha entre interesses privados e interesses de ordem pública.

Durante  o  depoimento  do  Sr.  Marcos  Valério  na  CPMI  
constatou-se  de  forma  cristalina  que  sua  relação  com  o  Grupo  
Opportunity era ainda mais profunda.  Tal se deu com o episódio  
da ‘Conexão Lisboa’, em que  Marcos Valério, juntamente com o  
tesoureiro  do  PTB,  Emerson  Palmieri,  viajaram a  Portugal  para  
intermediar  a  venda  da  TELEMIG  Celular  S/A para  a  Portugal  
Telecom.

Apesar do Sr. Dantas ter negado, durante sua oitiva perante a  
CPMI,  a  contratação do Sr.  Marcos Valério  como intermediário  da  
venda da TELEMIG Celular S/A, é possível afirmar que houve de fato  
a  intermediação,  apesar  dela  não  haver  logrado  o  êxito  a  que  se  
propunha. Marcos Valério, que já era contratado do Sr. Dantas e das  
empresas  que  controlava,  atuou  como  verdadeiro  corretor  de  
negócios do Sr. Dantas e seu Grupo Opportunity. Note-se que a  
CPMI  apurou  que  realmente  houve  tratativas  neste  sentido  -  
negociação da TELEMIG Celular S/A - entre o Grupo Opportunity e  
a PORTUGAL TELECOM” (fl. 13.563 - grifei).

 
No mais, várias testemunhas assentaram que as audiências de JOSÉ 

DIRCEU com  empresas,  instituições  financeiras,  homens  de  negócio, 
políticos e parlamentares eram públicas, lícitas e inerentes ao cargo que 
então ocupava no Governo. 

 
Qual é – pergunto – o Ministro de Estado, qualquer que seja a sua 
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Gerais  –  o  Sr.  Daniel  Dantas  afirmou  que  as  faturas  não  
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Grupo Opportunity impressiona e se configura como um indicador da  
relação simbiótica do Sr. Dantas com o Sr. Marcos Valério: a troca de  
recursos  por  influência,  visando  à  sobrevivência  de  todos.  Dessa  
forma, não há como negar que o envolvimento do Sr. Marcos Valério  
com o Sr. Dantas e seu Grupo Opportunity estava além da relação  
profissional entre tomador e prestador de serviços, mas extrapolava a  
linha entre interesses privados e interesses de ordem pública.

Durante  o  depoimento  do  Sr.  Marcos  Valério  na  CPMI  
constatou-se  de  forma  cristalina  que  sua  relação  com  o  Grupo  
Opportunity era ainda mais profunda.  Tal se deu com o episódio  
da ‘Conexão Lisboa’, em que  Marcos Valério, juntamente com o  
tesoureiro  do  PTB,  Emerson  Palmieri,  viajaram a  Portugal  para  
intermediar  a  venda  da  TELEMIG  Celular  S/A para  a  Portugal  
Telecom.

Apesar do Sr. Dantas ter negado, durante sua oitiva perante a  
CPMI,  a  contratação do Sr.  Marcos Valério  como intermediário  da  
venda da TELEMIG Celular S/A, é possível afirmar que houve de fato  
a  intermediação,  apesar  dela  não  haver  logrado  o  êxito  a  que  se  
propunha. Marcos Valério, que já era contratado do Sr. Dantas e das  
empresas  que  controlava,  atuou  como  verdadeiro  corretor  de  
negócios do Sr. Dantas e seu Grupo Opportunity. Note-se que a  
CPMI  apurou  que  realmente  houve  tratativas  neste  sentido  -  
negociação da TELEMIG Celular S/A - entre o Grupo Opportunity e  
a PORTUGAL TELECOM” (fl. 13.563 - grifei).

 
No mais, várias testemunhas assentaram que as audiências de JOSÉ 

DIRCEU com  empresas,  instituições  financeiras,  homens  de  negócio, 
políticos e parlamentares eram públicas, lícitas e inerentes ao cargo que 
então ocupava no Governo. 

 
Qual é – pergunto – o Ministro de Estado, qualquer que seja a sua 
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Pasta,  que  não  recebe  todos  os  dias  algum  empresário,  nacional  ou 
estrangeiro? Isso é ilegal?  Afinal,  lembremo-nos de que a Constituição 
estabelece que vivemos sob o regime da livre iniciativa. 

 
Nesse sentido, vale trazer à colação elucidativo trecho do voto do 

Ministro Ayres Britto, ao receber a denúncia formulada no bojo do Inq 
2.245, no qual chama a atenção para o:

 
“risco  da  potencialização  do  exercício  do  cargo,  no  caso  do  

Ministro José Dirceu de Chefe da Casa Civil, advertindo-nos para esse  
risco  de  confundir  as  coisas.  Há  atividades  que  são  próprias  
mesmas do dirigente máximo da Casa Civil e que não podem  
ser confundidas com indícios de autoria de crime”  (fl.  1.058 - 
grifei).

 
O  Ministério  Público,  todavia,  reporta-se,  ainda  para  tentar 

comprovar o envolvimento de JOSÉ DIRCEU com agentes financeiros, a 
uma reunião, supostamente comprometedora, que teria ocorrido no Hotel 
Ouro  Minas,  em  Belo  Horizonte,  Minas  Gerais,  entre  o  réu  e 
representantes do Banco Rural. 

 
Mas aqui, mais uma vez, o  Parquet não se vale de nenhuma prova 

obtida  em  juízo,  contentando-se  em  mencionar  que  a  esposa  de 
MARCOS VALÉRIO falou que ouviu de seu marido, que, por sua vez, 
disse  que ouviu de  DELÚBIO SOARES,  que o tal  encontro no citado 
hotel  teria  contado  com  a  presença  de  JOSÉ  DIRCEU para  discutir 
empréstimos do Banco Rural ao PT. Trata-se, pois, de uma questionável 
prova, baseada “em ouvir dizer”. 

 
Em suma,  o  Parquet não conseguiu provar,  ao longo da instrução 

processual,  que  JOSÉ DIRCEU tenha,  de  fato,  comparecido  ao  citado 
encontro ou que nele se tivesse discutido a aprovação de empréstimos. 
Aliás, Plauto Gouveia, que esteve presente à reunião, asseverou que os 
aludidos  empréstimos  não  foram  discutidos com  JOSÉ  DIRCEU (fl. 
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disse  que ouviu de  DELÚBIO SOARES,  que o tal  encontro no citado 
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21.267).
 
É certo que, em seu interrogatório judicial,  JOSÉ DIRCEU admitiu 

que  jantou  com  KÁTIA  RABELLO no  Hotel  Ouro  Minas,  em  Belo 
Horizonte (fl. 16.651, vol. 77).

 
Disse, mais, que foi à capital mineira acompanhar o Presidente Lula, 

em uma feira científica promovida pelo SESI, sendo, depois, convidado 
para jantar com a Presidente do Banco Rural, do qual participou ainda 
outro  diretor  dessa  instituição  financeira.  Acrescentou,  ainda,  que,  na 
ocasião:

 
“falei sobre o Brasil, falei sobre o Governo, falei sobre as políticas  

que o Governo estava tendo, fiz uma exposição da situação do país, das  
políticas do Governo naquilo que eu acreditava, que era importante  
para o país no momento” (idem, ibidem). 

 
KÁTIA RABELLO, em juízo, por sua vez, a propósito do referido 

encontro, afirmou taxativamente o seguinte:
 

“que Renilda,  mulher  de  Marcos  Valério  falta  com a verdade  
quando afirma que no jantar realizado no hotel Ouro Minas com o ex-
ministro teria tratado dos financiamentos feitos pelo Banco Rural à  
SMP&B, com destino ao PT, através do senhor Marcos Valério”.

 
Como  já  anotei  acima,  diante  do  magistrado,  a  testemunha 

presencial  do  aludido  jantar,  Plauto  Gouveia,  afirmou, 
peremptoriamente,  confirmando o  que  disse  JOSÉ DIRCEU,  que  nele 
“foram tratados assuntos genéricos relacionados ao País” (fl. 21.271, vol. 98).

 
Ademais,  o  Ministério  Público  não  aludiu  ao  depoimento  de 

MARCOS VALÉRIO, realizado em juízo, no qual este negou ter falado 
com DELÚBIO SOARES sobre esse assunto (fl. 16.349). Também omitiu 
que  DELÚBIO  SOARES negou,  perante  o  juiz,  que  JOSÉ  DIRCEU 
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tivesse  qualquer  envolvimento  com  os  empréstimos  bancários  ou  que 
tivesse alguma ciência destes (fl. 16.591). 

 
Assim, o Ministério Público não logrou comprovar, como lhe cabia, 

que tal reunião em Belo Horizonte tivesse algum escopo ilícito ou que 
nela  tivessem  sido  acertados  empréstimos  bancários  fraudulentos 
envolvendo od corréus MARCOS VALÉRIO e JOSÉ DIRCEU.

 
Por fim, a meu ver, ao contrário do que pretendeu o Parquet, restou 

comprovado nos autos que a negociação de um apartamento feita por 
Maria Ângela Saragoça,  ex-esposa de  JOSÉ DIRCEU, não contou com 
qualquer interferência deste último. 

 
Em tal episódio, também, o Ministério Público baseou suas alegações 

em  um  único  depoimento  extrajudicial,  desprezando  os  testemunhos 
colhidos em juízo, como se estes não existissem. 

 
O MP, com efeito, omitiu a existência do depoimento judicial de Ivan 

Guimarães, que assegurou que a negociação do apartamento não contou 
com  nenhuma  participação  de  JOSÉ  DIRCEU,  cujo  nome,  segundo 
aquele, jamais foi citado durante as tratativas (fl. 29.523).

 
A acusação, da mesma forma, deixou de considerar o testemunho da 

própria Maria Ângela Saragoça, que depôs em juízo, sob o compromisso 
de  dizer  a  verdade,  ocasião  em  que  afirmou  ser  amiga  de  SÍLVIO 
PEREIRA, e que foi exclusivamente por meio dele que fez contato com 
MARCOS  VALÉRIO,  sem nenhuma  participação  ou  ciência  de  JOSÉ 
DIRCEU (fl. 29.571).

A meu sentir,  ficou comprovado que Maria  Ângela  era  amiga de 
SILVIO PEREIRA, e que foi por meio dele que ela conseguiu contatar 
MARCOS  VALÉRIO,  o  qual  acabou  participando  da  negociação  que 
envolveu o  imóvel.  O  MP não  produziu,  ao  longo  de  toda  instrução, 
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nenhuma prova em sentido contrário. Essa é a verdade processual.
 
De mais a mais, apontar esse fato como indício da participação do 

réu em uma trama criminosa é – para dizer o mínimo – inadequado, além 
de ser juridicamente irrelevante.

 
Com  efeito,  consta  do  depoimento  de  JOSÉ  DIRCEU que  ele  já 

estava separado de sua ex-esposa há mais de 10 anos da data do fato. E 
que fato é esse? A concessão de um empréstimo para que ela comprasse 
um imóvel.

 
Não se apontou em nenhum momento que o referido empréstimo 

tenha sido simulado ou não tenha sido quitado. É dizer, não se apontou 
qualquer ilícito, pois nada há de ilegal em obter-se um mútuo bancário. 
Tampouco se provou que o empréstimo representou um favor ou uma 
vantagem indevida. Não houve, pois, qualquer crime nesse fato.

4. ESPECIFICAMENTE SOBRE A ACUSAÇÃO DE CORRUPÇÃO 
ATIVA 

 
O  Procurador-Geral  da  República,  tal  como  o  fez  no  tocante  à 

acusação de quadrilha, ou seja, também de maneira, a meu ver, genérica e 
imprecisa, imputou ao réu a prática do delito de corrupção ativa voltada 
a  parlamentares  do  Partido  Progressista  –  PP,  Partido  Liberal  –  PL, 
Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  PTB e  Partido  do  Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB.

 
O Parquet acusa, basicamente, JOSÉ DIRCEU de praticar a conduta 

delituosa de corromper parlamentares para que votassem projetos de lei 
de interesse do Governo, embora a imputação inicial seja a de “compra” 
espúria de apoio político.
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Preliminarmente, cumpre ressaltar que os testemunhos colhidos ao 
longo da fase judicial do processo indicam que o PT celebrou uma aliança 
eleitoral com o Partido Liberal, que compreendia a divisão de recursos 
arrecadados para a campanha.

 
Esse fato foi  confirmado pelo então Vice-Presidente da República, 

José  Alencar,  que,  respondendo  a  ofício  encaminhado  pelo  Ministro 
Joaquim Barbosa, assentou o seguinte:

 
“4 -  Houve  uma reunião  na  residência  do  Deputado  Federal  

Paulo Rocha na fase final da negociação para a formação da chapa?
Resposta -  Houve,  de  fato,  a  reunião,  cujo  objetivo  era  a  

Aliança  Nacional  entre  o  PT  e  o  PL,  como  meio  para  que  se  
compusesse uma chapa, contemplando o PL com a candidatura à Vice-
Presidência  da  República,  ao  lado  do  Senhor  Luiz  Inácio  Lula  da  
Silva, Presidente de Honra do PT.

5 - Em caso positivo do item anterior, descreva quem eram os  
participantes e como se desenrolou a reunião até o seu desfecho.

Resposta -  Havia  outras  pessoas  na  ocasião,  mas  não  me  
lembro bem dos nomes. O que posso dizer é que lá estávamos, além de  
mim e do Presidente Lula, os Presidentes do PT e do PL e a reunião se  
desenrolou normalmente, em clima altamente positivo.

6 - Em termos financeiros, no que concerne à relação que seria  
estabelecida entre o PL e o PT durante a campanha eleitoral, qual foi a  
configuração final do acordo?

Resposta -  Como se sabe,  todos os Partidos mandam para o  
Tribunal um orçamento dos gastos para cobertura das despesas nas  
eleições.  O  critério  adotado  foi  simples  e  aritmético.  Em  grandes  
números,  o  PT  possuía  sessenta  ou  sessenta  e  poucos  Deputados  
Federais, e o PL possuía vinte ou vinte e poucos. Ao todo,  os dois  
partidos - PT e PL - possuíam um pouco mais de oitenta Deputados.  
Considerou-se, então, para efeito da destinação dos recursos auferidos  
para  a  campanha,  que  vinte  e  cinco  por  cento  da  previsão  
orçamentária  caberiam  ao  PL,  cuja  bancada  na  Câmara  Federal  
representava  um  quarto  da  soma  das  duas  bancadas,  cabendo,  
portanto, ao PT os outros três quartos. Na época, me lembro bem, o  
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orçamento previa gastos de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de  
reais) na campanha, dos quais, assim, R$ 10.000.000,00 (dez milhões  
de reais) seriam destinados ao PL” (fls. 33.845-33.846).

 
Nesse mesmo ofício, agora respondendo a perguntas dos advogados 

de  JOSÉ  DIRCEU,  assim  se  manifestou  o  ex-Vice-Presidente  da 
República:

 
“1 -  No período em que o  ex-Ministro  José Dirceu esteve  à  

frente da Casa Civil, em algum momento o Exmo. Vice-Presidente da  
República  conversou  com  o  mesmo  sobre  questões  financeiras  
referentes ao Partido dos Trabalhadores ou sobre pagamento de dívidas  
de campanhas eleitorais?

Resposta - Não.
(...)
3  -  Em algum momento dos mandatos  do Presidente  Lula,  o  

Exmo. Vice-Presidente da República presenciou ou ouviu dizer algo  
sobre a existência de compra de votos na Câmara dos Deputados?

Resposta – Não” (fl. 33.853 - grifei).
 
Outros  testemunhos  também  evidenciam  que  os  detalhes  dessa 

aliança  entre  partidos,  no  que  tange  aos  aspectos  financeiros,  foram 
alinhavados sem a participação de JOSÉ DIRCEU. 

 
Nesse sentido tem-se a declaração do corréu  VALDEMAR COSTA 

NETO,  ofertada  à  Juíza  da  10ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de 
Brasília, in verbis:

 
“QUE no acordo feito para as eleições de 2002, foi o réu aqui  

presente que tratou do acordo, e da parte política, foi com o Sr. JOSÉ  
DIRCEU  e  a  parte  financeira,  com  DELÚBIO  SOARES”  (fl. 
14.355 - grifei).

 
Há  registro  nos  autos  de  que  também  foi  firmada  uma  parceria 

eleitoral entre o PT e o Partido Trabalhista Brasileiro, com o objetivo de 
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apoiar  a  candidatura  do  ex-Presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  no 
segundo  turno  das  eleições,  a  qual  envolvia  ajuda  financeira  para  os 
próximos pleitos.

 
Tal fato é comprovado pelo testemunho de José Múcio Monteiro – 

atual Ministro do Tribunal de Contas da União -, no qual este afirmou 
expressamente que JOSÉ DIRCEU não participou das negociações com o 
PTB,  eis  que,  já  integrando  o  Governo,  estava  afastado  das  lides 
partidárias.

 
Essas  as  palavras  do então Deputado José Múcio Monteiro  Filho, 

veiculadas em juízo:
 

“O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Vou dizer para  
o senhor o seguinte: terminadas as eleições - o meu partido tem uma  
parceria muito grande com o Partido dos Trabalhadores-, participei,  
como líder do partido, de uma reunião formal entre os dois partidos,  
na sede do PT, com a presença do então presidente Roberto Jefferson,  
com  a  minha  presença,  como  líder  do  partido,  com  o  Emerson  
Palmieri, que era primeiro secretário do partido, ele era uma espécie  
de ‘gerentão’ do partido, era quem cuidava do partido, e, pelo lado dos  
trabalhadores, o presidente José Genoíno, acho que Marcelo Sereno,  
Delúbio Soares, acho que só esses três, tinha mais algum, não sei,  
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parceria política para as próximas eleições, porque a orientação  
do  presidente  do  meu partido  era  a  de  que  nós  ficássemos  o  mais  
próximo  possível,  senão  o  mais  absolutamente  possível,  do  PT em  
todos os municípios na eleição que estava avizinhando(...)
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do Governo porque recebeu ajuda financeira?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO:  Em hipótese  
alguma. Nós votávamos absolutamente favorável ao Governo, e cada  
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deputado que não votava nas matérias do Governo até então, no final  
das  votações,  a  gente  chamava,  sabia  por  que  não  estava  votando,  
porque o Governo tinha no PTB, e o PTB tinha no Governo, uma  
indiscutível parceria.

(...)
O SR.  JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES -  OAB/MT 

3432: Existia discussão de questões financeiras?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Posso responder  

pelo meu partido.  Isso, em hipótese nenhuma. Inclusive, uma vez,  
Roberto  Jefferson  disse  que,  se  algum deputado  tivesse,  quer  dizer,  
reclamação de quem não tinha dinheiro para a campanha, isso é useiro  
e  vezeiro  na  Casa,  mas,  sobre  negócio  de  dinheiro,  quem  dá  
dinheiro, isso não.

(...)
O SR. CONRADO DONATI ANTUNES -  OAB/DF 26903:  

Conrado Donati Antunes, pelo deputado José Genoíno Neto.
Vossa Excelência disse, há pouco, que teve reuniões ou, no caso,  

uma reunião com o deputado José Genoíno Neto. Queria que Vossa  
Excelência  pudesse  esclarecer  se  nessas  reuniões  ou  
especificamente nessa reunião foi tratado de questão financeira  
com o deputado José Genoíno.

O SR.  JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO:  Não.  Foi  no  
grupo e de uma forma assim tão oficial que até se deu entrevista na  
saída. Era uma discussão de partido para partido. Era uma reunião  
formal de um presidente de um partido, do Partido dos Trabalhadores,  
José  Genoíno,  com o  presidente  do  meu  partido.  Uma coisa  assim  
quase que oficial, dizendo que ia ter despesas e que seria uma coisa  
oficial, e o Partido dos Trabalhadores iria ajudar o PTB, mas não uma  
conversa  coloquial  de  fulano  com  beltrano.  Uma  coisa  de  dois  
partidos que estavam tratando de materializar uma parceria  
nas eleições que estavam próximas.

(...)
A  SRª  RAQUEL  BRANQUINHO  PIMENTA  MAMEDE  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
Excelência, a testemunha mencionou que participou de uma reunião  
onde estavam presentes líderes do PT, do PTB, acho que mencionou  
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José Genoíno, Delúbio Soares, e não me recordo o outro...
O  SR.  JOSÉ  MÚCIO  MONTEIRO  FILHO:  Marcelo  

Moreno.
A  SRª  RAQUEL  BRANQUINHO  PIMENTA  MAMEDE  

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL):  
A proposta relativamente ao apoio financeiro ao PTB nessa aliança  
partiu dos três igualmente ou teve um porta-voz e como que foi isso  
mencionado?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Doutora, se eu  
dissesse  à  senhora  exatamente  as  frases,  quem  falou,  eu  estaria  
fugindo à verdade. Faz muito tempo. Foi um almoço, na sede do PT,  
onde alguém perguntou: ‘Quanto é que vocês acham que vão gastar  
mais ou menos?’ e não sei quem(...)” (fls. 42.869-42.879 - grifei).

 
Cumpre ressaltar, quanto à acusação de corrupção ativa referente a 

parlamentares  do  PTB -  como também com relação  a  integrantes  dos 
demais partidos - que a denúncia simplesmente não menciona qual seria 
a ação específica praticada pelo réu nem aquela que os agentes públicos 
supostamente corrompidos teriam que praticar, omitir ou retardar. 

 
Contentou-se o  Parquet, na exordial, em afirmar, singelamente, que 

JOSÉ DIRCEU, em conjunto com os corréus DELÚBIO SOARES,  JOSÉ 
GENOÍNO e  SÍLVIO PEREIRA, teriam adquirido, mediante propina,  o 
apoio político de determinadas agremiações partidárias.

 
Há, na peça acusatória, é verdade, uma afirmação isolada, e que não 

inclui JOSÉ DIRCEU, segundo a qual:
 

“(...)  Romeu Queiroz procurou o então Ministro  Anderson 
Adauto,  o qual  manteve entendimentos com Delúbio Soares,  
que  se  prontificou  a  retomar  as  transferências  através  da  empresa  
SMP&B, o que de fato ocorreu” (fl. 117 da denúncia).

 
Mas isso é o mais próximo que o MP chegou da caracterização do 

delito  imputado  ao  réu,  que  nem ao  menos  veio  a  ser  nominalmente 
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citado no depoimento transcrito na denúncia.
 
Mesmo após uma densa e demorada instrução criminal,  o  Parquet 

não logrou êxito em demonstrar a acusação abstrata lançada na exordial 
acusatória,  salvo  a  existência  dos  pagamentos  a  políticos  e  a 
parlamentares para fazer face a despesas de campanha.

 
A verdade é que o Parquet apegou-se a depoimentos contraditórios, 

que, embora possam mencionar o réu  JOSÉ DIRCEU lateralmente, em 
nada  o  atingem  de  forma  direta.  Não  obstante,  o  Ministério  Público 
insiste em sua condenação.

 
Especificamente quanto ao Partido Progressista, há depoimentos que 

atestam que este sempre integrou a base aliada do Governo Lula, e que 
havia  uma  ala  do  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  que 
também o apoiava, da qual fazia parte JOSÉ BORBA.

 
A  acusação  segundo  a  qual  a  corrupção  ativa  tinha  como 

fundamento a compra de apoio de determinados parlamentares para que 
votassem os projetos de lei de interesse do Executivo  mostra-se, a meu 
ver, totalmente sem sentido, eis que os membros de tais agremiações, 
que integravam o Congresso Nacional, já cerravam fileiras na base de 
apoio do Governo.

 
Veja-se,  nesse sentido,  o estudo elaborado a pedido do Deputado 

Odair  Cunha  (PT/MG),  repleto  de  dados  estatísticos  e  gráficos,  que 
infirmam completamente a alegação ministerial de compra de votos para 
a  aprovação  de  projetos  de  lei  de  interesse  do  Governo  de  então  no 
Congresso Nacional. Transcrevo, abaixo, o resumo do referido estudo:

 
“Objetivo
Examinar os supostos repasses financeiros a parlamentares e as  

votações na Câmara dos Deputados a fim de avaliar se é plausível a  
hipótese de pagamento regular a parlamentares para que estes votem  
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em propostas de interesse do governo. Tentar identificar a existência  
do  suposto  ‘mensalão’.  Tentar  identificar  um  possível  padrão  de  
comportamento das bancadas na Câmara em relação às orientações de  
voto do governo.

Base de dados e amostra
1) Levantamento feito pela Coordenação do Sistema Eletrônico  

de  Votação  da  Câmara  dos  Deputados  indica  a  realização  de  150  
votações nominais eletrônicas em 2003 e de 118 em 2004, perfazendo  
um total de 268 votações nominais eletrônicas no período em que teria  
existido  o  suposto  ‘mensalão’,  de  acordo  com  o  deputado  Roberto  
Jefferson (PTB-RJ) – segundo quem tal suposta irregularidade teria  
sido extinta em 2005. Desta base de dados, foram selecionadas para a  
amostra 260 (97%), de acordo com os seguintes critérios:

-  Os  partidos  selecionados  deveriam  ter  participado  de  
todas as votações;

- Todas as votações deveriam ter a presença dos partidos  
selecionados.
2) Relação de sacadores nas contas das empresas do sr. Marcos  

Valério  entregue  por  ele  em  depoimento  à  Comissão  Mista  
Parlamentar de Inquérito da Compra de Votos.

Hipóteses
A amostra das 260 votações foi examinada. Em primeiro lugar,  

observou-se  que  há  casos  em que  o  governo deu  orientação  para  a  
votação (238, ou 91,5% do total) e casos em que não houve orientação  
(22, ou 8,5% do total). Como o objetivo do estudo é determinar se as  
bancadas  acompanham ou não  a  orientação  do  governo,  a  amostra  
principal é composta, portanto, do primeiro grupo de eventos, ou seja,  
238 votações nominais eletrônicas. A partir daí foi possível analisar a  
votação média das bancadas, qual o desvio padrão das votações das  
bancadas e qual a correlação entre as votações da bancada do PT em  
relação às dos demais partidos.  Estas  variáveis  foram escolhidas  de  
acordo com SPIEGEL (1993:67,104-6, 360 e 428)1.

(...)
Conclusões

1 O estudo menciona SPIEGEL, Murray. 3ª ed.  Estatística.  São Paulo: Makron Books, 

1993.
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(22, ou 8,5% do total). Como o objetivo do estudo é determinar se as  
bancadas  acompanham ou não  a  orientação  do  governo,  a  amostra  
principal é composta, portanto, do primeiro grupo de eventos, ou seja,  
238 votações nominais eletrônicas. A partir daí foi possível analisar a  
votação média das bancadas, qual o desvio padrão das votações das  
bancadas e qual a correlação entre as votações da bancada do PT em  
relação às dos demais partidos.  Estas  variáveis  foram escolhidas  de  
acordo com SPIEGEL (1993:67,104-6, 360 e 428)1.

(...)
Conclusões

1 O estudo menciona SPIEGEL, Murray. 3ª ed.  Estatística.  São Paulo: Makron Books, 

1993.

42 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4914 de 8405 STF-fl. 56529



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Os  dados  examinados  indicam  que  há  um  comportamento  
relativamente  uniforme  das  bancadas  na  Câmara  dos  Deputados.  
Neste sentido:

-  PSB,  PT  e  PCdoB  são  bancadas  mais  governistas,  
tendendo a apoiar as propostas do governo em grande medida;

- PDT e PPS têm posições ideológicas e/ou partidárias, no  
sentido de que votam de acordo com propostas ‘ditas à esquerda’,  
mas também podem seguir orientações partidárias – de oposição,  
portanto contra o governo;

-  PL,  PTB,  PMDB e  PP formariam,  em conjunto,  um  
bloco de centro, que tenderia a votar de acordo com o governo  
segundo determinadas conveniências – o PL mais intensamente,  
por ser o partido do vice-presidente;

-  PSDB e  PFL são  partidos  de  oposição,  o  que  não  os  
impede  de,  em  certas  ocasiões,  votar  100%  conforme  a  
orientação  do  governo.  É  necessário  destacar  que,  das  238  
votações  nominais  eletrônicas  em  que  houve  orientação  do  
governo, em 231 (97%) parlamentares do PSDB votaram com o  
governo e em 229 (96%) parlamentares do PFL votaram com o  
governo.
Por fim, é necessário lembrar que estudo feito recentemente pela  

assessoria do PSDB na Câmara dos Deputados concluiu que a análise  
dos repasses de Marcos Valério a partidos sugere que os recursos foram  
destinados a pagamentos de dívidas de campanha, como afirmaram o  
empresário e Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Essas conclusões  
foram relatadas pelo  jornalista Ilimar Franco na coluna ‘Panorama  
Político’  do  jornal  O  Globo,  em  22  de  agosto  passado,  as  quais  
merecem  uma  ressalva:  este  estudo,  como  foi  dito,  esclarece  que,  
independente dos eventuais repasses financeiros, a bancada do PL teve  
comportamento  governista  em um  expressivo  número  de  votações,  
conforme demonstrado no Gráfico 7” (fls. 81-91, apenso 120).

 
Em  depoimento  prestado  em  juízo,  o  Deputado  Odair  Cunha 

confirma os termos desse estudo:
 

“O SR. ODAIR JOSÉ DA CUNHA: Nesse estudo, eu era da  
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CPI da compra de votos (...)
A  SRª,  ADRIANA  PAZINI  DE  BARROS  -  OAB/SP  

221911:  E  qual foi a conclusão a que se chegou nesse estudo,  
Vossa Excelência se lembra?

O SR.  ODAIR  JOSÉ DA  CUNHA:  (...)  As  votações  você  
tinha  na  média  dos  partidos,  sempre  80%  de  cada  partido  votava  
segundo a orientação do Governo.  O que nós buscamos naquela  
época foi demonstrar que não havia coincidência de saque com  
votação,  visto que ora havia saque,  ora não havia saque,  e,  
independente do saque, você tinha um comportamento padrão  
(...) Partidos como o PP, o antigo PL, o PTB e o PMDB tinham uma  
média de fidelidade de 80% das votações independente dos saques. O 
estudo em si  mostrou exatamente trabalhar  essa lógica,  que  
não  havia  coincidência  de  uma  coisa  com  a  outra,  
necessariamente.

(...)
O  SR.  ODAIR  JOSÉ  DA  CUNHA:  Na  verdade,  o  que  o  

estudo evidenciou, isso está disponível na internet, de fácil acesso, o  
que  o  estudo  evidenciou  foi  que  no  período  de  2004,  durante  o  
período eleitoral  ou próximo do período eleitoral  de  2004,  o  
Governo teve um índice de infidelidade maior por parte dos  
partidos da base – isso é só a gente identificar, olhar a votação,  
e é isso que o estudo quer mostrar” (fls. 42.622-42.624 - grifei).

 
Corroborando as conclusões do estudo apresentado à mencionada 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, também colho dos autos um 
número considerável de depoimentos judiciais uníssonos no sentido de 
que  a  alegada  compra  de  votos  de  parlamentares  não  teria  existido. 
Transcrevo, abaixo, alguns deles, que autorizam tal conclusão.

 
O Deputado Federal Luciano Souza Castro do PL/RR, indagado se 

foi  oferecida vantagem financeira com relação às votações da Reforma 
Previdenciária e Reforma Tributária, respondeu:

 
“(...) que nunca ouviu falar desse tipo de negociação, de trato,  
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dentro  da  Câmara  dos  Deputados;  que  nunca  houve  oferta  de  
vantagem ao partido ou à bancada” (fl. 42.949 - grifei).

 
Já  o Senador amazonense João Pedro Gonçalves Costa do Partido 

dos Trabalhadores, perguntado sobre repasse de valores a parlamentares 
em troca de apoio do Governo Federal, disse:

 
“(...)  que  nunca  ouviu  e  nunca  participou  de  reuniões  do  

Diretório Nacional do PT em que houvesse discussão sobre repasse de  
recursos  para  parlamentares  e  desconhece  ato  de  corrupção  no  
Congresso referente às votações das reformas previdenciária e  
tributária” (fls. 42.954-42.955 - grifei).

 
De sua parte, Nilson Moura Leite Mourão, Deputado Federal pelo 

PT-AC, disse que foi membro da comissão especial que emitiu parecer 
sobre a reforma da previdência, acrescentando que “não soube e nada 
ouviu  sobre  compra  de  votos  para  a  votação  da  reforma  da 
previdência”; indagado se, em algum momento, na comissão que discutia 
a  Reforma  Previdenciária,  aventou-se  possibilidade  de  pagamento  a 
parlamentares,  a  fim de votar  com a proposta  do governo,  respondeu 
“não pude perceber absolutamente nada disso” (fls.  42.961 e 42.965 – 
grifei).

 
O Deputado Federal Vadão Gomes, do PP/SP, perguntado se algum 

partido recebia algum tipo de dinheiro para votar a favor do Governo, 
respondeu “nunca”;  e questionado se já  tinha ouvido falar  de voto de 
deputado comprado para votar a favor do Governo, respondeu: “só na  
época da reeleição do Fernando Henrique” (fls. 42.973-42.974 - grifei).

 
O  Deputado  Estadual  e  ex-Presidente  do  PT/RJ  Gilberto  Silva 

Palmares,  indagado  se  participou  de  alguma  reunião  em  que  fosse 
discutida a compra de apoio de parlamentares em troca de dinheiro ou de 
loteamento de cargos, respondeu: “Não. Nunca” (fl. 30.506 – grifei).
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Por  sua  vez,  Joaquim  Washington  Luiz  de  Oliveira,  Deputado 
Federal do PT pelo Estado do Maranhão, assim se manifestou:

 
“nunca  ouviu  falar  da  existência  de  um esquema  de  

pagamento periódico de dinheiro para parlamentares federais  
da base aliada em troca de apoio político do governo federal 
chamada pela imprensa de ‘mensalão’; (...) que confirma nunca ter  
ouvido ainda que por comentários existir o ‘mensalão’, ou seja, de que  
integrantes  do  governo  Lula  e  do  Partido  dos  Trabalhadores  
promoviam  loteamento  político  de  cargos  públicos  e  distribuíam  
mesada aos parlamentares federais” (fls. 32.898-32.899 – grifei).

 
Já a atual Presidenta da República, Senhora Dilma Vana Rousseff, 

que,  depois  de  JOSÉ DIRCEU,  ocupou o  cargo  de  Ministra-Chefe  da 
Casa Civil, declarou:

 
“(...)  que  ouviu falar  do denominado ‘mensalão’  por  meio  da  

imprensa. (...) que não houve pedido de vantagem financeira nem de  
qualquer  outro  tipo  por  parte  do  Deputado  José  Janene,  nem  de  
qualquer outra pessoa para votação e aprovação da reforma do setor  
elétrico; que ao referir-se a inexistência impossibilidade de solicitação  
(sic)  de  vantagem para  votação  e  aprovação  de  reformas  referiu-se  
tanto às reformas previdenciária e tributária como à reforma do setor  
elétrico” (fls. 36.436 e ss., vol. 170).

 
De seu turno, Aldo Rebelo, à época Deputado Federal do PC do B 

paulista,  e  hoje  Ministro  dos  Esportes,  ao  ser  questionado,  assim 
respondeu:

 
“(...)  ‘o  senhor  presenciou,  em  alguma  oportunidade,  o  

então  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil  José  Dirceu,  alguma  
participação,  alguma  fala  a  respeito  dele  nesse  suposto  
pagamento  de  dinheiro  aos  parlamentares?’” Respondeu: 
“Não, em nenhum momento”; ‘O senhor, nos cargos que ocupou  
ainda no mandato do Presidente Lula, presenciou,  ouviu dizer que  
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houve compra de votos na votação da reforma tributária e da  
previdência?”  Respondeu:  “Nem  eu  e  isso  eu  perguntei  na  
época, nenhum dos outros 512 deputados, nenhum jornalista,  
tantos, dezenas ou às vezes centenas que cobrem as atividades  
do Congresso, foram atividades de 2003 com ampla cobertura,  
porque  se  tratava  de  Reforma  Tributária,  Reforma  da  
Previdência, eu nunca ouvi de nenhum jornalista, de nenhum  
deputado,  de  nenhuma  fonte,  qualquer  referência  a  qualquer  
forma de pagamento por quaisquer das votações ocorridas no  
Congresso, porque essas votações foram todas para mim discutidas e  
negociadas,  inclusive  com  a  oposição  nas  duas  reformas  mais  
importantes, não houvesse o voto da oposição, o governo não teria sido  
vitorioso” (fls. 29.492-29.493, vol. 135 - grifei).

 
De  outra  banda,  o  então  parlamentar  Luiz  Eduardo  Rodrigues 

Greenhalgh,  indagado se  durante  a  votação  das  emendas  da  Reforma 
Previdenciária e da Reforma Tributária ouviu dizer que algum deputado 
de qualquer partido teria alguma condição para votar ou deixar de votar 
em algum projeto, respondeu:

 
“(...) não; não ouvi dizer (...) que é impossível haver esse tipo  

de procedimento na Câmara dos Deputados; se há um lugar no país  
onde  não  se  tem segredo  é  a  Câmara  dos  Deputados;  milhares  de  
pessoas  entram diariamente  na  Câmara  dos  Deputados,  conversam  
com  os  assessores  dos  deputados,  acompanham  as  votações  dos  
deputados, então, é impossível se manter, se pensar num processo de  
cooptação financeira” (fls. 29.811-29.812 - grifei).

 
E, mais, Antônio Carlos de Campos Machado, Deputado Estadual e 

importante  dirigente  do  PTB,  após  ser  indagado  sobre  seu 
relacionamento com diversos parlamentares dos partidos da base aliada 
do Governo Lula, em especial com os acusados, afirmou o seguinte:

 
“(...) soube que o PT fez um acordo, não apenas com o PTB, mas  

outro  partido  também,  mas  aspecto  eleitoral,  apoio  eleitoral  para  o  
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nosso partido, quantia de 4 milhões de reais;” 

Perguntado  se  EMERSON  PALMIERI,  pelas  suas  informações, 
chegou  a  distribuir  valores  para  alguns  dos  deputados  para  que 
pudessem votar favoravelmente ao Governo, Respondeu: “essa não era a  
função dele; a função do Emerson era apenas como 1º secretário, ele não  
tinha essa função; eu nunca soube disso” (fls. 29.919 e fls. 29.922 – grifei).

 Ainda, Maria do Carmo Lara Perpétuo, Deputada Federal mineira 
do Partido dos Trabalhadores, à época Prefeita de Betim/MG, asseverou 
que:

 
“Entre  2002  e  2005,  além de  presidente  do  PT  mineiro,  era  

Deputada Federal; que participou das discussões na Câmara Federal  
sobre  a  reforma  da  Previdência  e  considera  que  qualquer  tema  de  
relevo  nacional,  de  grande  repercussão,  como  é  o  caso,  envolve  a  
participação de todos os partidos, inclusive da oposição; que os votos  
da oposição foram importantes para a reforma da Previdência;  
que,  na  Câmara  Federal,  nunca  ouviu  falar  de  Deputados  
recebendo dinheiro para aprovar a Reforma da Previdência” (fl. 
37.417 - grifei).

 
Nelson  Vicente  Portela  Pelegrino,  Deputado  Federal  do  PT/BA, 

depôs nestes termos:
 

“(...) que foi líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados  
em  2003;  que  a  reforma  da  Previdência  era  uma  bandeira  
defendida por todos os partidos e foi aprovada com votos de  
membros de todos os partidos, inclusive da oposição, pois havia  
um  consenso  quanto  a  sua  necessidade;  que,  apesar  de  participar  
diariamente das discussões como líder do PT,  em momento algum  
presenciou  ou  soube  de  oferecimento  de  quantias  a  
parlamentares para votarem a favor de propostas do governo” 
(fl. 38.434 - grifei).
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Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, então Deputado Federal do PT/DF, 
disse que:

 
“(...) a Reforma da Previdência causou muita polêmica. Houve  

uma movimentação muito grande, uma articulação que há muito eu  
não  via  no  Congresso  Nacional,  desde  os  trabalhos  da  Assembleia  
Nacional  Constituinte,  envolvendo,  sobretudo,  servidores  públicos.  
Fizemos  várias  audiências  públicas  com  a  presença  de  juristas.  
Recordo-me do Ives Gandra, recordo-me do Luís Roberto Barroso, e foi  
um momento muito rico daquela legislatura. Perguntado: 'o senhor  
presenciou, na Reforma da Previdência, ou mesmo ouviu dizer  
algo  relacionado  à  compra  de  voto  de  parlamentares?'  
Respondeu: 'Não, nem durante a Reforma da Previdência, nem  
em todo o período em que estive na Câmara dos Deputados.  
Nunca ouvi falar. Se Vossa Excelência me pergunta sobre o chamado  
‘mensalão’,  posso me antecipar e dizer que a primeira vez em  
que li essa expressão foi nos jornais. Tenho impressão, não, tenho  
a  certeza  de  que  foi  uma  expressão  cunhada  pelo  então  deputado  
Roberto Jefferson, mas, enquanto fui deputado, nunca ouvi falar em  
compra  de  votos,  aliás,  nem  nesse  período,  nem  no  meu  período  
anterior'” (fls. 43.301-43.302 – grifei).

 
Prossigo,  lendo  o  que  declarou  Patrus  Ananias  de  Souza,  ex-

Deputado Federal do PT por Minas Gerais, após ser indagado sobre seu 
relacionamento com diversos parlamentares dos partidos da base aliada 
do  Governo  Lula,  em  especial  com  os  acusados,  assim  respondeu  à 
seguinte pergunta:

 
“(...) em relação a todos esses parlamentares que mencionei e aos  

partidos PP, PL, PTB e PMDB, durante esse ano de 2003, no qual o  
senhor esteve no Congresso Nacional,  o senhor ouviu, em alguma  
oportunidade, alguma informação, algum boato ou afirmação  
mesmo de que esses partidos votavam os projetos de interesse  
do  Governo  Federal  porque  recebiam  dinheiro?”  Respondeu: 
“Não.  Em  nenhuma  oportunidade;”  Perguntado:  “depois  do  
chamado  escândalo  do  ‘mensalão’,  de  junho  de  2005,  alguém  
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comentou com o senhor que existiu esse pagamento a partidos para  
votar  matérias  no  Congresso  Nacional  naquele  ano  de  2003?”  
Respondeu: “Também não” (fls. 42.450-42.451 – grifei).

 
O  atual  Ministro  das  Comunicações,  Paulo  Bernardo  da  Silva,  à 

época  Deputado  Federal  do  PT,  respondeu  à  pergunta  abaixo  desta 
forma:

 
“O senhor, tendo participado da Comissão de Orçamento  

no  Congresso,  chegou  alguma  vez  a  ouvir  ou  tomou  
conhecimento de que havia pagamento a deputados para votar  
a  favor  do  governo  federal?”  Respondeu:  “Não,  nunca  ouvi  
falar nisso”. Perguntado: “Nem mesmo boatos a esse respeito?” 
Respondeu: “Não. Nós sempre ouvimos falar de parlamentares que,  
às vezes, conseguiam contribuições de empresas por conta de votações,  
mas, desses pagamentos, de fato, nunca ouvi falar nada” (fl. 42.563 – 
grifei).

 
Luiz  Albuquerque  Couto,  Deputado  Federal,  após  informar  que 

participava de reuniões do Diretório Nacional do PT, foi questionado:
 

“(...)  nessas reuniões o senhor chegou a ouvir dizer ou a  
presenciar algum ato de compra de apoio político na Câmara  
dos Deputados?” Respondeu: “Não. Pela primeira vez eu ouvi  
essa questão do ‘mensalão’ a partir de uma denúncia feita pelo  
ex-deputado Roberto Jefferson, foi a partir de uma ação da polícia  
nos  Correios,  era  uma  indicação  dele,  e  ele  achava  que  tinha  sido  
militante do Partido dos Trabalhadores e que tinham denunciado essa  
situação.” Perguntado:  “Em relação às Reformas Tributária e  
Previdenciária,  o senhor teve algum conhecimento de ato de  
corrupção na análise de votação dessas reformas?” Respondeu: 
“Não, nós sabemos que toda a legislação sempre sofre mudanças, mas  
é mudança através da pressão democrática,  ou seja,  primeiro lugar,  
porque  na  reforma  da  Previdência  também  nós  tivemos  votos  de  
deputados de oposição. Então, havia a necessidade de uma reforma da  
Previdência. É claro que havia pressão, através de setores que eram  
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contrários, mas nunca ouvi dizer que parlamentares eram comprados  
para votar esta reforma” (fls. 42.572-42.573 – grifei).

 
O  também  Deputado  Federal  petista  Carlos  Augusto  Abicalil,  já 

referido acima, após informar que participou intensamente, no Congresso 
Nacional, das discussões sobre a Reforma Previdenciária, foi perguntado:

 
“(...) Vossa Excelência pôde notar alguma vez indícios ou  

viu  claramente,  presenciou  a  compra  de  votos  de  deputados  
para votação da Reforma Previdenciária?” Respondeu: “Tenho 
por absurda essa informação, até porque, no acompanhamento  
da  CPMI,  como  membro  titular  da  CPMI  dos  Correios,  a  
tentativa de fazer a vinculação entre uma coisa e outra, no meu  
entendimento,  não  obedece  a  qualquer  critério  ou  
caracterização decisiva.” Perguntado: “Agora, a mesma pergunta,  
mas, de maneira geral, não especificamente à reforma previdenciária.  
Vossa  Excelência  alguma  vez  presenciou  ou  ouviu  dizer  a  
respeito  da compra de votos de  parlamentares?” Respondeu: 
“Absolutamente. Qualquer noticiário a respeito disso foi posterior às  
denúncias  que  provocaram  esse  desdobramento  do  intitulado  
‘mensalão’.  Não  presenciei,  não  vislumbrei,  não  vi,  não  percebi  
qualquer  movimentação  dessa  natureza  durante  a  tramitação  da  
Reforma  da  Previdência”  (fls.  42.579/80,  vol.  199  -  grifei).  
Perguntado: “O senhor já mencionou que nunca verificou indícios de  
compra de votos de deputados.  E com relação à compra de votos  
de senadores,  o senhor verificou algum indício?”  Respondeu: 
“Não,  ao  contrário,  até  porque,  estranhamente,  só se noticiou essa  
hipótese sobre a Câmara dos Deputados, não se verificou nada, não se  
anunciou nada em relação ao Senado da República,  em que pese a  
maior  resistência  às  reformas  se  darem  exatamente  no  cenário  do  
Senado,  no  primeiro  Governo  e  nesse  Governo,  igualmente”  (fl. 
42.583, vol. 199 - grifei).

 
O Deputado Federal pelo PSB Luiz Roberto de Albuquerque, após 

informar  que  exerceu  a  função  de  vice-líder  do  Governo,  durante  a 
reforma previdenciária, foi indagado:
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tentativa de fazer a vinculação entre uma coisa e outra, no meu  
entendimento,  não  obedece  a  qualquer  critério  ou  
caracterização decisiva.” Perguntado: “Agora, a mesma pergunta,  
mas, de maneira geral, não especificamente à reforma previdenciária.  
Vossa  Excelência  alguma  vez  presenciou  ou  ouviu  dizer  a  
respeito  da compra de votos de  parlamentares?” Respondeu: 
“Absolutamente. Qualquer noticiário a respeito disso foi posterior às  
denúncias  que  provocaram  esse  desdobramento  do  intitulado  
‘mensalão’.  Não  presenciei,  não  vislumbrei,  não  vi,  não  percebi  
qualquer  movimentação  dessa  natureza  durante  a  tramitação  da  
Reforma  da  Previdência”  (fls.  42.579/80,  vol.  199  -  grifei).  
Perguntado: “O senhor já mencionou que nunca verificou indícios de  
compra de votos de deputados.  E com relação à compra de votos  
de senadores,  o senhor verificou algum indício?”  Respondeu: 
“Não,  ao  contrário,  até  porque,  estranhamente,  só se noticiou essa  
hipótese sobre a Câmara dos Deputados, não se verificou nada, não se  
anunciou nada em relação ao Senado da República,  em que pese a  
maior  resistência  às  reformas  se  darem  exatamente  no  cenário  do  
Senado,  no  primeiro  Governo  e  nesse  Governo,  igualmente”  (fl. 
42.583, vol. 199 - grifei).

 
O Deputado Federal pelo PSB Luiz Roberto de Albuquerque, após 

informar  que  exerceu  a  função  de  vice-líder  do  Governo,  durante  a 
reforma previdenciária, foi indagado:
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“(...) o senhor notou e sabe dizer se, no âmbito da reforma  

previdenciária, se o senhor presenciou, por parte do Governo,  
alguma atuação do Governo em relação à compra de votos?”  
Respondeu:  “Nunca  houve  compra  de  votos  na  relação  do  
Governo  com a  Câmara  dos  Deputados.  Nunca  testemunhei  
isso, nunca vi absolutamente nada disso,  aliás,  na Reforma da  
Previdência, teve, inclusive, parlamentares da oposição que votaram  
favoravelmente. Quer dizer,  desconheço qualquer tipo de relação  
de negócios em relação a voto. Desconheço totalmente e acho até  
um absurdo que possa se imaginar que tenha havido algum negócio de  
compra de votos na Câmara” (fl. 42.602 - grifei).

 
O Deputado Federal gaúcho Henrique Fontana Júnior, do PT, depois 

de  esclarecer  que  participou  da  análise  e  votação  da  Reforma 
Previdenciária, foi perguntado:

 
“(...)  O senhor  presenciou algum fato ou mesmo algum  

indicativo de repasse de valores a parlamentares em troca de  
votos  a  favor  da  proposta?”  Respondeu:  “Nenhum.”  
Perguntado:  “Em  relação  à  Reforma  Tributária,  o  senhor  
presenciou, da mesma forma, algum comentário ou sobre algum  
fato que indicasse ato de corrupção?”  Respondeu: “Nenhum” 
(fls. 42.608-42.609 - grifei).

 
Jaime Martins Filho, Deputado Federal do PL mineiro, por sua vez, 

foi indagado se:
 

“Especificamente com relação às votações da Reforma da  
Previdência e da Reforma Tributária,  foi oferecido ao senhor,  
em algum momento, alguma vantagem financeira ou o senhor  
soube  de  ter  sido  oferecida  alguma  vantagem  financeira  ao  
partido, à liderança do partido, a presidente do partido ou a  
alguém  para  que  influenciasse  a  bancada  nessas  votações?”  
Respondeu:  “A  mim  jamais  foi  oferecido  qualquer  tipo  de  
vantagem por essa ou por qualquer outra votação (...)  jamais  
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houve  qualquer  tipo  de  negociação  que  se  referisse  a  vantagens  
indevidas e que pudessem representar uma mudança de postura, ou  
uma mudança de voto, ou uma mudança de opinião.”  Perguntado: 
“O senhor tem notícia de algum oferecimento de vantagem a  
membro do Partido Liberal, a líder ou a presidente do partido à  
época  para  votar  a  favor  do  Governo  ou  das  posições  do  
Governo  na  Reforma  da  Previdência  ou  na  Reforma  
Tributária?” Respondeu:  “Não,  não  tenho  conhecimento  de  
oferecimento de nenhum tipo de vantagem.” Perguntado: “Antes  
da divulgação do denominado ‘escândalo do mensalão’,  o senhor já  
tinha  ouvido  falar  de  pagamento  de  vantagens  financeiras  
isoladamente ou periodicamente a deputados para que se mantivessem  
na  base  de  sustentação  do  Governo?”  Respondeu:  “Não” (fls. 
42.614-42.617 – grifei).

 
Prossigo relatando o que declarou o Deputado Federal do PP João 

Alberto Pizzolatti Júnior, ao ser perguntado:
 

“O  senhor  presenciou  alguma  conduta  de  José  Dirceu,  
especificamente do Governo, no sentido de algo relacionado à  
compra  de  votos?”  Respondeu:  “Nenhuma. Nunca  participei,  
nunca vi qualquer relacionamento do Governo com parlamentares do  
nosso partido ou comigo, especificamente, relacionado a favorecimento  
pecuniário. Nunca” (fl. 42.651 - grifei).

 
Ao Senador Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, do PT/AC, após 

informar  que  foi  relator,  no  Senado,  da  Reforma  da  Previdência,  foi 
perguntado:

 
“(...)  nessa  reforma,  o  senhor  presenciou  algum  ato  de  

tentativa, ao menos, de compra de apoio político, de compra de  
voto?  Respondeu: ‘Nunca. Nunca presenciei qualquer relação  
de  compra  de  voto. Foi  uma  relatoria  difícil,  tivemos  mais  de  
setecentas emendas, dentro do Senado Federal, e eu tive que relatar  
todas,  fazer  juízo  de  todas  as  emendas,  debates  que  atravessaram  
muitas madrugadas, entre a base do Governo, o relator e a oposição e  
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nunca ouvi nada que pudesse trazer dúvidas de honradez na relação  
no governo, na Reforma da Previdência ou no próprio Senado’”  (fl. 
42.681, vol. 200).

 
Após informar que o relator, no Senado, da Reforma Tributária foi o 

Senador Aluísio Mercadante, foi perguntado: “ouviu dizer de compra de  
apoio político na aprovação dessa reforma?”  Respondeu: “Em nenhum 
momento” (fl. 42.682 - grifei).

 
O  atual  Ministro  de  Estado  da  Justiça,  José  Eduardo  Martins 

Cardozo,  Deputado  Federal  à  época  dos  fatos,  assim  se  manifestou, 
quando perguntado:

 
“Como deputado desde 2002, Vossa Excelência provavelmente  

participou das discussões a respeito da Reforma da Previdência e da  
Reforma  Tributária  também,  certo?  Respondeu:  “Certo”.  
Perguntado:  “Durante  essas  discussões,  Vossa  Excelência,  em 
algum momento, soube, presenciou, ouviu falar que o Partido  
dos Trabalhadores estaria comprando votos de parlamentares  
para  que  votassem  a  favor  de  propostas  do  Governo?”  
Respondeu: “Nunca, até porque é muito importante ter claro  
que especialmente a Reforma da Previdência foi uma reforma  
bastante tensionada dentro do PT e no plenário da casa” (fl. 
42.734, vol. 200 - grifei). 

 
Perguntado:  “Vou repetir  a  mesma  pergunta  que  já  fiz  anteriormente,  

agora tomando-se em conta todas as propostas governamentais de maneira geral,  
a aprovação de propostas governamentais de maneira geral: alguma vez, durante  
o período em que Vossa Excelência exerceu o mandato de deputado federal, Vossa 
Excelência  presenciou  ou  ouviu  falar  da  compra  de  votos  de  
parlamentares  para  que  aprovassem  propostas  governamentais?”  
Respondeu: “Não. Isso começou a ser falado pela imprensa, a partir de  
um certo  momento em 2005.  Antes  disso,  nunca  tinha  ouvido  falar  nessa  
hipótese” (fls. 42.736 - grifei).
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A  José  Wilson  Santiago,  Deputado  Federal  pelo  PMDB,  após 
informar  que  participou  das  discussões  e  da  votação  da  Reforma 
Previdenciária e Reforma Tributária, foi perguntado:

 
“Durante o período em que Vossa Excelência participou dessas  

discussões públicas entre os parlamentares e  também da aprovação,  
Vossa Excelência alguma vez percebeu, presenciou, ouviu falar da  
compra de votos de deputados para que votassem a favor das  
propostas do Governo?” Respondeu: “Não”. Perguntado: “Eu 
vou  repetir  uma  pergunta  que  já  fiz,  mas  de  maneira  genérica  
agora, não só relacionada à Reforma da Previdência e Tributária, mas  
de maneira geral e relacionada a todas as propostas governamentais,  
alguma  vez  Vossa  Excelência  ouviu  falar  ou  presenciou  a  
compra de votos de deputados para que votassem a favor das  
propostas governamentais?”  Respondeu: “Não, nem uma vez” 
(fls. 42.749-42.750 - grifei).

 
Já à Ideli Salvati, atual Senadora e Ministra de Estado, após informar 

que participou das votações das Reformas Tributária e Previdenciária, foi 
perguntado:

 
“Nessas  votações,  e  mesmo  em  outras,  a  senhora  teve  

conhecimento de repasses de valores a parlamentares em troca  
de  apoio  político  ao  Governo  Federal?”  Respondeu:“Não,  
nunca”. Perguntada:  “A  senhora  afirmou  que  participou  das  
comissões parlamentares de inquérito e, enfim, participou da apuração  
desses  fatos.  Nessa apuração,  a senhora pôde constatar alguma  
prova ou mesmo algum indício de ato de corrupção na votação  
dessas  reformas?” Respondeu:  “Não,  eu  não  tive  acesso  a  
nenhuma  prova,  a  nenhum  documento  que  comprovasse  
pagamento em troca de votos em matérias” (fl. 42.764 - grifei).

 
José Barroso Pimentel, então Deputado Federal e hoje Ministro de 

Estado, após informar que foi o relator da Reforma Previdenciária (PEC 
40), recebeu a seguinte indagação:
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“Vossa Excelência vislumbrou, nesse início de primeiro mandato  

do Presidente Lula,  quando atuava como relator das discussões  
sobre a reforma da Previdência, indícios de compra de votos de  
parlamentares?”  Respondeu:  “Não  ouvi,  de  forma  alguma,  
qualquer  diálogo  sobre  isso. Portanto,  não  há,  não  presenciei  
qualquer iniciativa, qualquer insinuação sobre isso”  (fl. 42.781, vol. 
200 - grifei).

 
Perguntado:  “Especificamente  sobre  as  votações  da  reforma  

tributária ou na votação que aconteceu nos anos de 2003 e 2004, nesse primeiro  
mandado  do  governo  Lula,  logo  no  início,  Vossa  Excelência  verificou  a  
existência  de  compra  de  votos  de  parlamentares  na  Câmara  dos  
Deputados  Federais?” Respondeu:  “De  forma  alguma. As  votações  na  
reforma  previdenciária  e  na  reforma  tributária  que  foram  aprovadas  foram  
aquelas em que os governadores tinham acordos” (fl. 42.785 - grifei).

 
Transcrevo, ainda, as declarações do parlamentar Eduardo Valverde 

Araújo, do PT/RO, ao ser perguntado:
 

“Alguma vez, Vossa Excelência ouviu falar ou presenciou  
que  o  Governo  destinava  dinheiro  aos  partidos  para  que  
votassem a favor nas propostas governamentais?” Respondeu: 
“Desconheço esse assunto, até porque, como falei anteriormente, na  
proposta do Governo, eu, particularmente, votei favorável, entendendo  
a razão daquele momento”. Perguntado: “Eu vou ampliar um pouco  
a  pergunta,  não  se  restringindo  somente  à  reforma  da  
Previdência, mas a outras propostas governamentais. Alguma 
vez, Vossa Excelência ouviu falar ou presenciou a entrega de  
dinheiro  a  parlamentares  para  que  votassem  a  favor  do  
Governo?” Respondeu: “Não” (fl. 42.816 – grifei).

 
Do  já  citado  José  Múcio  Monteiro  Filho,  ex-Deputado  federal  do 

PTB/PE  e  hoje,  como  salientado,  Ministro  do  Tribunal  de  Contas  da 
União, obtiveram-se as seguintes respostas:
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Perguntado:  “Senhor ministro,  diz  a  denúncia  do  Procurador-Geral  da  

República que o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - teria recebido recursos  
financeiros através de José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz,  
e a acusação é a de que essas pessoas receberam recursos, em nome do PTB, para  
dar apoio político no Congresso Nacional ao Governo Federal, especificamente  
para votar a favor da PEC 40, de 2003, da Reforma da Previdência, e da PEC 41,  
de 2003, Reforma Tributária.  O que o senhor pode dizer a respeito dessa  
acusação?” Respondeu: “Não. Isso não é verdade” (fl. 42.868, vol. 201 - 
grifei). 

 
Perguntado:  “Especificamente,  então,  em  relação  às  votações  no  

Congresso  Nacional,  o  PTB  votou  favoravelmente  ao  projeto  de  
iniciativa  do  Governo  porque  recebeu  ajuda  financeira?” Respondeu: 
“Em hipótese alguma” (fl. 42.869 - grifei).

 
A Rubens Otoni Gomide, Deputado Federal pelo PT goiano, após 

afirmar  que  participou das  discussões  da  Reforma da  Previdência,  no 
primeiro mandato do Presidente Lula, foi perguntado:

 
“O  senhor  presenciou  ou  mesmo  ouviu  dizer  algo  que  

indicasse  que  estivesse  ocorrendo  compra  de  votos  de  
parlamentares  na  reforma  da  Previdência  ou  na  reforma  
tributária?” Respondeu: “Não, de maneira nenhuma, nem nesse  
sistema,  nem  em  outro,  até  porque  isso,  às  vezes,  fica  o  lugar  
comum na discussão como se fosse uma forma de ganhar votos na  
Câmara. Quem vive o dia a dia da Câmara sabe que não tem nada  
disso. Ali o debate é acalorado, existem posições diferenciadas mesmo e  
interesses diferenciados, ilegítimos, sendo defendidos ali,  mas é um 
debate intenso que não tem nada a ver com compra de voto” (fl. 
42.891 - grifei).

 
Tem-se, ainda, o testemunho do Deputado Federal pelo PL paulista 

Milton Antônio Casquel Monti, ao qual foi perguntado:
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“Especificamente com relação às votações da Reforma da  

Previdência e a Reforma tributária, foi oferecida ao senhor, em  
algum  momento,  alguma  vantagem  financeira?”  Respondeu: 
“De maneira alguma.” Perguntado: “O senhor soube da oferta  
de alguma vantagem financeira ao partido ou à liderança do  
partido ou a alguém para que influenciasse a bancada nessas  
votações?” Respondeu:  “Nunca  tomei  conhecimento  de  que  
qualquer  tipo  de  oferta,  neste  sentido,  tivesse  sido  feita.”  
Perguntado: “O senhor tem notícia de oferecimento de vantagem a  
membro do Partido liberal, a líder ou a presidente do partido, à época,  
para votar a favor do Governo ou das posições do Governo na Reforma  
da Previdência ou na Reforma Tributária?”  Respondeu: “Não, isso  
nunca houve” (fl. 42.896-42.897, vol. 201 - grifei).

 
Perguntado:  “Antes  da  divulgação  do  denominado  escândalo  do  

‘mensalão’,  o senhor  já tinha ouvido falar  de  pagamento de  vantagem  
financeira  isoladamente  ou  periodicamente  a  deputados,  para  que  se  
mantivessem na base de sustentação do Governo?” Respondeu:  “Não,  
nunca ouvi falar e isso não acontece; nem aconteceu e nem acontece” (fls. 
42.897 - grifei).

 
Por fim,  José Santana de Vasconcellos  Moreira,  Deputado Federal 

pelo PL de Minas Gerais, assim respondeu à seguinte pergunta:
 

“Especificamente  com  relação  às  votações  da  Reforma  da  
Previdência e da Reforma tributária,  foi oferecido ao senhor, em  
algum  momento,  alguma  vantagem  financeira?”  Respondeu: 
“Não.” Perguntado:  “O  senhor  soube  da  oferta  de  alguma  
vantagem financeira ao partido ou à liderança do partido ou a  
alguém para que influenciasse a bancada nas votações dessas  
reformas?” Respondeu:  “Não,  nunca  houve.  Até  porque  esse  
problema,  aí,  desse  chamado  ‘mensalão’,  foi  uma  invenção  do  
presidente  do  PTB da  época,  até  para  tentar...  Primeiro  tentou  
resguardar os seus companheiros; depois, como viu que o Governo não  
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aceitava o  tipo de chantagem que ele  propunha,  aí inventou essa  
palavra ‘mensalão’, que é a coisa mais difícil do mundo. Teria que  
ter uns dois ou três carros-fortes dentro do Congresso Nacional todo  
mês para distribuir recurso para determinados parlamentares. Isso aí é  
um sonho” (fl. 42.928 - grifei).

 
Há  inúmeros  outros  depoimentos  e  testemunhos  encartados  nos 

autos,  todos  absolutamente  convergentes  quanto  à  inexistência  da 
compra  de  votos  no  Congresso  Nacional.  Por  outro  lado,  existe  o 
depoimento isolado do corréu ROBERTO JEFFERSON, único a sustentar 
a tese defendida na inicial acusatória.

 
Não foi,  portanto, demonstrada, insisto, pelo Ministério Público, a 

relação entre os saques e as votações do Congresso Nacional tidas como 
“compradas”. A lista de projetos de lei, apontada pelo Ministério Público, 
que  coincidiriam  com  os  saques,  data  venia,  apresenta  sabor  lotérico, 
podendo  a  alegada  “coincidência”  valer  para  qualquer  propositura 
normativa aprovada ao longo dos anos da alegada prática dos delitos 
apontados na denúncia.

 
Com efeito, a tentativa do Parquet de vincular os saques de dinheiro 

com  as  votações  havidas  como  espúrias  tem  como  base  a  vaga  e 
contraditória assertiva segundo a qual “houve a entrega de dinheiro a alguns  
acusados em datas próximas a algumas votações importantes para o Governo”, 
acrescida  da  alegação  de  que  alguns  “traíram  o  acordo  firmado  e  
votaram em sentido diverso (sic!)”.

 
Ora,  tais  afirmações  remanesceram  em  uma  espécie  de  limbo 

probatório, à míngua de uma comprovação efetiva, sobretudo porque o 
Ministério  Público  nem ao  menos  se  deu  ao  esforço  de  indicar  quais 
parlamentares descumpriram o alegado acordo, distinguindo-os daqueles 
que  lhe  foram fiéis,  se  é  que  o  aludido  acerto  realmente  existiu,  nos 
termos descritos na denúncia.
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O MP, na verdade, não logrou provar a suposta vinculação entre os 
saques e as votações, tendo em conta as afirmações genéricas que fez, as 
quais,  a  rigor,  poderiam  valer,  insisto,  para  qualquer  projeto  de  lei 
aprovado  no  Congresso  Nacional  nos  últimos  anos,  como  já  acentuei 
acima. 

 
E mais: não obstante tenha o  Parquet afirmado que as votações das 

Reformas Previdenciária e Tributária fariam parte do esquema ilegal de 
compra  de  votos  de  parlamentares  –  aliás,  as  duas  únicas  votações 
apontadas  na  denúncia  -,  deixou  expressamente  consignado,  em  sua 
manifestação derradeira, que elas não seriam objeto do processo (fl. 295 
das alegações finais).

 
Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhores Ministros, a tese da 

compra  de  votos,  a  meu  ver,  é  tão  frágil,  data  venia,  que,  em  suas 
alegações  finais,  o  Ministério  Público  afirma  que  os  pagamentos  a 
parlamentares eram feitos “a mando de José Dirceu e Delúbio Soares (...) em  
períodos  anteriores  à  votação  de  temas  importantes  no  Congresso  Nacional” 
como  “pode  ser  vislumbrado  nas  votações  que  ocorreram  em  15/10/2003  
(Votação da Lei de Falências)” (fls. 299-300). 

 
Ora, como se sabe, a Lei de Falências era de relatoria de parlamentar 

integrante da oposição ao Governo Federal. Ou seja, segundo o MP, JOSÉ 
DIRCEU estaria  comprando  votos  até  para  que  os  parlamentares 
votassem projetos da oposição!

 
O  que,  de  fato,  restou  evidenciado  mediante  farta  prova 

testemunhal  e  mesmo  documental,  ao  contrário  do  alegado  pela 
acusação,  é  que  não  havia  qualquer  relação  entre  os  saques  e  as 
votações. Aliás, há uma falha – a ver meu gritante nessa argumentação -, 
qual seja: o Parquet olvidou-se, completamente, de incluir a “compra” de 
votos de membros e lideranças do Senado, o que seria essencial, a toda 
evidência, para a aprovação de emendas à Constituição!
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aprovado  no  Congresso  Nacional  nos  últimos  anos,  como  já  acentuei 
acima. 
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Reformas Previdenciária e Tributária fariam parte do esquema ilegal de 
compra  de  votos  de  parlamentares  –  aliás,  as  duas  únicas  votações 
apontadas  na  denúncia  -,  deixou  expressamente  consignado,  em  sua 
manifestação derradeira, que elas não seriam objeto do processo (fl. 295 
das alegações finais).

 
Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhores Ministros, a tese da 

compra  de  votos,  a  meu  ver,  é  tão  frágil,  data  venia,  que,  em  suas 
alegações  finais,  o  Ministério  Público  afirma  que  os  pagamentos  a 
parlamentares eram feitos “a mando de José Dirceu e Delúbio Soares (...) em  
períodos  anteriores  à  votação  de  temas  importantes  no  Congresso  Nacional” 
como  “pode  ser  vislumbrado  nas  votações  que  ocorreram  em  15/10/2003  
(Votação da Lei de Falências)” (fls. 299-300). 

 
Ora, como se sabe, a Lei de Falências era de relatoria de parlamentar 

integrante da oposição ao Governo Federal. Ou seja, segundo o MP, JOSÉ 
DIRCEU estaria  comprando  votos  até  para  que  os  parlamentares 
votassem projetos da oposição!

 
O  que,  de  fato,  restou  evidenciado  mediante  farta  prova 

testemunhal  e  mesmo  documental,  ao  contrário  do  alegado  pela 
acusação,  é  que  não  havia  qualquer  relação  entre  os  saques  e  as 
votações. Aliás, há uma falha – a ver meu gritante nessa argumentação -, 
qual seja: o Parquet olvidou-se, completamente, de incluir a “compra” de 
votos de membros e lideranças do Senado, o que seria essencial, a toda 
evidência, para a aprovação de emendas à Constituição!
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De  todo  o  modo,  contrariamente  ao  que  alega  a  acusação,  os 

elementos probatórios coligidos nesta ação penal evidenciam que “não 
havia  uma  coincidência  entre  as  datas  das  retiradas  no  banco  e  as  
votações”, segundo, aliás, atestou, expressamente, o Deputado Maurício 
Rands (fl. 42.589 - grifei). 

 
Ou,  como assentou,  em complemento,  o  Deputado Odair  Cunha, 

afirmando que, na verdade, comprovou-se, paradoxalmente, que
 

“em alguns momentos quando há a elevação da quantidade de  
saques, do volume de saques, há uma redução, não necessariamente  
em todos, mas há uma redução da quantidade de parlamentares,  
que seriam da base aliada, que votam a favor da orientação do  
Governo” (fl. 42.621 - grifei).

 
Ora,  em  face  da  total  falta  de  correlação  entre  os  saques  e  as 

votações,  o  Parquet tentou  salvar  a  tese  abrigada  na  denúncia, 
asseverando  que alguns  corréus  –  sem especificar  quais  -,  “apesar  de  
receberem o dinheiro especificamente para esta finalidade, votaram em  
sentido diverso” (fl. 295 das alegações finais - grifei).

 
Como se vê, o Ministério Público, além de ter se mostrado incapaz 

de evidenciar a relação entre as votações e os saques de dinheiro, nem ao 
menos  conseguiu  provar  que  JOSÉ  DIRCEU era  o  representante  do 
Governo no Congresso Nacional ou que tratava com os parlamentares a 
aprovação  de  projetos  de  lei,  em  especial  as  Reformas  Tributária  e 
Previdenciária. 

 
Quanto a essa última Reforma, as provas dos autos demonstram que 

o interlocutor do Governo era, em realidade, o Ministro da Previdência 
Social  de  então,  Ricardo  Berzoini,  sendo  absolutamente  secundária  a 
atuação  de  JOSÉ  DIRCEU.  Nesse  sentido,  sublinho,  existem  os 
depoimentos, incontestados, dos Deputados Maurício Rands (fl. 42.589), 
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José  Eduardo Cardozo (fl.  42.731),  José  Pimentel  (fl.  42.777)  e  Arlindo 
Chinaglia (fl. 42.908).

 
No tocante  à  Reforma Tributária,  o  acervo  probatório  igualmente 

demonstra  que  JOSÉ DIRCEU não  era  o  interlocutor  do  Governo  no 
Parlamento, pois “as negociações, elas foram conduzidas essencialmente  
pelo Ministério da Fazenda”, conforme atestou Bernardo Appy (fl. 29.715, 
grifei),  sendo  certo  que  delas  participava  diretamente  o  Ministro  da 
Fazenda.

 
Nas alegações  finais,  o  Parquet fez  alusão,  como se viu,  à  Lei  de 

Falências e ainda à denominada “PEC Paralela”, mas estas, conforme se 
sabe, resultaram de um amplo acordo parlamentar entre as bancadas da 
situação e da oposição, tendo em conta o interesse público que cercava 
ambas as proposituras.

 
Como se verifica, a acusação, em nenhum momento, logrou provar 

que JOSÉ DIRCEU seria o interlocutor do Governo perante o Congresso 
nas  votações  alegadamente  viciadas  pela  “compra”  de  votos.  Aliás,  a 
levar-se às últimas consequências tal assertiva, todas as votações teriam 
de ser anuladas por irreparável vício de consentimento!

 
Essa  tese  da  denúncia  segundo  a  qual  haveria  existido  um 

sofisticado esquema de lavagem e distribuição de dinheiro, operado pelos 
réus,  para  integrantes  do  Partido  dos  Trabalhadores  e,  sobretudo,  a 
parlamentares e membros de agremiações políticas a ele coligadas, com o 
objetivo de obter  apoio,  entre  agosto de 2003 e  junho de 2005,  para a 
aprovação de projetos de lei de interesse do Governo, com destaque para 
a Reforma Tributária,  Reforma Previdenciária e até a Lei de Falências, 
remanesceu, data venia, no campo da mera especulação.

 
Sim, porque, no intuito de corroborar tal tese, o Ministério Público 

acusou alguns dos réus da prática dos crimes de corrupção ativa e outros 
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de corrupção passiva, a saber, os que compravam o apoio parlamentar, de 
um lado, e os que o vendiam, de outro, para aprovar projetos de lei.

 
De qualquer modo, insisto, a vingar essa cerebrina tese entretecida 

pelo  Ministério  Público,  todas  as  leis  votadas  no  indigitado  período, 
sobretudo  as  duas  importantes  Reformas  acima  mencionadas,  seriam 
absolutamente inconstitucionais, eis que teriam sido aprovadas mediante 
fraude à vontade soberana do povo, como já advertiu, segundo entendi, o 
decano desta Corte, o Ministro Celso de Mello.

 
De fato, se for tida como válida a assertiva do Parquet, registrou-se, 

naquelas e em outras votações levadas a efeito no período indicado na 
denúncia,  um inequívoco vício de vontade parlamentar,  que tisnou de 
forma indelével a higidez política e jurídica dos textos normativos então 
sufragados pelo Congresso Nacional.

 
Com efeito, caso seja reconhecida essa tese pelo Supremo Tribunal 

Federal, a Corte estará obrigada a decretar, de imediato, incidentalmente, 
a inconstitucionalidade das ditas leis, ou a enviar os autos ao Ministério 
Público para que este  promova a  competente ação para extirpá-las  do 
cenário jurídico nacional. 

 
Isso sem prejuízo de notificar,  incontinenti,  o Parlamento para que 

tome as providências cabíveis no sentido de expungir do ordenamento 
legal os textos normativos que se viram tisnados por tal insuperável vício 
de origem.

 
E – note-se – a Procuradoria-Geral da República não fala apenas da 

“compra”  de  votos  de  um  ou  outro  parlamentar,  mas  da  prática  de 
corrupção ativa e passiva, maciça, sistemática e periódica, de bancadas 
inteiras, a ponto de chamá-la hiperbolicamente de “mensalão”. 

 
Em outras palavras, o Parquet faz alusão a um pagamento regular de 
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propinas  a  parlamentares  para  assegurar  ao  Governo  de  então  uma 
maioria permanente e estável no Congresso Nacional com o objetivo de 
aprovar leis de seu interesse. Não se tratou, pois, para o órgão acusador, 
da obtenção de mero apoio político, porém de um metódico mercadejar 
de consciências.

 
Na linha de raciocínio de que as leis resultantes de tal prática ficam 

maculadas  por  eiva  jurídica  irremediável,  trago  à  colação  interessante 
estudo de Fausto F.  França Júnior,  intitulado  A inconstitucionalidade por  
fraude ao regime democrático de norma aprovada por parlamento subornado, do 
qual, por oportuno, extraio os trechos abaixo: 

 
“(...)  a  captação  de  apoio  político  que  não  seja  pautada  em  

discussão dos interesses da sociedade ou de um programa de governo,  
mas sim baseada na troca de favores para gozo pessoal ou de pessoas  
ligadas ao Parlamentar caracteriza corrupção, dado que o Parlamentar  
recebe ‘vantagem’ totalmente indevida para tal fim.

E  toda  e  qualquer  forma  de  corrupção,  seja  de  bloco,  seja  
pontual,  seja  antecedente,  seja  subsequente,  quando  praticada  por  
Parlamentar acarreta inconstitucionalidade da deliberação (...).

(...)
A  fraude  à  Constituição  na  hipótese  ora  tratada  e  

especificamente  na  elaboração  das  leis,  configura-se  quando  a  
aprovação de uma lei formal e extrinsecamente segue todos os ritos e  
requisitos necessários, todavia o fim visado pelo legislador e mesmo a  
origem da deliberação não objetiva a satisfação da razão do mandato (o  
bem da coletividade/mandante), mas sim a realização dos interesses do  
corruptor”2.

 
Em suma, uma vez reconhecida, pelo STF, a tese engendrada pelo 

MP segundo a qual teria havido um “mensalão” para aprovar projetos de 
lei de interesse do Governo, durante o período mencionado na denúncia, 

2 FRANÇA JÚNIOR, Fausto F. A inconstitucionalidade por fraude ao regime democrático de  

norma aprovada por parlamento subornado. Sítio eletrônico: ambito-juridico.com.br/site/index.php?

n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2381, acesso em 22/6/2012.
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em especial a Reforma Previdenciária e a Reforma Tributária, outra não 
poderá  ser  a  solução,  lógica,  jurídica,  ética  e  política,  senão  a  de 
considerar tais textos normativos contrários à Constituição Federal, com 
todas as consequências que isso possa acarretar.

 
E,  insista-se,  a  imputação  do  Parquet é  a  de  que  teria  havido  a 

“compra” do apoio de um número indeterminado de parlamentares, de 
modo  a  formar  uma  permanente  maioria  de  deputados  e  senadores 
favorável às pretensões do Governo no Congresso.

 
Não  há  falar,  assim,  caso  tal  raciocínio  prevaleça,  da  possível 

existência  de  um  número  de  votos  imaculados,  provindos  de 
parlamentares que teriam escapado à sanha dos corruptores, de maneira 
a garantir a higidez das leis em questão. É que, como visto, a maioria dos 
votos,  segundo  a  denúncia,  foi  sistematicamente  “comprada”  para 
garantir uma sólida e permanente “base” parlamentar.

5. DA DENOMINADA “CHAMADA DO CORRÉU”
 
Na  sequência,  assento  que,  com  relação  ao  corréu  ROBERTO 

JEFFERSON – único a confirmar, na fase extrajudicial, o quanto descrito 
na exordial acusatória -, não há como deixar de observar, de pronto, que 
as imputações que este assacou contra alguns dos corréus, em particular 
em desfavor de JOSÉ DIRCEU, podem ser creditadas ao fato de ter sido 
ele próprio acusado de envolvimento no flagrante feito contra Maurício 
Marinho,  Chefe  do  Departamento  de  Contratação  dos  Correios, 
recebendo  dinheiro  na  sede  da  empresa,  na  suposição  de  que  as 
denúncias  teriam sido  feitas  pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  fato  esse 
notório, amplamente noticiado pela imprensa, ademais confirmado pelo 
testemunho judicial de Luiz Albuquerque Couto, de fl. 42.571.

 
Como  é  de  conhecimento  geral,  a  tese  da  “compra”  de  votos, 
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batizada de “mensalão”, foi concebida originalmente em um discurso de 
ROBERTO JEFFERSON, que teve enorme repercussão na mídia, no qual 
este divulgou a versão de que diversos parlamentares receberiam uma 
“mesada” periódica para aprovar projetos de lei de interesse do Governo.

 
É interessante registrar,  nesse ponto,  que  ROBERTO JEFFERSON 

disse que teria conversado com algumas pessoas sobre os fatos narrados 
na denúncia, mas estas, porém, ouvidas como testemunhas, desmentiram 
cabalmente tal afirmação. 

 
É  verdade  que  ROBERTO  JEFFERSON chegou  a  afirmar  que  o 

termo “mensalão” não foi criado por ele, mas que “já estava na boca” do 
Deputado Miro Teixeira, que, segundo alegou aquele corréu, teria sido o 
primeiro a constatar a compra de votos na Câmara (fl. 15.909).

 
Tal  assertiva,  porém,  foi  totalmente  infirmada  pelo  próprio 

Deputado Miro Teixeira,  que não só negou ter  idealizado a  expressão 
“mensalão”,  como  também  atestou  que  jamais  presenciou  qualquer 
“compra”  de  votos,  acrescentando  que  ROBERTO  JEFERSON em 
nenhum momento lhe deu essa informação, embora tivesse ouvido dele 
que “havia partidos que estavam distribuindo dinheiro aos parlamentares que  
integravam a sua bancada” (fl. 42.696).

 
Igualmente,  o  então  Ministro  Ciro  Gomes  testemunhou  que 

ROBERTO  JEFFERSON apenas  disse  que  “havia  deputados  querendo  
comprar deputados para mudar de partido”, mas nunca empregou a palavra 
“mensalão” e, mais, que ele jamais fez qualquer referência à “compra” de 
votos (fl. 42.545).

 
Da mesma forma, não restou comprovada a vaga e dúbia alegação 

de ROBERTO JEFFERSON de que, antes mesmo dos fatos virem à tona, 
todos os parlamentares tinham ciência do suposto esquema da “compra” 
de  votos,  afirmando  que  “nos  fundos  do  Plenário,  no  cafezinho,  era  um  
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escândalo. A conversa era de quinta categoria” (fl. 15.918). 
 
Em realidade, não há uma testemunha sequer, ouvida nos autos, que 

confirme a tese de ROBERTO JEFFERSON da suposta compra de votos 
no  Congresso  Nacional  para  a  aprovação  de  projetos  de  lei,  nem  da 
existência de conversas de bastidores nesse sentido. A rigor, fala-se – e 
bastante - no repasse de verbas para campanhas políticas, sem a devida 
contabilização.

 
De  fato,  inúmeras  testemunhas  ouvidas  em  juízo  negam 

peremptoriamente a ocorrência da compra de votos ou a existência de 
rumores  acerca  dela  no  Parlamento,  algumas  destas  testemunhas  já 
mencionadas acima. 

 
Aparentemente,  ROBERTO JEFFERSON procurou sair do foco do 

denominado “escândalo dos Correios”, sendo o seu depoimento - aliás, 
parcialmente desmentido sob o crivo do contraditório – repito, o único 
elemento  de  prova  que  o  Ministério  Público  apresenta  contra  JOSÉ 
DIRCEU.

 
Examinem-se, por exemplo, as declarações prestadas em juízo pelo 

corréu  EMERSON PALMIERI,  que  conflitam com o  que  foi  dito  por 
ROBERTO JEFFERSON acerca de reuniões para acertar a “compra” de 
votos, com a presença de alguns dos corréus:

 
“J:  Senhor  Emerson,  o  representante  do  Ministério  Público  

Federal acaba de ler um trecho do depoimento prestado pelo senhor  
Roberto  Jefferson,  folhas  4224  a  4225  da  ação  penal,  em que  é  
relatada uma suposta reunião ocorrida na sede do PTB, entre o  
sr. Roberto Jefferson e o sr. Marcos Valério, a qual o senhor  
teria presenciado, em que se trata da transferência de recursos do  
Instituto de Resseguros do Brasil para um banco sediado em Portugal.  
O senhor participou dessa reunião?

R: Não, não lembro.
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J: Não participou?
R: Não.
J:  Sabe  se  essa  reunião  chegou  a  existir  sem  a  presença  do  

senhor?
R: Não posso confirmar. 
J: O senhor, com certeza, não estava presente a esse ato?
R: Não.
J: Tem alguma razão para o senhor Roberto Jefferson afirmar que  

o senhor estava presente a essa reunião?
R: Não. Não tenho ideia” (fls. 15.074-15.090, grifei).

 
ROBERTO JEFFERSON,  de seu lado, ouvido em juízo,  mostra-se 

reticente e, por vezes, até mesmo contraditório. Tome-se, como exemplo, 
o depoimento que prestou na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro:

 
“JF MARCELLO GRANADO: Então, o Senhor, na Comissão  

de  Ética  da  Câmara  dos  Deputados  e  na  CPMI dos  Correios,  não  
afirmou que o esquema era dirigido e operacionalizado, entre outros,  
pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Excelência,  
reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as  informações  que dei  no passado.  
Mas entendo que o momento era outro: era político. Agora, nós temos  
a ‘tribunalização’ dessas questões e a minha presença aqui não é de  
testemunha política, é de acusado. E,  como acusado, falarei sobre  
os fatos contra mim imputados, não mais quanto a terceiros.

(...)
DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  Nessa  

negociação,  falou-se em relação a valores do PT ao PTB ainda que  
fossem para aquela própria campanha, algumas dívidas que tivessem  
ficado pendentes?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Não posso falar  
sobre  isso  porque  não  participei  dessas  negociações.”  (fls. 
15.912-15.925 - grifei).

 
É forçoso registrar, aqui, que, mesmo diante de tantos depoimentos 

francamente colidentes com a tese da acusação,  causa espécie que não 
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tenha havido um pedido sequer do Ministério Público ao Relator desta 
ação penal para que fossem realizadas acareações entre os réus ou entre 
eles e as testemunhas ou mesmo entre estas últimas, como faculta a lei 
processual penal.

 
Convém trazer à baila, neste ponto, elucidativo trecho da entrevista 

que o eminente ex-Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de 
Souza,  subscritor  da presente denúncia,  com a honestidade intelectual 
que lhe é peculiar, concedeu ao jornal  O Globo, em 30 de julho próximo 
passado, ou seja, três dias antes do início deste julgamento, na qual – ele 
mesmo  –  relativiza  a  abrangência  que  alguns  conferiram  à  expressão 
“mensalão”,  colocando  em  dúvida  também  que  tenha  havido  uma 
sistemática  compra  de  votos  de  parlamentares  para  que  aprovassem 
projetos de lei de interesse do Governo de então. Confira-se: 

 
“O Globo: Parte da defesa alega que o mensalão é uma  

ficção.
Ex-PGR:  Não  existe  o  crime  mensalão;  existe  corrupção  

ativa, passiva, peculato... Com relação a esses crimes, os elementos são  
fortes o suficiente para uma denúncia, que foi feita, e depois as provas  
reforçam isso. (A palavra) mensalão gera isso. Um dos réus alegou que  
não iria receber dinheiro para votar a favor de seu próprio partido. E,  
em determinados partidos, não há nada indicando que teriam recebido  
(dinheiro) em razão disso (apoio no Congresso).

O  Globo:  A propina  não  necessariamente  estava  atrelada  às  
votações no Congresso?

Ex-PGR: Não. Ficou essa ideia na imprensa e na CPI. Em 
função disso, se identificou a realização de crimes que têm uma relação  
entre todos eles. A denúncia foi mais abrangente especialmente para  
fazer esse tecido que formava um contexto único” (grifei).

 
Impressionam, deveras,  as palavras do digno ex-Procurador-Geral 

da  República.  Segundo  o  seu  insuspeito  depoimento,  a  sistemática 
compra  de  votos  teria  sido,  ao  fim  e  ao  cabo,  um  mero  erro  de 
interpretação  por  parte  de  alguns,  como  insinuou  o  antigo  Chefe  do 
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compra  de  votos  teria  sido,  ao  fim  e  ao  cabo,  um  mero  erro  de 
interpretação  por  parte  de  alguns,  como  insinuou  o  antigo  Chefe  do 
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Ministério Público Federal, embora outros crimes apontados na exordial 
acusatória, possivelmente tenham sido praticados pela maioria dos réus, 
conforme já demonstrei e ainda demonstrarei ao longo de meu voto.

 
Convém  sublinhar,  por  oportuno,  com  relação  às  acusações  de 

ROBERTO JEFFERSON,  que é da jurisprudência desta Suprema Corte 
que o depoimento de corréu não pode ter o mesmo peso daquele que 
provenha de uma testemunha (v.g.  HC 81.172/RJ,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence).  Isso  porque,  como  é  sabido,  o  acusado  não  depõe  sob 
juramento, podendo até mentir em sua defesa, sem que nada lhe possa 
ser  imputado,  porquanto  exerce  um  direito  garantido 
constitucionalmente.

 
No caso de ROBERTO JEFFERSON, há, ainda, mais uma agravante 

que reforça a imprestabilidade de seu depoimento, qual seja, o fato de ser 
ele inimigo declarado de JOSÉ DIRCEU. Ainda há poucos dias afirmou 
ele  o  seguinte,  a  propósito  de  seu  desafeto,  segundo  foi  amplamente 
noticiado na imprensa: “A minha luta era com o José Dirceu. Ele me derrubou,  
mas eu salvei o Brasil dele”3.

 
Antes  disso,  na  CPI  destinada  à  apuração  da  compra  de  votos, 

ROBERTO JEFFERSON,  em debate travado frente a frente com  JOSÉ 
DIRCEU, no dia 5/3/2005, como foi largamente divulgado pelos meios de 
comunicação, disse-lhe: “Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais  
primitivos!”4.

 
Há, além desse, outro depoimento de corréu, ao qual o Ministério 

Público  conferiu  imerecido  relevo  para  incriminar  o  acusado  JOSÉ 
DIRCEU, mas que, a meu ver, é totalmente inócuo para esse propósito. 
Trata-se do depoimento prestado por JOSÉ JANENE, já falecido, na Vara 
Criminal de Londrina/PR, in verbis:

3 A revista Veja, de 15 de agosto de 2012, deu especial destaque à frase, na. p. 45.

4 Confira-se o vídeo no link: mais.uol.com/br/view/1575mnadmj5c/jefferson-diz-que-

dirceu-lhe-provoca-instintos-primitivos-04023360C897326, acesso em 7/7/2012.
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“JUIZ: Se o senhor puder detalhar um pouco a sua relação com  

esse núcleo do governo, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno 
e Sílvio Pereira. O senhor tinha muito contato com eles ou não?

Acusado:  José Dirceu na qualidade de Chefe da Casa Civil,  
tive contato com ele por duas ou três vezes dentro do gabinete dele no  
palácio do planalto.

Juiz: Delúbio Soares?
Acusado:  Delúbio Soares tive contato com ele  por duas ou  

três vezes na sede do PT.  Sílvio Pereira eu estive com ele algumas  
vezes porque tratava dos cargos do governo quem era encarregado dos  
cargos nos Estados era ele, então eu tratei com ele algumas vezes.

Juiz: José Genoíno?
Acusado: José Genoíno estive com ele uma vez.
(...)
Procurador: Excelência, dentro do Partido dos Trabalhadores a  

única pessoa nesse primeiro momento de passar as demandas foi só ao  
senhor Delúbio Soares?

Acusado: Que eu saiba só.
Juiz: Só contato com o senhor Delúbio.
Procurador:  Excelência,  já  naqueles  segundos  pagamentos,  

aquelas  listas  na  época  da  campanha  eleitoral,  quem  do  Partido  
Progressista  conversou com o  Partido  dos  Trabalhadores?  Foi  só  o  
senhor Janene ou mais alguém?

Acusado:  Fui eu que entreguei  as demandas ao Delúbio  
diretamente” (fl. 16.096-16.098, vol. 75).

 
Como se vê,  JOSÉ JANENE apenas assentou que esteve com JOSÉ 

DIRCEU, “(...) na qualidade de Chefe da Casa Civil (...) por duas ou três vezes  
dentro do gabinete dele no palácio do planalto”, sem que tivesse feito qualquer 
alusão à prática de crimes ou atividades ilícitas.

 
Desse  modo,  não  se  pode  ter  por  válido  e  suficiente  para  uma 

condenação  o  depoimento  isolado  de  corréu,  sobretudo  se  as  suas 
palavras não foram confirmadas em juízo.
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Nessa linha, na Sessão Plenária de 1º/7/1997, no julgamento do HC 

74.368/MG, o Ministro Sepúlveda Pertence assentou que:
 

“(...) da soma de provas inidôneas não pode resultar conjunto  
probatório idôneo.

(...)
Mesmo  em  juízo,  a  chamada  de  corréu  não  pode  ser  prova  

suficiente para condenação nenhuma, pois evidentemente lhe falta o  
requisito básico da aquisição sob a garantia do contraditório: é o que  
resulta da impossibilidade, em nosso direito, de o réu ser questionado  
pelas partes, incluídos os corréus que delatou.

(...)
Por  isso,  a  mim  me  parece  que,  tal  como  à  confissão  

extrajudicial,  com  mais  razão,  à  chamada  de  corréu  em  inquérito  
policial  não  basta,  para  ser  tomada  em  conta  na  condenação  de  
alguém, que não venha a ser desmentida por prova em contrário, na  
instrução contraditória; o que, no máximo, se pode admitir é que ela  
valha  de  elemento  ancilar,  quando  a  confirme  o  conjunto  dos  
elementos das provas idôneas e contraditoriamente adquiridas.

(...)
Nada disso se tem no caso. O que aqui se tem, repito, é uma  

chamada de corréu em investigações policiais, retratada em juízo (...).
O que se tem, portanto, é, na verdade, toda uma – se se quiser  

chamar  de  prova  –  toda  uma  prova  extrajudicial;  e  uma  delas  o  
reconhecimento, realizado efetivamente, sem nenhuma cautela que lhe  
emprestasse credibilidade mínima”.

 
Noutro julgamento, mais recente, de 19/10/2004, também da relatoria 

do  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  esta  Suprema  Corte  reafirmou  a  sua 
remansosa jurisprudência no sentido de que:

 
“(...)  A  chamada  de  corréu,  ainda  que  formalizada  em  

Juízo, é inadmissível para lastrear a condenação (Precedentes:  
HC  74.368,  Pleno,  Min.  Sepúlveda  Pertence,  DJ  28.11.97;  HC  
81.172, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 07.3.03)” (HC 
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84.517/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - grifei). 
 
O valor da prova que se denomina nos meios forenses de “chamada 

de corréu” é objeto da mais escrupulosa reserva por parte dos julgadores 
e dos penalistas em geral. E a razão é muito simples: é que o acusado tem 
o direito constitucional de não se autoincriminar, decorrente do antigo 
princípio jurídico nemo tenetur se detegere. Por isso mesmo o acusado – ao 
contrário  do que ocorre  com as  testemunhas no processo penal  – não 
presta depoimento sob juramento. O que o corréu diz pode ser mentira. 
De fato,  não é raro nos meios  forenses que ele falseie  a verdade para 
escusar-se, lançando a culpa ou parte dela sobre um corréu.

 
É  que,  como  assentou  Vincenzo  Manzini,  ao  refletir  sobre  a 

“chamada de corréu”,
 

“O  acusado,  não  apenas  não  jura,  mas  pode  até  mentir  
impunemente  em  sua  defesa  (...)  e,  portanto,  suas  declarações,  
quaisquer que sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas  
como estão das garantias mais elementares desse meio de prova (...).

Dos codenunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não  
pode  testemunhar  nem  a  favor  nem  contra  o  outro,  já  que  suas  
declarações mantêm sempre o caráter de ‘interrogatório’, de tal modo  
que  seria  nula  a  sentença  que  tomasse  tais  declarações  como  
testemunhos”5.

 
Por  essa  razão,  a  doutrina  nacional,  de  há  muito,  considera  a 

“chamada de corréu” - também conhecida simplesmente como “delação” 
- uma “prova anômala”, com o valor de mero depoimento, dotado de um 
peso  apenas  relativo,  salvo  se  ratificada  por  outros  elementos  de 
convicção colhidos ao longo da instrução criminal6.

 
5 MANZINI,  Vincenzo.  Tratado de  Derecho  Processual  Penal,  Tomo III,  Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-Americana, 1952, p. 275.

6 MIRABETE, Júlio  Fabrinni.  Código de Processo Penal  Interpretado.  2ª ed.  São Paulo: 

Atlas, 1995, p. 244.

73 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

84.517/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - grifei). 
 
O valor da prova que se denomina nos meios forenses de “chamada 

de corréu” é objeto da mais escrupulosa reserva por parte dos julgadores 
e dos penalistas em geral. E a razão é muito simples: é que o acusado tem 
o direito constitucional de não se autoincriminar, decorrente do antigo 
princípio jurídico nemo tenetur se detegere. Por isso mesmo o acusado – ao 
contrário  do que ocorre  com as  testemunhas no processo penal  – não 
presta depoimento sob juramento. O que o corréu diz pode ser mentira. 
De fato,  não é raro nos meios  forenses que ele falseie  a verdade para 
escusar-se, lançando a culpa ou parte dela sobre um corréu.

 
É  que,  como  assentou  Vincenzo  Manzini,  ao  refletir  sobre  a 

“chamada de corréu”,
 

“O  acusado,  não  apenas  não  jura,  mas  pode  até  mentir  
impunemente  em  sua  defesa  (...)  e,  portanto,  suas  declarações,  
quaisquer que sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas  
como estão das garantias mais elementares desse meio de prova (...).

Dos codenunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não  
pode  testemunhar  nem  a  favor  nem  contra  o  outro,  já  que  suas  
declarações mantêm sempre o caráter de ‘interrogatório’, de tal modo  
que  seria  nula  a  sentença  que  tomasse  tais  declarações  como  
testemunhos”5.

 
Por  essa  razão,  a  doutrina  nacional,  de  há  muito,  considera  a 

“chamada de corréu” - também conhecida simplesmente como “delação” 
- uma “prova anômala”, com o valor de mero depoimento, dotado de um 
peso  apenas  relativo,  salvo  se  ratificada  por  outros  elementos  de 
convicção colhidos ao longo da instrução criminal6.

 
5 MANZINI,  Vincenzo.  Tratado de  Derecho  Processual  Penal,  Tomo III,  Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-Americana, 1952, p. 275.

6 MIRABETE, Júlio  Fabrinni.  Código de Processo Penal  Interpretado.  2ª ed.  São Paulo: 

Atlas, 1995, p. 244.

73 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4945 de 8405 STF-fl. 56560



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Aqui, convém assinalar que não é dado ao magistrado desconsiderar 
ou subverter o critério estabelecido no art. 197 da Lei Processual Penal, 
admitindo que a prova extrajudicial sobrepuje aquela colhida em Juízo 
ou, ainda, negar valor à retratação, em juízo, de um depoimento colhido 
na fase do inquérito, sem que exista contraprova válida produzida sob o 
manto do contraditório que permita descartá-la.

 
Se a evidência obtida extrajudicialmente não é corroborada na fase 

judicial,  a  única  saída  possível  para  essa  verdadeira  aporia  é  aquela 
repetida, à exaustão, na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a 
qual é nula a condenação penal decretada com apoio em prova que não 
foi  produzida  em  juízo  e,  portanto,  em  desrespeito  à  garantia 
constitucional  do contraditório  (vide HC 73.338/RJ,  Rel.  Min.  Celso de 
Mello).

 
Se é verdade que, nos dias atuais, não mais prevalece a nulidade da 

prova  resultante  de  um  único  testemunho,  que  se  baseava  no  velho 
brocardo jurídico  testis unus, testis nullus, não se pode olvidar, de outra 
parte,  que,  para  a  formação  de  um  juízo  condenatório,  mostra-se 
imprescindível que o depoimento de uma única pessoa se revele idôneo e 
livre  de  contradições.  E  mais:  que  seja  ratificado  por  outras  provas 
encartadas  nos  autos,  produzidas  sob  a  supervisão  do  magistrado 
processante.

 
Essa relativização do depoimento de corréus vem sendo confirmada 

por  esta  Corte,  sobretudo  quando  não  corroborada  pelos  demais 
elementos probatórios coligidos ao longo da instrução criminal. Confira-
se: 

 
“(...) A chamada de corréu, ainda que formalizada em Juízo, é  

inadmissível  para lastrear a condenação  (Precedentes:  HC 74.368, 
Pleno, Pertence, DJ 28.11.97; HC 81.172, 1ª Turma, Pertence, DJ 
07.3.03).  Insuficiência  dos  elementos  restantes  para  fundamentar  a  
condenação”  (STF  –  1ª  T.  -  HC  84.517  -  rel.  Min.  Sepúlveda 
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Pertence – j. 19/10/2004 – DJ 19/11/2004 – LEX STF vol. 26, n. 
312, 2005, p. 387-397 - RT vol. 94, n. 833, 2005, pp. 478-483).

 
Mesmo  em  se  tratando  de  “delação  premiada”,  o  depoimento 

isolado  do  corréu,  desacompanhado  de  outras  provas,  não  serve  de 
arrimo para a prolação de um decreto condenatório.

 
O STF, nessa hipótese, também já decidiu que a delação premiada, 

por si só, não respalda uma condenação. Nas palavras do Ministro Marco 
Aurélio, ela só “serve ao convencimento quando consentânea com as demais  
provas  coligidas”  (STF  –  HC  75.226  –  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  –  j. 
12/08/1997; e STF – HC 71.803 – Rel. Min. Marco Aurélio – j. 08/11/1994, 
observando-se, todavia, que, no caso, a decisão final foi desfavorável ao 
paciente). 

 
Mas  há  mais.  No  exemplo  citado,  esta  Suprema  Corte  assentou, 

acompanhando o voto condutor, que “a valia de tal procedimento pressupõe  
contexto que evidencie a sinceridade do depoimento”. É escusado dizer que a 
avaliação  da  sinceridade,  quando  pertinente,  nada  tem  de  objetivo, 
podendo ser positiva ou não, dependendo da inclinação subjetiva de cada 
julgador em particular.

 
Para finalizar, assento que, por mais que se examinem os autos, nada 

há contra o réu  JOSÉ DIRCEU que possa autorizar a prolação de um 
decreto  condenatório,  salvo  as  polêmicas  e  facciosas  acusações  de 
ROBERTO  JEFFERSON,  a  menos  que  se  queira  imputar  àquele  uma 
responsabilidade penal objetiva, decorrente do fato de ter ele ocupado no 
período descrito na denúncia o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil. 
Mas  isso  não  é  aceito  nem  pela  doutrina  e  muito  menos  pela 
jurisprudência desta Suprema Corte.

 
Como se sabe, é firme o entendimento do STF no sentido de que é 

inadmissível imputar-se uma responsabilidade penal objetiva a alguém, 
eis que a culpa é sempre subjetiva, quer dizer, exige a comprovação de 
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que determinada pessoa agiu com a vontade consciente de praticar um 
ilícito  ou,  no mínimo,  de assumir o risco de produzi-lo.  Tal  é a  firme 
jurisprudência da Casa. Cito, a título exemplificativo, as decisões tomadas 
nos seguintes feitos:  AP 372/SE, Rel.  Min. Dias Toffoli;  HC 88.875/AM, 
Rel.  Min.  Celso  de  Mello;  AP  447/RS,  Rel.  Min.  Ayres  Britto;  INQ 
1.690/PE, Rel. Min. Carlos Velloso, entre outros.

 
Essa  é  igualmente  a  posição  dos  especialistas.  Eis  o  que  diz  o 

renomado teórico Giuseppe Bettiol a respeito da questão:
 

“O princípio da responsabilidade pessoal, no campo penal, tem,  
no  entanto,  outras  implicações.  Com a  expressão  ‘pessoal’  o  texto  
constitucional quer não só excluir toda forma de responsabilidade por  
fato  de  outrem  (em  direito  penal  responde-se  apenas  por  factos  
próprios), mas também indicar ‘como’ deve a responsabilidade penal  
ser entendida em relação aos factos próprios. Trata-se duma autêntica  
forma  de  responsabilidade  humana;  e  um  comportamento  só  é  
autenticamente humano na medida em que assenta na previsão das  
consequências  e  é  iluminado  e  dirigido  pela  vontade.  (...)  Nestes  
termos,  toda a forma e todos os casos de responsabilidade objectiva  
deveriam considerar-se em colisão com a Constituição e ‘atípicos’ à  
luz  das  exigências  do  direito  penal  construído  em homenagem aos  
autênticos valores da pessoa”7.

Nessa linha, há ainda o entendimento do conceituado professor Nilo 
Batista, abaixo transcrito:

 
“Não  cabe,  em  direito  penal,  uma  responsabilidade  objetiva,  

derivada  tão  só  de  uma  associação  causal  entre  a  conduta  e  um  
resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico”8.

 

7 BETTIOL, Giuseppe.  Instituições de Direito e Processo Penal.  Trad. Manuel da Costa 

Andrade. Coimbra: Coimbra Editora, 1974, pp. 141-142.

8 BATISTA, Nilo. Apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2005, p. 98.
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O certo é que o Ministério Público, abusando de adjetivações e do 
questionável  expediente  de  incluir  todos  os  acusados  em  um 
determinado  “núcleo”,  além  de  enquadrar  muitos  deles  naquilo  que 
chamou  –  indistintamente  e,  portanto,  com  evidente  atecnia  -  de 
“quadrilha”,  “organização  criminosa”  ou  de  “associação  criminosa”, 
dispensou-se, na maior parte das situações, de individualizar as condutas 
daqueles  aos  quais  imputou a  prática  de  determinados  crimes,  o  que 
causou prejuízos irreparáveis à higidez da denúncia,  como ocorreu no 
caso de JOSÉ DIRCEU.

 
Assim,  vedada  a  atribuição  de  responsabilidade  objetiva  ao  réu 

JOSÉ DIRCEU, e não provado qualquer liame subjetivo entre as pessoas 
ou  os  fatos  delituosos  descritos  na  denúncia  ou  ainda  que  ele  tenha 
contribuído para a consecução daqueles fatos, cumpre decretar-se o non 
liquet,  ou  seja,  absolvê-lo  da  imputação  de  ter  praticado  o  crime  de 
corrupção ativa.

 
A carência de provas contra JOSÉ DIRCEU é tamanha que o digno 

Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel – ao qual aproveito para 
prestar minhas homenagens - assim se manifestou em sua substanciosa 
sustentação oral, proferida no dia 3/8/2012:

 
“Quando eu falei de crimes praticados entre quatro paredes, em  

muitas vezes falava das paredes da Casa Civil. Por isso é tão difícil  
conseguir  provas  de  crimes  praticados  dentro  do  Palácio  da  
Presidência da República”.

 
Ou seja, o combativo Ministério Público não encontrou, por mais que 

procurasse, ao longo dos quase seis anos de instrução processual, uma 
prova sequer contra  JOSÉ DIRCEU. Existem, sim, nos autos, suspeitas, 
ilações,  insinuações e mesmo acusações contundentes, mas, a meu ver, 
totalmente carentes de suporte em elementos de convicção idôneos.
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6. DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
 
Incapaz, portanto, de comprovar as acusações lançadas contra JOSÉ 

DIRCEU,  o  Ministério  Público  recorre,  num  derradeiro  esforço  de 
convencimento desta Suprema Corte, à denominada “teoria do domínio 
do fato”. 

 
Trata-se  de  uma  tese,  embora  já  antiga,  ainda  controvertida  na 

doutrina. Não obstante a discussão que se trava em torno dela, muitas 
vezes é empregada pelo Parquet como uma espécie de panaceia geral, ou 
seja,  de  um remédio  para  todos  os  males,  à  míngua do  medicamento 
processual apropriado. 

 
No  caso  de  processos  criminais  em  que  a  produção  da  prova 

acusatória se mostre difícil ou até mesmo impossível, essa teoria permite 
buscar  suporte  em um raciocínio não raro especulativo com o qual  se 
pretende superar a exigência da produção de evidências concretas para a 
condenação de alguém.

 
Não  quero  dizer  com  isso  que  tal  teoria  não  tenha  espaço  em 

situações especialíssimas, como na hipótese de sofisticadas organizações 
criminosas,  privadas  ou estatais.  Permito-me destacar,  no  entanto,  por 
relevante, a criteriosa advertência feita pelo jurista Lenio Streck quanto ao 
uso abusivo dessa teoria, em artigo recentemente publicado sobre o tema:

 
“(...) Como um mantra, repete-se a teoria do ‘domínio do fato’.  

Já não se fala de outra coisa. (...)
(...)
(...)  O  que  me  preocupa  nisso  tudo  é  a  possibilidade  de  

vulgarização de algumas teses. Mais: talvez o mais importante nesse  
julgamento não seja ‘o caso’ do ‘inominável’, mas o modo como serão  
julgadas, no futuro, causas semelhantes no restante do Brasil. 

(...)
Mas fixemo-nos no exemplo da tese do Domínio do Fato. Trata-
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se de uma tese complexa. (...) No plano da cotidianidade das práticas  
jurídicas, essa tese tem sido citada de soslaio. 

(...)
(...) Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens  

pode  ajudar  na  elucidação  e  na  tomada  de  um  cuidado  na  sua  
aplicação.  Portanto,  a  pretensão  destas  reflexões  é  auxiliar  na  
compreensão da tese. Nada mais do que isso. Vamos lá: sua origem  
está  em Welzel,  mas  foi  Claus  Roxin  quem deu a  ela  uma efetiva  
direção/especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando  
as posições de cada um (Welzel e Roxin), devendo ser levada em conta,  
ainda, a distância temporal.

(...)
Pois bem. A tese é do longínquo ano de 1963, quando Claus  

Roxin escreveu o artigo Straftaten im Rahmen organisatorischer  
Machtapparate (que quer dizer crimes como parte das estruturas de  
poder  organizadas)  na  Revista  Goltdammer’s  Archiv  für  
Strafrecht, pp. 193 e segs. (...) Veja-se, por exemplo, a aplicação da  
tese pelo Supremo Tribunal Federal (Bundesgerichthof) alemão em 
1994,  tratando  de  crimes  relacionados  à  ex-República  Democrática  
Alemã  (foram  condenados  os  autores  mediatos  —  por  exemplo,  o  
ministro do Interior – e os soldados atiradores). Trata-se de entender,  
nesse  contexto,  a  importância  da  determinação  da  autoria  dos  
mandantes (autoridades políticas) que,  por exemplo,  determinavam,  
embora não diretamente, que se atirassem nas pessoas que tentassem  
fugir da DDR, no famoso caso  Der Mauerschützen-Prozesse – o  
processo dos atiradores do muro (...). O ex-ditador Alberto Fujimori  
também foi condenado com a utilização da tese do Domínio do Fato.  
Também o julgamento da Junta Militar Argentina albergou a tese.

A  tese  tem,  digamos  assim,  no  seu  nascedouro,  uma  forte  
especificidade ‘política’, porque mais destinada – o que não quer dizer  
exclusivamente  – a  acusar  os  mandantes  de  crimes  políticos  ou de  
violadores de direitos humanos. Explico melhor isso: Roxin mesmo diz  
que escreveu a tese em virtude do ‘caso Eichmann’ (...).

Por isso, a responsabilidade da comunidade jurídica com teorias,  
teses ou posturas (...)”9.

9 STRECK,  Lenio  Luiz.  “O  mensalão  e  o  domínio  do  fato  –  tipo  ponderação”. 

79 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

se de uma tese complexa. (...) No plano da cotidianidade das práticas  
jurídicas, essa tese tem sido citada de soslaio. 

(...)
(...) Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens  

pode  ajudar  na  elucidação  e  na  tomada  de  um  cuidado  na  sua  
aplicação.  Portanto,  a  pretensão  destas  reflexões  é  auxiliar  na  
compreensão da tese. Nada mais do que isso. Vamos lá: sua origem  
está  em Welzel,  mas  foi  Claus  Roxin  quem deu a  ela  uma efetiva  
direção/especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando  
as posições de cada um (Welzel e Roxin), devendo ser levada em conta,  
ainda, a distância temporal.

(...)
Pois bem. A tese é do longínquo ano de 1963, quando Claus  

Roxin escreveu o artigo Straftaten im Rahmen organisatorischer  
Machtapparate (que quer dizer crimes como parte das estruturas de  
poder  organizadas)  na  Revista  Goltdammer’s  Archiv  für  
Strafrecht, pp. 193 e segs. (...) Veja-se, por exemplo, a aplicação da  
tese pelo Supremo Tribunal Federal (Bundesgerichthof) alemão em 
1994,  tratando  de  crimes  relacionados  à  ex-República  Democrática  
Alemã  (foram  condenados  os  autores  mediatos  —  por  exemplo,  o  
ministro do Interior – e os soldados atiradores). Trata-se de entender,  
nesse  contexto,  a  importância  da  determinação  da  autoria  dos  
mandantes (autoridades políticas) que,  por exemplo,  determinavam,  
embora não diretamente, que se atirassem nas pessoas que tentassem  
fugir da DDR, no famoso caso  Der Mauerschützen-Prozesse – o  
processo dos atiradores do muro (...). O ex-ditador Alberto Fujimori  
também foi condenado com a utilização da tese do Domínio do Fato.  
Também o julgamento da Junta Militar Argentina albergou a tese.

A  tese  tem,  digamos  assim,  no  seu  nascedouro,  uma  forte  
especificidade ‘política’, porque mais destinada – o que não quer dizer  
exclusivamente  – a  acusar  os  mandantes  de  crimes  políticos  ou de  
violadores de direitos humanos. Explico melhor isso: Roxin mesmo diz  
que escreveu a tese em virtude do ‘caso Eichmann’ (...).

Por isso, a responsabilidade da comunidade jurídica com teorias,  
teses ou posturas (...)”9.

9 STRECK,  Lenio  Luiz.  “O  mensalão  e  o  domínio  do  fato  –  tipo  ponderação”. 

79 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661483.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4951 de 8405 STF-fl. 56566



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

 
Em que pesem essas  limitações,  muitos  juristas  adotam tal  teoria 

como uma “complementação” à chamada “teoria restritiva” – dominante 
entre os criminalistas -, em situações excepcionais, extremas, quando se 
coloca em xeque o próprio Estado de Direito. 

A  mais  abalizada  doutrina,  porém,  rejeita  quaisquer 
experimentalismos nesta delicada área da Dogmática Jurídica, qual seja, 
no Direito Penal, em que estão em jogo as liberdades fundamentais dos 
cidadãos.  Nesse  sentido,  tem-se,  por  exemplo,  o  ensinamento  de 
Fernando Capez, segundo o qual:

“A posição mais correta é a restritiva. Dentro dela,  o critério  
formal-objetivo, ainda que padecendo de certas deficiências, é o que  
mais respeita o princípio da reserva legal. Com efeito,  conduta  
principal não é aquela que o operador do direito acha que é  
relevante,  de  acordo  com  as  peculiaridades  de  cada  caso  
concreto. Conduta principal é aquela que o tipo elegeu para descrever  
como crime. Assim,  a realização do verbo da conduta típica é,  
por opção político-criminal da sociedade,  a ação considerada  
principal. Todas as demais, incluídas aí a autoria intelectual, a do  
mandante, a do instigador ou indutor, etc., por mais importantes que  
se  revelem,  são  acessórias  e  devem,  por  isso,  ser  consideradas  
modalidades de participação”10 (grifos meus).

 
Existem, ainda, aqueles que restringem a utilização da referida teoria 

a casos muito específicos, na linha, aliás, da formulação inicial de Roxin11, 

Consultor Jurídico. 6/8/2012. Disponível em conjur.com.br/2012-ago-06/lenio-streck-mansalao-

dominio-fato-algo-tipo-ponderacao, acesso em 7/8/2012.

10 CAPEZ,  Fernando.  Curso  de  Direito  Penal,  vol.  1,  parte  geral. 14ª  ed..  São  Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 364.

11 Ver:  ROXIN,  Claus.  O  domínio  por  organização  como  forma  independente  de 

autoria  mediata.  Revista  Panóptica.  Num.  17/11/2009.  Disponível  em 

panoptica.org/novfev2009pdf/04_2009_2_nov_fev_69_94pp.pdf, acesso em 7/8/2012.
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tal como o fazem Zaffaroni e Pierangeli12. Confira-se:
 

“Esta  forma  de  autoria  mediata  pressupõe  uma ‘máquina  de  
poder’,  que  pode ocorrer tanto num Estado em que se rompeu  
com  toda  a  legalidade,  como  uma  organização  paraestatal  (um  
Estado dentro do Estado), ou como uma máquina de poder autônoma  
‘mafiosa’, por exemplo. Não se trata de qualquer associação para  
delinquir,  e  sim  de  uma  organização  caracterizada  pelo  
aparato  de  seu  poder  hierarquizado,  e  pela  fungibilidade  de  
seus membros (se a pessoa determinada não cumpre a ordem, outro a  
cumprirá; o próprio determinador faz parte da organização). Serviria  
de  exemplo  a  ‘SS’  no  nacional-socialismo  alemão,  ou  um  
Estado totalitário que se vale de um agente para cometer um  
crime no exterior” (grifei).

 
O próprio Claus Roxin, autor que criou a citada teoria em 1963, ao 

proferir aula inaugural na Universidade de Lucerna, na Suíça, em 21 de 
junho  de  2006,  manifestou  preocupação  com  o  alcance  indevido  que 
alguns juristas e certas cortes de justiça, em especial o Supremo Tribunal 
Federal  alemão,  estariam  dando  a  ela,  especialmente  ao  estendê-la  a 
delitos econômicos, sem observar que os pressupostos essenciais para sua 
aplicação - dentre os quais a fungibilidade dos membros da organização 
delituosa - “existem apenas no injusto do sistema estatal, no ‘Estado criminoso  
dentro do Estado’, assim como a Máfia e formas semelhantes de manifestação da  
criminalidade organizada”13.

 
Feitas  essas  considerações,  e  analisados  todos  os  elementos 

constantes dos autos, especialmente as condutas descritas na denúncia, 
chego  à  inelutável  conclusão  de  que  os  fatos  nela  descritos  não  se 
revestem da excepcionalidade que o Parquet pretende lhes atribuir, razão 
pela qual  tenho que a dita “teoria do domínio do fato” não comporta 

12 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique.  Manual do Direito Penal  

Brasileiro – parte geral. 5ª ed.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 647.

13 ROXIN, Claus. O domínio por organização como forma independente de autoria 

mediata.. In Revista Eletrônica Acadêmica de Direito, Law E-journal.
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aplicação ao caso sob exame.
 
 
7. DA PARTE DISPOSITIVA
 
Em face  de  todo  o  exposto,  constato  que  não  existem  elementos 

suficientes para condenar o réu JOSÉ DIRCEU pelo crime tipificado no 
art.  333  do  Código  Penal,  razão  pela  qual  se  mostra  de  rigor  a  sua 
ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, 
mantidos, em consequência, os seus direitos políticos.
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Esclarecimento

04/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro, estou lendo aqui o depoimento do réu Roberto Jefferson.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Do corréu? Da chamada de corréu?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso, às 
páginas 15.926.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Que já condenado pela Corte. 

Estou lendo o depoimento de dois grandes empresários portugueses 
e um Ministro de Estado. 

Pois não, Presidente.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 

viagem a Portugal.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Sim.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Por que 

Vossa Excelência está falando dessa viagem especificamente?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Vou chegar lá.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  O Juiz 

perguntou: "-  O senhor poderia esclarecer como se deram as tratativas 
para essa viagem, por favor?" E o acusado, Roberto Jefferson, respondeu: 
"- Sim, o Ministro José Dirceu me pediu que indicasse alguém do PTB a 
Delúbio para que fosse a Portugal, para tratar, em Portugal, de interesses 
do Partido dos Trabalhadores e do Partido Trabalhista Brasileiro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim,  Senhor  Presidente,  exatamente,  eu  conheço  esse  depoimento, 
conheço perfeitamente. E vou dizer, mais tarde, que esse réu, condenado 
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04/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
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e um Ministro de Estado. 

Pois não, Presidente.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 

viagem a Portugal.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Sim.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Por que 

Vossa Excelência está falando dessa viagem especificamente?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Vou chegar lá.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  O Juiz 

perguntou: "-  O senhor poderia esclarecer como se deram as tratativas 
para essa viagem, por favor?" E o acusado, Roberto Jefferson, respondeu: 
"- Sim, o Ministro José Dirceu me pediu que indicasse alguém do PTB a 
Delúbio para que fosse a Portugal, para tratar, em Portugal, de interesses 
do Partido dos Trabalhadores e do Partido Trabalhista Brasileiro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim,  Senhor  Presidente,  exatamente,  eu  conheço  esse  depoimento, 
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pelo Plenário do Supremo Tribunal, é o inimigo figadal de José Dirceu e 
procurou incriminá-lo  e  trazê-lo  para  o  centro  dos  fatos.  E  este  é  um 
exemplo claro. Mas chegarei lá, Senhor Presidente. 

E vou dizer  também, a partir  de um relatório final  da CPMI dos 
Correios  que  os  objetivos  dessa  viagem  precederam,  em  muito  ao 
advento do Governo do Presidente Lula.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É sobre 
os objetivos da viagem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Vou chegar lá. Eu vou ler o trecho.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  "Esses 
interesses eram econômicos?" E o acusado: "A liquidação das dívidas da 
campanha:  €$  8  milhões"  -  R$  24  milhões  à  época,  Excelência.  O 
Procurador disse: "O objeto da viagem seriam esses valores?" O acusado: 
"Sim,  Senhor.  A maneira  de operacionalizar  essa  ajuda que a Portugal 
Telecom daria aos dois Partidos do Brasil."

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Aos dois, não. Consta que seria ao PTB, originalmente. Mas tudo bem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Aqui 
está aos dois.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Aí  é  uma  valoração  nas  provas,  Senhor  Presidente.  Eu  estou 
contrapondo a palavra de um réu condenado pelo Plenário do Supremo, 
que desmentiu seu depoimento anterior feito na polícia, em juízo, estou 
contrapondo esse depoimento a três...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
digo ele não desmentiu, Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah, não desmentiu?  

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ele 
confirmou em várias passagens e foi enfático na confirmação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Bom eu agradeço,  então.  Estou tão envolvido com esse processo nas 
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provas,  estou  tão  preocupado  em  examinar  todas  as  facetas  e  peço 
escusas se não ouvi adequadamente a ponderação de Vossa Excelência. 
Agradeço a intervenção.

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3599901.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

provas,  estou  tão  preocupado  em  examinar  todas  as  facetas  e  peço 
escusas se não ouvi adequadamente a ponderação de Vossa Excelência. 
Agradeço a intervenção.

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3599901.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4957 de 8405 STF-fl. 56572



Esclarecimento

04/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, apenas um 
esclarecimento.

O  empréstimo  não  teria  sido  pleiteado  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores, personificado por José Genuíno e com o aval de Marcos 
Valério?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah, sem dúvida!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Com o aval de Marcos 
Valério?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não!  Aval  de  Marcos  Valério,  não.  Aval  de  José  Genuíno e  Delúbio 
Soares, que era o presidente e o tesoureiro do Partido. Eram três milhões, 
que foram captados junto ao Banco Rural e, posteriormente, esse....

O  SENHOR MINISTRO MARCO  AURÉLIO  –  Há  notícia  de  que 
Marcos Valério teria avalizado esse empréstimo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não. Não é o que consta. Pelo menos, eu não tenho essa notícia. 
Quer dizer, existem dois avais - essa é a acusação. É possível que haja 
uma carta garantindo o empréstimo, uma carta da SMP&B ou DNA, mas 
confesso a Vossa Excelência que não tenho lembrança disso. 

Mas quero dizer que acatei a intervenção de Vossa Excelência, mas 
apenas quis ilustrar que a dificuldade que têm os réus de se defender até 
da  compra  do  apartamento.  Então,  vou  explicar  a  compra  do 
apartamento, ou procurarei explicar a compra do apartamento. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632154.
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro, 
consultando aqui meus dados quanto à pergunta do eminente Ministro 
Marco Aurélio, o corréu Marcos Valério avalizou mesmo o empréstimo 
do PT: R$ 3 milhões de reais - o contrato originário.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Está bom. Bem, é uma garantia a mais que o Banco exigiu, porque, como 
os dois, conforme alegado pela acusação...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Fez em 14 
de maio de 2003.  

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Isso  envolve  a 
assertiva do réu José Genoíno de que não tinha ligação maior com Marcos 
Valério, de que os encontros eram casuais e sempre com a presença de 
Delúbio Soares. Quer dizer, essa veiculação fica contrariada pelo fato de 
Marcos Valério ter emprestado endosso ao empréstimo do Partido dos 
Trabalhadores.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É,  Vossas  Excelências  sabem  como  é  que  funcionam  esses  avais:  o 
tesoureiro avaliza; então, aí vai o Presidente e este avaliza. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Renovações dos contratos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Esse título, que é um título que circula... 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Certamente, não seria 
por  altruísmo,  tendo  em  conta  o  envolvimento  do  Partido  dos 
Trabalhadores, ou a ideologia detida por Marcos Valério. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. É um título que circula. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Na 
renovação dos contratos, o avalista foi José Genoíno.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Agradeço a intervenção de Vossas Excelências. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Interessante a matéria.
 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-  Vou  considerar  isso,  eventualmente,  quando  Vossas  Excelências 
proferirem o voto com relação ao réu que julgamos ontem.

 Mas, de qualquer maneira, é um título ao portador que circula; nada 
impede, em tese, que Marcos Valério, lá no próprio Banco Rural, tivesse 
também dado o aval, porque os dois, como a própria acusação afirma, 
não tinham patrimônio próprio para responder por essa dívida.

Como eu disse ontem, José Genoíno tinha uma casa de cento e vinte 
mil  reais.  Como  ele  ia  responder  por  um  título  de  três  milhões? 
Certamente,  Delúbio  não devia  ter  nada em nome próprio.  Já  Marcos 
Valério  era  sócio  de  duas  grandes  empresas  publicitárias  e  com  um 
patrimônio, enfim - imagina-se -, bastante considerável.
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RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Ministro 
Lewandowski,  Vossa  Excelência  me  permite  uma  brevíssima 
consideração?

Vossa Excelência, no seu voto – tenho aqui até a tabela – condena 
alguns deputados por corrupção passiva, entendendo que houve repasse 
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de recursos para a prática de algum ato, aparentemente o ato de apoio ou 
de participação. 

Também  Vossa  Excelência,  no  seu  voto,  condena  Delúbio  Soares 
como corruptor  ativo.  Não parece  que  está  havendo  uma contradição 
nessa manifestação de Vossa Excelência?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tenho impressão que Vossa Excelência não ouviu, então, claramente 
o que eu disse nas minhas manifestações anteriores. Eu disse que estava 
seguindo orientação deste egrégio Plenário no sentido de dizer que basta 
a oferta ou a recepção da vantagem indevida por alguém que ocupe um 
cargo público para que fique configurado o crime de corrupção passiva. 
Não é necessário identificar o ato de ofício.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Ainda  não  se 
pronunciou sobre isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então,  eu  interpretei  assim.  Como  é  que  o  Plenário  se  pronunciou, 
então,  Ministro  Gilmar  Mendes?  Diga-me,  por  favor?  Eu  quero  ficar 
esclarecido.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Nós dissemos que 
havia ato de ofício, e isso, por maioria.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Qual era o ato de ofício?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O ato de votar, o ato 
de  apoio  político,  o  ato  de  participar  das  comissões.  Isso  foi  dito 
claramente. E por diversas vozes.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu digo que esses atos de ofício estavam dentro da esfera de atribuições 
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do servidor público,  lato sensu, parlamentar. É por isso que os condenei, 
como condenei aqui alguns deles por corrupção ativa. Não há nenhuma 
contradição no meu voto,  data venia, nenhuma. Só que eu não identifico, 
porque eu acho que não há necessidade de identificar,  o ato de ofício 
segundo decidiu a Corte. Podem ter sido vários, potenciais. Esse é o meu 
voto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Se Vossa Excelência 
me permite, mas o Ministério Público apontou, de modo específico, na 
peça acusatória, esses atos referentes, de um lado, à reforma tributária, de 
outro lado, à reforma previdenciária.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) -  Ministro  Celso de Mello,  o  fato  de  o  Ministério  Público 
apontar não me impressiona. É preciso provar. Para mim não provou.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: É evidente que um 
juízo de condenação supõe comprovação plena da acusação penal…

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Para mim, não provou.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Não estou falando, 
ainda,  de  prova;  falo  sobre  a  configuração  típica  do  fato  narrado  na 
denúncia.  E  o  Ministério  Público  indicou  que  o  comportamento  se 
realizou no contexto de,  pelo  menos,  duas grandes reformas:  a  reforma 
previdenciária e a reforma tributária. Há,  portanto,  clara correlação entre 
a indicação de um ato de ofício  e  a apontada percepção de vantagem 
pecuniária, na linha do precedente firmado na AP 307/DF.

A  questão  da  prova  representa  aspecto  a  ser  ulteriormente 
apreciado.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois é, é preciso provar.

E Vossa Excelência levantou uma questão, a meu ver, seriíssima, que 
eu pensei trazer em meu voto - até havia redigido um trecho -,  mas achei 
melhor deixar isso para uma outra oportunidade. Se esse Plenário, com 
trânsito em julgado, decidir que houve fraude na reforma tributária, na 
reforma previdenciária, ou seja, que a consciência dos parlamentares foi 
comprada, aí surge a questão da nulidade. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Cada dificuldade em 
seu dia.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  é,  exatamente,  veja  que  é  uma  afirmativa  com  consequências 
seríssimas.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Seríssimas, mas é preciso identificar. 

E um dado interessante, eminente Ministro Marco Aurélio, que eu 
vejo, é o seguinte: então, numa reforma, ou em reformas desta natureza, 
exatamente a reforma previdenciária e a reforma tributária, que implicam 
a aprovação de emendas à Constituição,  não se indica o nome de um 
Senador  sequer,  de  uma  liderança  do  Senado  sequer,  que  tenha  sido 
comprado,  sempre  deputados.  Interessante,  compra-se  a  Câmara,  mas 
não se compra o Senado! Felizmente, hein!

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Talvez  porque 
houvesse prova cabal e irrefutável contra Deputados Federais...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah bom, mas, então, não há provas...,  mas há prova que se comprou 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Seríssimas, mas é preciso identificar. 
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a aprovação de emendas à Constituição,  não se indica o nome de um 
Senador  sequer,  de  uma  liderança  do  Senado  sequer,  que  tenha  sido 
comprado,  sempre  deputados.  Interessante,  compra-se  a  Câmara,  mas 
não se compra o Senado! Felizmente, hein!

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Talvez  porque 
houvesse prova cabal e irrefutável contra Deputados Federais...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah bom, mas, então, não há provas...,  mas há prova que se comprou 
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aqui meia dúzia de pessoas, e essas reformas, importantes para o País, 
estão tisnadas por um vício indelével. Eu não vi a prova, eu gostaria de 
ver uma prova. Olha, fulano entregou esse dinheiro, essa pessoa pessoa 
saiu de lá e foi votar em tal sentido. Eu estou dizendo, estou mostrando 
que há provas frontalmente contrárias. Nós não podemos dizer que há 
uma prova absoluta nesse sentido, só há alegações.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
imagina que um tesoureiro de partido político teria essa autonomia?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não estou afirmando isso. Eu, contrariamente ao que foi afirmado, não 
acredito em Papai Noel. Eu disse, inclusive, no início do meu voto, que é 
possível que eles tenham operado a mando de alguém, mas esse alguém 
precisa ser identificado.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  estaria 
denunciado no processo?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, está denunciado. Mas eu quero provas. Se Vossa Excelência tiver 
provas,  ótimo.  Eu  não  estou  encontrando  provas,  espero  que  Vossa 
Excelência encontre; espero que esse País fique saneado, como todos nós 
queremos que fique.
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RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
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RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
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(DUDA MENDONÇA) 
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RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Essa 
teoria  se  escreve  com relativa  facilidade ou com total  propriedade no 
âmbito maior, no âmbito dos chamados aparatos organizados de poder 
delitivo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Sim. Um Estado dentro do Estado. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E, aí, 

não precisa que haja guerra não. 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Não, eu não estou afirmando que é preciso que haja guerra.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Nos 

períodos de paz também, esses aparatos organizado de poder delituoso 
se organizam, são chamados, no mais das vezes, de crime de colarinho 
branco. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A teoria  do domínio 
do fato,  cuja  formulação  vem sendo  progressivamente construída  pela 
doutrina penal,  tem um de seus marcos inaugurais situado no período 
que se segue ao término da Primeira Guerra Mundial, muito embora as 
reflexões  em  torno  de  seu  conceito  e de  sua  aplicabilidade  tivessem 
merecido maior aprofundamento a partir de 1939 com Hans Welzel, que 
buscou desenvolvê-la no contexto da doutrina do finalismo, bem assim com 
outros  autores voltados  ao seu estudo (Richard Lange,  Hans-Heinrich 
Jescheck, Johannes Wessels, Reinhart Maurach, Kai Ambos, “inter alios”), 
vindo a ser aperfeiçoada, já na década de 1960, por Claus Roxin, cuja obra 
(“Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal”,  Editorial  Marcial 
Pons, Barcelona, 2000), editada em 1963, representa notável avanço científico 
no trato da tormentosa questão concernente à noção de autoria em Direito 
Penal,  posta em perspectiva e análise com as outras formas de intervenção 
humana no fenômeno delituoso.

O fato relevante, Senhor Presidente, é que a utilização da teoria do 
domínio do fato já vem sendo examinada, pela doutrina penal brasileira, 
há algum tempo (NILO  BATISTA,  “Concurso  de  Agentes”,  1979,  Liber 
Juris; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Teoria do Domínio do Fato no Concurso 
de  Pessoas”,  1999,  Saraiva,  v.g.),  sendo certo,  ainda,  que a própria 
jurisprudência dos Tribunais –  a desta Suprema Corte,  inclusive –  não 
tem sido indiferente a essa construção teórica, mas, ao contrário, vem dela 
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se  utilizando em  diversos  julgados,  considerando-a sob  diversas 
perspectivas: (a)  a do domínio de ação, (b)  a do domínio de vontade, (c)  a do 
domínio funcional e (d)  a do domínio das organizações (ou dos  aparatos 
organizados,  tanto os  aparatos  governamentais  quanto os  aparatos 
empresariais).

Trata-se,  em  suma,  de  formulação  doutrinária  compatível com  a 
organização  política  de  Estados,  como o Brasil,  revestidos de perfil 
democrático e  cuja  aplicabilidade  não  supõe a  ocorrência  de situações 
anômalas ou de exceção,  para relembrar,  quanto a esse aspecto,  observação 
feita  pelo  próprio Claus  Roxin  em sua  conhecida  monografia,  cabendo 
enfatizar,  ainda,  por necessário,  que essa concepção doutrinária  não se 
coloca em relação de antagonismo com o direito penal da culpabilidade nem 
elide,  porque inadmissível,  a presunção constitucional de inocência,  inerente 
ao nosso modelo constitucional.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Ministro  Celso,  é  exatamente  aí  que  toma corpo  identificar  quem era 
fungível, ou seja, substituível ou não na organização. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Senhor Presidente,  permito-me trazer  à colação um dado da minha 
experiência pessoal. Quando eu era jovem e cursava o ginásio, naquela 
época, eu tive um excelente professor de literatura. Ele disse um frase que 
me  marcou  profundamente.  Foi  a  seguinte:  alguns  movimentos 
intelectuais  -  literários,  científicos  etc.  -  que  se  processam  no  mundo 
chegam ao nosso País  com cinquenta anos de atraso.  E,  aí,  nós vamos 
aplicá-los aqui. Eu quero crer, e temos, Senhor Presidente, que nós vamos 
aplicar essa teoria com o mesmo atraso, porque, ontem, eu recebi...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Isso 
não faz justiça à intelectualidade brasileira em geral e nem a jurídica. Não 
faz justiça esse tipo de crítica. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu, ontem, recebi da Inglaterra um texto de um eminente jurista alemão, 
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chamado  Thomas  Weigend.  Ele  é  professor  da  Universidade  Köln, 
Colônia, na Alemanha. Esse artigo foi publicado no "Journal of Criminal  
Justice" em setembro de 2011, portanto, recentíssimo. Esse Journal é uma 
revista e é publicada pela Oxford University Press. Esse professor Thomaz 
Weigend deve ser, provavelmente, um colega de Roxin, porque ele chama 
Roxin de "meu caro amigo, meu caro colega".  É um longo artigo que  tece 
críticas à teoria do domínio do fato. Veja o que nele se diz - já pelo título,  
Vossas Excelências poderão ver:  "Perpetration through an Organization" - 
Cometimento  através  de  uma  organização.  Subtítulo:  "The  Unexpected  
Career of a German Legal Concept" - A carreira inesperada de um conceito 
legal germânico.

E  ele  demonstra,  num  longo  artigo,  inclusive  analisando  uma 
decisão  da  Corte  Penal  Internacional,  e  fundando  nela  suas  ilações 
intelectuais, seu raciocínio - é o caso "Katanga x Chui" -,  que essa teoria 
está ultrapassada, tem falhas. É um artigo do ano passado, publicado em 
Oxford. 

Mas, enfim, Senhor Presidente, pensei em rebater, mas não vou fazê-
lo, porque tenho a maior simpatia e apreço pela competência intelectual 
do  eminente  Ministro  Gilmar  Mendes,  aquela  observação  que  Sua 
Excelência fez, ao encontrar uma contradição em meu voto, até com base 
naquilo  que  afirmei  em  sessões  anteriores  e  reproduzindo 
pronunciamento de Colegas feito em plenário. Mas deixo isso para uma 
outra ocasião.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Certamente  não 
receberam para votar contra!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me 
permite  uma observação?  É  curta.  Eu  tenho  a  impressão  de  que,  das 
várias  manifestações  aqui  feitas,  resulta,  neste  caso  específico,  que,  se 
estivermos falando da mesma coisa, sequer é de se falar em caixa dois,  
entendido aqui como recursos não contatibilizados. Foi mais ou menos o 
entendimento  que  eu  aprendi  e  depreendi  do  que  se  falou,  porque 
inicialmente  essa  tese  foi  utilizada  amplamente  na  mídia  como  uma 
justificativa, seria um recurso que é repassado ao partido político e que 
não tem outro vício senão a sua não contabilização e, com isso, haveria 
um eventual enquadramento no Código Eleitoral que, no caso, já estaria 
prescrito. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, sim, mas o que 
nós  exatamente  tipificamos,  a  partir  dos  elementos  constatados  e  de 
prova cabal, é que o quê se criou foi um fundo –  em rigor, esse é o nome 
que se usa – , alimentado com recursos públicos, inclusive, e com recursos 
privados,  para fidelizar  essa base partidária,  para usar  um termo hoje 
muito comum. Então, é disso que nós estamos a falar.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
Vossa Excelência permite um aparte, não é à toa o nome caixa dois, ele foi 
cunhado tomando por referência o caixa um. O caixa um corresponde à 
uma provisão de recursos oriundos da iniciativa privada, de doadores 
físicos e coletivos para o financiamento de campanha. O caixa dois teria a 
mesma  origem  privada,  porém,  recursos  não  contabilizados  e  não 
arrecadados nos termos da lei, que a lei permite o financiamento privado 
de campanha. Agora, não se cogita de, sequer, caixa dois, quando essa 
provisão é feita fora de época, num período de entressafra eleitoral, não 
faz o menor sentido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É. Em 
segundo  lugar,  quando  a  origem  do  recurso  é  pública,  ainda  que 
parcialmente, há uma pré-exclusão lógica, portanto, de qualquer ideia de 
caixa dois, seria o maior guarda-chuva deste mundo, o álibi mais objetivo 
para impedir a incidência das normas penais comuns, não eleitorais, das 
normas  penais  sobre  corrupção  ativa  e  passiva,  sobre  peculato,  sobre 
extorsão,  sobre  prevaricação  etc.  Nunca  mais  incidiriam essas  normas 
protetoras  de  bens,  que  se  resumem  no  interesse  da  administração 
pública e na imagem, nunca mais essas normas incidiriam, porque seria a 
coisa  mais  fácil  do  mundo  dizer  que  essas  figuras  criminosas  seriam 
afastadas pela figura menos danosa à sociedade, daí por que apenadas 
com mais suavidade, do caixa dois.

Se fosse possível, em tese, hipoteticamente, admitir a formação de 
caixa dois com dinheiro público, certamente a lei incriminaria esse hábito 
com muito mais rigor,  com uma pena, possivelmente,  decuplicada.  De 
sorte que falar de dinheiro público e caixa dois, é falar de coisas que se 
excluem mutuamente, no claro, por modo radical, absoluto.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso. O 
agente tinha como não saber?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Pela 
minha investigação, treze vezes aqui em Brasília e quatro vezes em São 
Paulo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, apenas um pequeno registro. 

Com  todo  o  respeito  e  cumprimentando  o  belíssimo  voto  do 
Ministro  Luis  Fux,  ressalto  apenas  que  nós  tivemos  ou  uma  leitura, 
digamos  assim,  contraditória  dos  depoimentos  de  Kátia  Rabello  e  de 
Plauto Gouvêa, com relação ao jantar, ao qual o Ex-Ministro José Dirceu 
compareceu, ou, então, nós lemos peças distintas 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-  Mas  como  foi  tão  frontal  esta  contradição  na  interpretação  dos 
documentos que nós lemos, é que eu precisei fazer um registro. Eu até 
acredito que possa estar equivocado. Mas Kátia Rabello, em juízo - José 
Dirceu confirma realmente que esteve lá, e que falou sobre generalidades 
e  a  política  econômica do  Brasil-,  peremptoriamente,  diz  que Renilda, 
mulher  de  Marcos  Valério,  mente,  porque  não  foram  tratados  estes 
empréstimos. E depois a testemunha, chamada Plauto Gouvêa, presente a 
esse jantar, também, em juízo, confirma a fala de José Dirceu e diz que 
esses empréstimos não foram tratados.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- E sem querer criar nenhuma polêmica, apenas para mostrar como é que 
as leituras de um mesmo documento,  de um mesmo depoimento,  por 
vezes, podem levar a conclusões contraditórias.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Assim como o depoimento de Jefferson, é claro.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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AP 470 / MG 

- Não apoiado. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Eu agradeço a Vossa Excelência.
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3013483

Supremo Tribunal Federal

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3013483

Supremo Tribunal Federal

Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  na  última  sessão,  eu  fui  confrontado  com  uma 
questão  fática  que  me  deixou,  num  primeiro  momento,  perplexo, 
evidentemente, porque nós estamos lidando com processo com sessenta 
mil folhas e com um número enorme de elementos probatórios, e houve 
uma afirmação de que Genoíno teria assinado ou avalizado o primeiro 
empréstimo  do  PT,  juntamente  com  Marcos  Valério.  E  eu,  com  essa 
assertiva, evidentemente, e sem ter todos os autos em mãos, tive, como 
disse, um momento de perplexidade e disse: "eu vou verificar", porque 
não me lembrava, e como, de fato, isso não consta, tal como foi afirmado, 
não  houve  um  aval  conjunto  de  Marcos  Valério  e  Genoíno  Neto  no 
mesmo documento.

Então, estou distribuindo a Vossas Excelências uma página daquele 
famoso laudo, tantas vezes invocado por mim e pelo eminente Relator, 
em  que  Vossas  Excelências  veem,  logo  ao  pé  da  página,  a  seguinte 
assertiva dos peritos: "apresenta como garantia unicamente os avais de 
Delúbio  Soares  de  Castro  e  Marcos  Valério  Fernandes,  no  primeiro 
contrato.  E  os  avais  de  Delúbio  de  Castro  e  José  Genoíno  Neto,  nos 
demais  contratos  de  rolagem.  Então,  no  primeiro  contrato,  não  há 
nenhuma  assinatura  conjunta  de  José  Genoíno  e  de  Marcos  Valério; 
somente nas renovações que foram feitas. 

Depois,  Vossas  Excelências  têm  também,  nesses  documentos,  um 
trecho da denúncia em que se verifica que esse empréstimo do PT não foi 
incluído no “valerioduto” e também, portanto, não serviu para lavagem 
de dinheiro, bem como não serviu como meio de irrigar campanhas, ou 
eventual compras de votos.  Aqui diz essa parte da denúncia,  que está 
com Vossas Excelências, à folha 5.636 o seguinte: "segundo informado por 
Marcos Valério,  e  confirmado por Delúbio Soares,  o dinheiro utilizado 
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nas operações de lavagem, descritas nessa denúncia,  teve como uma de 
suas fontes as seguintes operações estabelecidas entre o  núcleo financeiro 
publicitário e núcleo político partidário: um do BMG, doze mil, outro da 
SMP&B, em nome da SMP&B, da Grafite,  outra da Rogério Tolentino, 
etc., mas não consta este aqui do PT." 

De  outra  parte,  também,  o  terceiro  documento  que  eu  entrego  a 
Vossas Excelências é uma página das alegações finais, de número 45.300, 
em que se diz o seguinte: "quanto ao empréstimo concedido ao Partido 
dos Trabalhadores, Mútuo número tal e renovação do valor inicial de três 
mil, obtido em 14/5/2003, assinatura do contrato, sendo a décima e última 
renovação em 12/9/2005, que alcançou o valor de seis milhões e quarenta 
mil  reais".  O  laudo,  1.666,  também  demostrou  que  as  garantias  são 
insuficientes; aí diz o item 430 das alegações finais: "A única garantia do 
contrato  foi  o  aval  de  Marcos  Valério,  exclusivamente  no  contrato 
original, e de Delúbio Soares, no contrato original e nas dez renovações."

Então,  nas  alegações  finais,  o  que  se  imputa  realmente  a  José 
Genoíno, ao Partido dos Trabalhadores, é que esse empréstimo não teria 
garantias suficientes. Mas não que ele fizesse parte do “valerioduto”. E o 
documento que entreguei anteriormente a Vossas Excelências mostra que, 
embora tardiamente, esse empréstimo foi pago em juízo, mediante acordo 
judicial.

Depois, eu trago, para Vossas Excelências, um trecho do depoimento 
de  José  Genoíno  na  polícia,  que  me parece  muito  significativo,  e  que 
também está grifado - todos os trechos que eu trago a Vossas Excelências 
sempre  grifo  -,  diz  assim:  "foi  Delúbio  Soares  quem  providenciou  as 
gestões para obtenção dos empréstimos junto ao Banco Rural e BMG." 
Depois, na segunda parte deste depoimento de José Genoíno na polícia, 
consta o seguinte: que igualmente desconhecia, por completo, o fato de os 
recursos  financeiros  emprestados  por  Marcos  Valério  saíram  das 
empresas  SMP&B  e  DNA;  que  sequer  conhecia  a  existência  de  tais 
empresas. 

E, na parte final do interrogatório judicial de Genoíno, perante o juiz, 
consta  o  seguinte:  que  só  tomou  conhecimento  que  o  Senhor  Marcos 
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Valério assinou como avalista quando houve o registro dos empréstimos 
na contabilidade do partido,  e  no momento em que foi  apresentada à 
Justiça Eleitoral, referentes ao exercício 2003, ocorrido em 2004.

Paro aqui, porque eu quero fazer um esclarecimento. Vejam Vossas 
Excelências que esse primeiro aval era desconhecido de José Genoíno, o 
primeiro aval que originou esse empréstimo. Ele só tomou conhecimento 
dele  quando esse empréstimo foi  contabilizado e registrado na Justiça 
Eleitoral e, depois, quitado.

E  nós  temos  aqui  -  também distribuo  a  Vossas  Excelências  -  um 
depoimento de Delúbio Soares na Polícia Federal - também grifado em 
amarelo -, em que se diz o seguinte: que ele pediu a Marcos Valério que 
aceitasse  ser  avalista  do  empréstimo,  uma  vez  que  esse  possuía  o 
patrimônio necessário para dar garantia à operação. E mais adiante: que 
José Genoíno concordou que fosse obtido o empréstimo, mas não teve 
qualquer participação na escolha do avalista ou da instituição financeira 
que iria conceder o crédito.

E, finalmente, o último documento que eu trago a Vossas Excelências 
é uma carta - que também já citei e foi citada várias vezes - de Delúbio 
Soares  ao  Banco  de  Minas  Gerais,  em  que  ele  diz  o  seguinte:  pela 
presente,  assumo,  junto  a  esse  banco,  o  compromisso  irretratável  e 
irrevogável  de  garantir,  como  avalista  e  devedor  solidário,  todas  as 
operações  de  empréstimos  firmadas  por  Vossa  Senhoria  com  Rogério 
Lanza  Tolentino,  Grafite  Participações,  SMP&B  Comunicações,  DNA 
Propaganda Ltda. e, mesmo, Partido dos Trabalhadores.

Então, o que eu queria assentar, para que fiquem afastadas todas as 
dúvidas,  é  que,  realmente,  de  que  José  Genoíno  não  avalizou  o 
empréstimo junto com Marcos Valério, apenas as renovações.

E há aqui uma farta documentação mostrando que José Genoíno não 
sabia de onde provinham os empréstimos, nem quem era Marcos Valério, 
e há uma passagem interessante também, aqui nesses interrogatórios, em 
que José Genoíno diz: olha, quando eu soube que Marcos Valério havia 
assinado o primeiro empréstimo - e eu o soube apenas quando o registrei 
na  contabilidade  e  também  na  Justiça  Eleitoral  -,  para  mim,  era  uma 
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pessoa desconhecida, não tinha nada, nada existia contra ele. 
Portanto,  Senhor  Presidente,  com  todo  respeito,  eu  confirmo  a 

informação que dei  na assentada passada e insisto neste aspecto:  para 
mim, respeitando o entendimento dos demais Ministros,  José Genoíno 
está sendo denunciado e será eventualmente condenado pelo simples e 
objetivo fato de ter sido presidente do Partido dos Trabalhadores à época.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois não, 
Excelência.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
tendo em vista que evoquei, no caso, a subscrição da cédula de crédito 
bancário por Marcos Valério e Genoíno. Reafirmo que essa cédula está às 
folhas 154 e 156 do processo e dela consta – teria sido formalizada em 14 
maio de 2003 – como emitente o Partido dos Trabalhadores, com duas 
assinaturas, a de Delúbio Soares de Castro e a de José Genoíno Neto; o 
Banco Rural como credor e, a seguir, como avalistas, há as assinaturas de 
Delúbio Soares de Castro e  a de Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, apenas insisti nesse aspecto, com todo respeito ao 
Ministro Marco Aurélio, e quero dizer, reafirmar que o Laudo 1.666/2007 
do  Instituto  Nacional  de  Criminalística  diz,  com  todas  as  letras,  o 
seguinte: apresenta como garantia do empréstimo, unicamente os avais 
de  Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  no 
primeiro contrato, e os avais de Delúbio Soares de Castro e José Genoíno 
nos demais contratos de rolagem. Quer dizer, o primeiro foi com Valério, 
e os demais, nas renovações, foram com os avais de Delúbio e Genoíno.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Creio  que  ambos 
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temos razão. O laudo realmente informa o que Vossa Excelência acaba de 
veicular.  Agora,  o  documento – a  menos que haja  aqui uma falsidade 
ideológica – a que me referi e que serviu de base ao meu aparte na última 
sessão revela que a cédula de crédito bancário foi subscrita por Marcos 
Valério e também por Genoíno. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  O  que  eu  estou  valorizando,  eminente  Ministro  Marco  Aurélio,  é  o 
seguinte:   até o momento das renovações, considerando-se o seu valor 
relativamente  pequeno,  este  era  um  empréstimo  normal,  lançado  na 
contabilidade do Partido, registrado na Justiça Eleitoral e, ao final, pago. 
E  Marcos  Valério,  àquela  época,  não  tinha  ganho  a  notoriedade  que 
depois ganhou quando estourou o escândalo. Então, para um presidente 
de Partido, renovar um empréstimo que já havia sido concedido por um 
banco, nada havia de anormal e irregular.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A preocupação é não 
transparecer  que  teria  sacado  a  descoberto,  quando  afirmei  que  o 
empréstimo inicial contou com a assinatura de Genoíno e a de Marcos 
Valério.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Tinha de ser,  porque o 
empréstimo  foi  tomado  pelo  PT  como  pessoa  jurídica.   Então,  quem 
representou o PT, como pessoa jurídica, foi o Presidente do Partido.  O 
avalista foi Marcos Valério.  Agora, nas renovações dos empréstimos, é 
que me parece que o José Genoíno figurou como avalista.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Agora, o que é muito importante, se Vossas Excelências me permitem, 
vejam que, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, o Ministério 
Público disse que esse dinheiro não integra o “valerioduto”. Portanto, não 
serviu para  comprar políticos,  absolutamente  não.  O que se  diz  desse 
empréstimo?  "Ele  não  tinha  garantias  suficientes".   Por  isso  que  ele 
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apareceu  no  Banco  Rural,  porque  o  Banco  Rural,  teoricamente,  faria 
lavagem de dinheiro, porque faria renovações ao arrepio das normas do 
mercado  e  teria  também  concedido  empréstimo  sem  as  garantias 
suficientes.  Mas,  aqui,  estou  trazendo  para  Vossas  Excelências  um 
documento,  demonstrando  que  esses  três  milhões  iniciais,  que  se 
transformaram em seis, não integram o valerioduto, não serviram para 
comprar políticos; não é essa acusação que se faz a ele. 

Agradeço, Senhor Presidente, e sempre com o espírito de colaborar 
com Vossa Excelências,  jamais  o  de contestar  um Colega.  Aliás,  tenho 
trazido - Vossas Excelências são testemunhas -, muitas vezes, argumentos 
e documentos contra, inclusive, a linha de raciocínio que tenho seguido. 
Mas,  apenas,  como  esse  aspecto,  durante  esse  final  de  semana 
prolongado, foi um pouco explorado, inclusive pela mídia, de que teria 
havido um erro factual da minha parte, eu me senti no dever de vir a 
público e mostrar, enfim, a minha versão dos fatos. 

Obrigado, Senhor Presidente.
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Voto s/ item VI

09/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
Dando  continuidade  ao  julgamento  do  capítulo  VI,  detenho-me 

agora na análise do delito de corrupção ativa (art. 333 do CP). Segundo a 
acusação, os valores recebidos pelos parlamentares federais integrantes 
do  Partido  Progressista  (PP)  (José  Janene -  falecido,  Pedro  Corrêa e 
Pedro Henry);  do Partido Liberal  (PL)  (Valdemar Costa  Neto e  Bispo 
Rodrigues); do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) (José Carlos Martinez 
-  falecido,  Roberto  Jefferson e  Romeu  Queiroz)  e  do  Partido  do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) (José Borba) constituíram a 
vantagem indevida oferecida por José Dirceu (1º acusado), José Genoíno 
(2º acusado),  Delúbio Soares (3º acusado),  Sílvio Pereira (4º acusado – 
transação penal) e  Anderson Adauto (37º acusado), a qual era paga por 
intermédio  de  Marcos  Valério (5º  acusado),  Ramon  Hollerbach (6º 
acusado),  Cristiano Paz (7º  acusado),  Rogério  Tolentino (8º  acusado), 
Simone Vasconcelos (9ª acusada) e Geiza Dias (10ª acusada).

Passo  agora  ao  exame  individualizado  da  conduta  de  cada  um 
desses acusados quanto ao delito em questão.

DELÚBIO SOARES
Quanto  a  Delúbio,  destaco  que  ele  responde  pelo  delito  de 

corrupção ativa (art.  333 do CP), por nove vezes,  sendo três vezes em 
relação ao Partido Progressista (PP);  duas vezes em relação ao Partido 
Liberal (PL); três vezes em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); 
e uma vez em relação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB).

A  esse  respeito,  narra  o  Ministério  Público  Federal,  em  suas 
alegações finais, que:
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“(...)
87. Delúbio Soares integrou o grupo criminoso desde 2003, 

tornando-se o principal elo entre o núcleo político e os núcleos 
operacional  –  composto  pelo  grupo  de  Marcos  Valério  –  e 
financeiro – bancos BMG e Rural.

88. Sob o comando de José Dirceu, coube-lhe os primeiros 
contatos  com  Marcos  Valério  para  viabilizar  o  esquema  de 
obtenção dos recursos que financiaram a cooptação de partidos 
para a composição da base aliada do governo.

89.  Definido  o  modelo  delituoso  de  atuação  do  grupo 
(modo  de  arrecadação  do  dinheiro  e  modo  de  distribuição), 
Delúbio  Soares  passou a  ter  o  papel  de indicar  para  Marcos 
Valério os valores e os nomes dos beneficiários dos recursos.

90. A partir da sua indicação, Simone Vasconcelos e Geiza 
Dias, dentro da engrenagem de lavagem disponibilizada pelo 
Banco Rural, executavam os repasses.

91. Comprovou-se, todavia, que a ação de Delúbio Soares, 
como integrante do grupo criminoso, não se limitou a indicar os 
beneficiários das  propinas,  tendo sido também o beneficiário 
final das quantias recebidas.

92.  Valeu-se,  obviamente,  do  esquema  de  lavagem 
operacionalizado  pelo  grupo,  enviando  laranjas  –  Raimundo 
Ferreira  da  Silva  Júnior  e  Solange  Pereira  de  Oliveira, 
empregados  do  Partido  dos  Trabalhadores,  respectivamente, 
em Brasília e em São Paulo - para o recebimento dos valores nas 
agências do Banco Rural em Brasília e em São Paulo.

93. O valor total percebido por Delúbio Soares foi de R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

94.  O primeiro recebimento ocorreu no dia 29/3/2004. O 
valor  de  R$  100.000,00  foi  entregue  a  Raimundo  Ferreira  da 
Silva Júnior na agência do Banco Rural no Shopping Brasília:

‘QUE certo  dia  recebeu uma ligação  do  tesoureiro 
nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores,  Sr.  DELÚBIO 
SOARES, que pediu ao DECLARANTE que lhe fizesse um 
favor;  QUE este  favor consistia em se dirigir  à  Agência 
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Brasília do Banco Rural e receber alguns documentos para 
entregar em seguida ao tesoureiro nacional do Partido dos 
Trabalhadores,  DELÚBIO  SOARES;  (…)  QUE  no  dia 
seguinte  recebeu  uma  ligação  da  secretária  do  Sr. 
DELÚBIO SOARES, de nome EDILENE, informando que 
os  documentos  estariam  disponíveis  na  segunda-feira; 
QUE  na  segunda-feira  se  dirigiu  à  Agência  Brasília  do 
Banco  Rural,  localizada  no  Shopping  Brasília,  tendo  se 
identificado na portaria do prédio; (…) QUE esperou por 
três  ou quatro  minutos  até  ser  chamado para uma sala 
localizada no fundo da agência; QUE nesta sala recebeu 
um  envelope  e  assinou  um  documento  que  lhe  foi 
apresentado; (…) QUE reconhece como sua a assinatura 
aposta no canto inferior direito do documento de fls. 119 
do Apenso 5 dos autos; (…) QUE na verdade, ao entrar na 
agência  bancária,  percebeu  que  lhe  seria  entregue  uma 
quantia  em  dinheiro;  (…)  QUE  de  posse  do  envelope 
lacrado, dirigiu-se ao Escritório Nacional do Partido dos 
Trabalhadores em Brasília/DF e o entregou nas mãos de 
DELÚBIO  SOARES  no  dia  seguinte;  QUE  já  viu  o  Sr. 
MARCOS VALÉRIO várias vezes no Escritório Nacional 
do Partido dos Trabalhadores em Brasília; QUE MARCOS 
VALÉRIO sempre ia se reunir com DELÚBIO SOARES.’ 
(depoimento  de  fls.  752/753,  confirmado  nas  fls. 
19.075/19.079).

95.  Solange Pereira  de  Oliveira  recebeu,  em três  saques 
sucessivos de R$ 100.000,00 no mês de março de 2004, a quantia 
de  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais)  na  Agência  do  Banco 
Rural na Avenida Paulista:

‘QUE é formada em letras e trabalha no Partido dos 
Trabalhadores desde 1997, exercendo atualmente a função 
de  Encarregada  de  Contas  a  Pagar;  QUE  o  chefe  da 
Depoente no Partido dos Trabalhadores era o Sr. Delúbio 
Soares de Castro até o mês passado, salvo engano; QUE 
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‘QUE é formada em letras e trabalha no Partido dos 
Trabalhadores desde 1997, exercendo atualmente a função 
de  Encarregada  de  Contas  a  Pagar;  QUE  o  chefe  da 
Depoente no Partido dos Trabalhadores era o Sr. Delúbio 
Soares de Castro até o mês passado, salvo engano; QUE 
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em apertada síntese a atividade da Depoente na função de 
encarregada  de  contas  a  pagar  é  verificar  os  extratos 
bancários  do  Partido  dos  Trabalhadores,  realizar  a 
conciliação bancária das contas e efetuar pagamentos após 
a liberação do tesoureiro;  Que inclusive quem assina os 
cheques  para  pagamentos  do  partido  são  os 
representantes legais, isto é, o Presidente e o Tesoureiro; 
QUE no mês de março de 2004 trabalhava normalmente 
quando  foi  chamada  pelo  Sr.  Delubio  Soares,  então 
tesoureiro do PT, na sala deste; QUE nesta oportunidade 
Delubio  lhe pediu para sacar  uma quantia  em dinheiro 
que seria entregue na Agência da Av. Paulista do Banco 
Rural;  QUE este pedido foi  solicitado como um favor e 
não  como  uma  ordem  decorrente  de  uma  relação  de 
trabalho; (…) QUE naquela ocasião Delubio ainda falou o 
valor que deveria ser sacado, isto é, R$100.000,00 (cem mil 
reais); QUE não ficou surpresa com o pedido nem com o 
alto valor do saque que iria realizar,  pois Delubio tinha 
muitas  atividades;  (…)  QUE  em  seguida  o  funcionário 
retornou com o dinheiro, a Depoente contou o numerário, 
colocou  dentro  de  uma  pasta,  assinou  um  documento 
parecendo um recibo, saindo em seguida de taxi até a sede 
do PT; QUE no PT dirigiu-se para sala de Delubio Soares, 
entregando em suas mãos os R$100.000,00 (cem mil reais) 
sacado no Banco Rural; QUE Delubio conferiu o dinheiro 
na presença da Depoente,  permanecendo na sala com a 
quantia; QUE dois outros saques de R$100.000,00 (cem mil 
reais)  cada  foram feitos  alguns dias  após,  não podendo 
precisar  as  datas;  QUE  estes  dois  saques  obedeceram 
exatamente a mesma sistemática do primeiro, já descrito; 
(…)  QUE  desconhece  o  destino  dado  aos  R$300.000,00 
(trezentos mil reais) que entregou a Delubio Soares; QUE 
Delubio Soares não comentou com a Depoente o que iria 
fazer  com  o  dinheiro;  QUE  pode  afirmar  que  estes 
recursos  não  foram  contabilizados  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  também  não  pagou  nenhuma 
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despesa com este numerário.’ (Depoimento de fls. 821/823, 
confirmado nas fls. 19.578/19.582).

96.  A  última  parcela,  foi  recebida  por  Renata  Maciel 
Rezende Costa,  no dia 20/11/2003,  no valor de R$ 150.000,00. 
Como  nas  outras  vezes,  a  entrega  do  dinheiro  ocorreu  na 
Agência do Banco Rural na Avenida Paulista.

‘MPF:  Senhora  Solange,  a  senhora  conhece  Renata 
Maciel?

DEPOENTE: A Renata que eu me lembre eu não sei o 
sobrenome,  é  uma  pessoa  que  trabalhou  com  Ivan 
Guimarães durante a campanha de 2002, está no processo 
de arrecadação de recurso para a campanha.

MPF:  Só  para  que  pudéssemos  deixar  claro  com 
relação,  para  saber  se  trata  da  mesma  pessoa,  que  me 
refiro.  Essa  pessoa  de  nome  Renata  Maciel  seria  uma 
senhora grávida no ano de 2003?

DEPOENTE: Sim.
MPF:  Em  meados  de  2003  a  senhora  teria  pedido 

para senhora Renata  sacar  valores  da agência  do Banco 
Rural da avenida paulista, aqui em São Paulo?

DEPOENTE: Eu pedi uma única vez, tá? Somente.
(...)
MPF: Quem foi que pediu para a senhora fazer esse 

pedido para a Renata Maciel? 
DEPOENTE: Foi o Delúbio Soares.
MPF:  Que  era,  então,  Secretário  de  Finanças  e 

Planejamento do Partido dos Trabalhadores?
DEPOENTE: Sim.
MPF:  A Renata  sacou  esse  valor  e  entregou  para 

senhora?
DEPOENTE: Sim.
MPF: Posteriormente a senhora fez o quê com ele? 
DEPOENTE: Entreguei ao Delúbio.
MPF:  Da  mesma  forma  como  entregou  os  valores 
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que foram sacados diretamente pela senhora?
DEPOENTE: Sim.
(...)
MPF:  A senhora  sabe  dizer  se  esses  valores,  tanto 

aqueles  sacados  pela  senhora  como  os  sacados  pela 
senhora Renata,  foram encontrados e contabilizados nos 
livros de registro do Partido dos Trabalhadores?

DEPOENTE: Não foram contabilizados.
(...)
JUÍZA: Depois que o senhor saiu do cargo dele quem 

passou a exercê-lo e  se o  mesmo comportamento se ele 
continuou, se houve, também pedidos da senhora de que 
fossem feitos  saques  dessa  mesma forma se  parou  esse 
comportamento?

DEPOENTE: Quem assumiu temporariamente foi o 
senhor José Pimentel e não houve nenhuma solicitação, da 
mesma forma.

JUÍZA: Desde que o senhor Delúbio Soares deixou o 
cargo  que  ocupava  nunca  mais  houve  solicitação  nesse 
sentido?

DEPOENTE:  Não.’  (Depoimento  de  fls. 
19.578/19.582).

97.  As  operações  estão  comprovadas  também,  pelos 
documentos de fls. 119 e 165 do Apenso 05 e 03 e 53 do Apenso 
06.

98. Muito embora o objetivo principal de Delúbio Soares, 
assim como de José Dirceu, José Genoíno e Sílvio Pereira, fosse 
o financiamento ilícito do projeto político de poder do Partido 
dos Trabalhadores, não hesitou em locupletar-se do esquema.

99.  Delúbio Soares,  que foi  o principal  responsável  pela 
parte financeira da campanha presidencial de 2002, atuando sob 
o comando de José Dirceu, então Presidente do PT e principal 
coordenador  da  campanha,  continuou  exercendo  o  mesmo 
papel  após  a  posse  do  Presidente  em  2003,  ainda  sob  o 
comando de José Dirceu:
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‘QUE as  reuniões  para  tratar  de  assuntos  políticos 
ocorriam  com  a  presença  do  DECLARANTE  e  JOSÉ 
ALENCAR, pelo PL, e JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, 
JOÃO PAULO CUNHA e LUIZ DULCI pelo PT, sempre 
na residência de JOSÉ DIRCEU; (…) QUE o Senador JOSÉ 
ALENCAR solicitou ao  DECLARANTE que aguardasse, 
pois  voltaria  a  ligar  em  10  minutos;  QUE  retomada  a 
ligação,  JOSÉ  ALENCAR  solicitou  o  cancelamento  da 
nota, uma vez que o candidato LULA estaria se dirigindo 
a Brasília para dar prosseguimento às negociações; QUE 
no  dia  seguinte,  na  residência  do  Deputado  PAULO 
ROCHA, PT/PA, foi realizada uma reunião entre LULA, 
JOSÉ  ALENCAR,  o  DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU, 
DELÚBIO  SOARES,  MARIA  DO  CARMO  LARA  e 
NILMAR  MIRANDA;  (…)  QUE  DELÚBIO  SOARES 
convidou o DECLARANTE para uma conversa reservada 
em  um  dos  aposentos  (…);  QUE  se  retiraram  então 
DELÚBIO SOARES e  o  DECLARANTE,  tendo este  dito 
que ‘lutara durante quatro anos para montar uma chapa 
para atingir os 5%, e não seria justo inviabilizar o partido 
pela  aliança,  e  a  única  saída  seriam  recursos’;  QUE 
DELÚBIO  SOARES  tentou  fazer  com  que  a  negociação 
ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhões solicitados, 
pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para 
financiamento de campanha; (…) QUE em dado momento 
do  impasse,  adentrou  JOSÉ  DIRCEU,  que  perguntou  a 
DELÚBIO SOARES sobre o andamento das negociações, 
tendo  obtido  como  resposta  'Valdemar  está  irredutível'; 
QUE  JOSÉ  DIRCEU  se  retirou,  não  fazendo  qualquer 
observação; QUE após isso, DELÚBIO SOARES disse ao 
DECLARANTE: 'olha, eu vou te pagar de acordo com a 
entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar nada, mas 
parte  referente  à  doação  do  JOSÉ  ALENCAR,  quando 
entrar, essa eu te repasso na integralidade até completar os 
R$ 10 milhões'; QUE ambos saíram e comunicaram que o 
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acordo  estava  fechado,  sem  maiores  explicações.’ 
(Depoimento do réu Valdemar Costa Neto, fls. 1376/1385).

100. A operacionalização do esquema ilícito de compra de 
apoio  político  no  Congresso  Nacional  aproximou  Delúbio 
Soares de Marcos Valério.

101. Eram constantes as reuniões no Diretório do PT em 
Brasília  e  em São  Paulo  entre  Delúbio  Soares,  Sílvio  Pereira, 
Marcos Valério e Rogério Tolentino, além de encontros no hall 
do hotel  Blue Tree em Brasília, onde Marcos Valério passou a 
hospedar-se para, como ele próprio declarou, ‘se entrosar’ com 
os integrantes do novo Governo.

102. Esse relacionamento intenso, cuja origem remonta a 
2002, quando o Partido dos Trabalhadores sagrou-se vitorioso 
no primeiro turno da eleição presidencial, foi confirmado por 
Delúbio  Soares  e  Marcos  Valério  já  nos  seus  primeiros 
depoimentos prestados à Polícia Federal:

‘QUE  um  dos  seus  principais  interlocutores  em 
Brasília/DF  é  o  seu  amigo  pessoal  DELÚBIO  SOARES; 
QUE se encontra com DELÚBIO SOARES para conversar 
sobre  diversos  assuntos,  tais  como  política,  imagem do 
Governo  Federal,  assuntos  familiares  e  lazer;  (…)  QUE 
costumava conversar ao telefone com DELÚBIO SOARES 
no máximo de duas a três vezes por semana; QUE ligava 
para  DELÚBIO  para  conversar  a  respeito  de  assuntos 
ligados às administrações do PT, tais como a imagem que 
o  partido  está  tendo  perante  à  sociedade;  (…)  QUE  se 
encontrou várias vezes com DELÚBIO SOARES no hall de 
entrada  do  hotel  BLUE  TREE em  Brasília/DF;  QUE  no 
começo  do  atual  Governo  Federal,  os  integrantes  do 
governo ficavam em geral  no hotel  BLUE TREE,  sendo 
muito encontrar com os mesmos naquele hotel; QUE dessa 
forma,  como  queria  se  entrosar  com  os  integrantes  do 
governo, procurou também se hospedar no mesmo hotel.’ 
(Depoimento de Marcos Valério, fls. 56/57).
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acordo  estava  fechado,  sem  maiores  explicações.’ 
(Depoimento do réu Valdemar Costa Neto, fls. 1376/1385).

100. A operacionalização do esquema ilícito de compra de 
apoio  político  no  Congresso  Nacional  aproximou  Delúbio 
Soares de Marcos Valério.

101. Eram constantes as reuniões no Diretório do PT em 
Brasília  e  em São  Paulo  entre  Delúbio  Soares,  Sílvio  Pereira, 
Marcos Valério e Rogério Tolentino, além de encontros no hall 
do hotel  Blue Tree em Brasília, onde Marcos Valério passou a 
hospedar-se para, como ele próprio declarou, ‘se entrosar’ com 
os integrantes do novo Governo.

102. Esse relacionamento intenso, cuja origem remonta a 
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muito encontrar com os mesmos naquele hotel; QUE dessa 
forma,  como  queria  se  entrosar  com  os  integrantes  do 
governo, procurou também se hospedar no mesmo hotel.’ 
(Depoimento de Marcos Valério, fls. 56/57).
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‘QUE já se encontrou com MARCOS VALÉRIO em 
hotéis nas cidades de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e 
Brasília/DF; QUE em Brasília costuma ficar hospedado no 
hotel  BLUE TREE, já tendo se encontrado com MARCOS 
VALÉRIO nas dependências deste; QUE não tem idéia de 
quantas vezes já se encontrou com MARCOS VALÉRIO no 
BLUE TREE em Brasília... QUE já se reuniu com MARCOS 
VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto em Brasília quanto 
em São Paulo (...)  QUE falava com MARCOS VALÉRIO 
uma ou duas  vezes  por  semana,  sempre  para  tratar  de 
assuntos relacionados a política e conversas entre amigos 
(...)’ (Depoimento de Delúbio Soares, fls. 245/250).

103. Mesmo negando a prática dos atos ilícitos objeto da 
acusação,  os  acusados  confirmaram  a  relação  próxima  que 
mantiveram  desde  2002.  Não  é  crível,  entretanto,  que  os 
frequentes encontros fossem motivados apenas  pelo interesse 
de  conversas  sobre  a  conjuntura  política  do  País  ou  mesmo 
‘conversas entre amigos’.

104. Essa versão conflita com a toda a prova colhida, seja 
na fase de inquérito, seja no curso da instrução criminal.

105.  José  Genoíno  era  o  interlocutor  político  do  grupo 
criminoso.  Cabia-lhe  formular  as  propostas  de  acordos  aos 
líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo.

106.  Representando  José  Dirceu,  José  Genoíno,  além de 
conversar com os líderes partidários, convidando-os a apoiar os 
projetos  de  interesse  do  governo,  procedia  ao  ajuste  da 
vantagem financeira que seria paga caso aceitassem a proposta.

107. A operacionalização do pagamento ficava a cargo de 
Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano 
Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias” (fls. 
52 a 61 das alegações finais do MP).

Em contrapartida, em suas alegações finais, o acusado ressalta que:
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“Embora afirme inúmeras vezes nas suas alegações finais 
que houve transferência de dinheiro do PT para parlamentares 
dos  partidos  da  base  aliada  votarem a  favor de  matérias  do 
interesse do Governo Federal, olvidou-se o Ministério Público 
de indicar um único depoimento ou outra prova qualquer no 
sentido  de  que  o  peticionário  tenha  repassado  valores 
vinculados a compra de votos. 

Ao  contrário,  a  vasta  prova  obtida  durante  a  instrução 
revela  que o aporte financeiro promovido pelas empresas de 
Marcos Valério foi feito aos partidos políticos aliados ao PT, nas 
pessoas  de  seus  representantes,  que  não  estavam  no 
desempenho de seus cargos, não havendo, portanto, qualquer 
ligação entre as transferências de recursos com a atuação dos 
parlamentares junto ao Congresso” (fl. 85).

Assevera que o delito de corrupção ativa “somente se configura quando  
‘a vantagem’ é ‘indevida e ilícita e tal ocorre quando nem o funcionário tinha o  
direito ou a faculdade de receber nem o corruptor a de dar (...)  [N]o caso dos  
autos,  a transferência dos valores incriminados nada tinha a ver com o cargo  
desempenhado pelos deputados federais envolvidos na denúncia e, portanto, não  
se  pode  afirmar  tratarem tais  recursos  de  ‘vantagens  indevidas’  ou ‘propina’  
como alega a Acusação” (fl. 89).

Em abono aos seus argumentos,  destaca julgado da Corte (AP nº 
307/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 13/10/95 – Caso Collor), no qual se 
fixou  o  entendimento  de  que  “a  simples  ‘ajuda  eleitoral  prestada’,  ‘como  
adesão a um determinado ideário político, ou como incentivo ao êxito de um certo  
programa  de  Governo’  não  configura  o  delito  em  questão.  Isso  porque,  na  
denúncia,  ‘em nenhum momento,  houve  sequer  referência  a  ato  de  ofício,  do  
Presidente da República’, ‘que pudesse ser apontado como contrapartida da ajuda  
financeira solicitada ou recebida’.” (fl. 91).

Nesse contexto,  defende que,  se  o  acusado “se  valeu  de  expediente  
pouco  usual  ao  contrair  empréstimos  de  vultosas  quantias  em  nome  da  
agremiação partidária da qual fazia parte para auxiliar outros Partidos políticos,  
pouco importa. O que não se pode admitir, no entanto, é que, somente a partir  
desses  fatos,  seja  ele  acusado  injustamente  de  ter  corrompido  parlamentares,  
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Ao  contrário,  a  vasta  prova  obtida  durante  a  instrução 
revela  que o aporte financeiro promovido pelas empresas de 
Marcos Valério foi feito aos partidos políticos aliados ao PT, nas 
pessoas  de  seus  representantes,  que  não  estavam  no 
desempenho de seus cargos, não havendo, portanto, qualquer 
ligação entre as transferências de recursos com a atuação dos 
parlamentares junto ao Congresso” (fl. 85).

Assevera que o delito de corrupção ativa “somente se configura quando  
‘a vantagem’ é ‘indevida e ilícita e tal ocorre quando nem o funcionário tinha o  
direito ou a faculdade de receber nem o corruptor a de dar (...)  [N]o caso dos  
autos,  a transferência dos valores incriminados nada tinha a ver com o cargo  
desempenhado pelos deputados federais envolvidos na denúncia e, portanto, não  
se  pode  afirmar  tratarem tais  recursos  de  ‘vantagens  indevidas’  ou ‘propina’  
como alega a Acusação” (fl. 89).
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fixou  o  entendimento  de  que  “a  simples  ‘ajuda  eleitoral  prestada’,  ‘como  
adesão a um determinado ideário político, ou como incentivo ao êxito de um certo  
programa  de  Governo’  não  configura  o  delito  em  questão.  Isso  porque,  na  
denúncia,  ‘em nenhum momento,  houve  sequer  referência  a  ato  de  ofício,  do  
Presidente da República’, ‘que pudesse ser apontado como contrapartida da ajuda  
financeira solicitada ou recebida’.” (fl. 91).

Nesse contexto,  defende que,  se  o  acusado “se  valeu  de  expediente  
pouco  usual  ao  contrair  empréstimos  de  vultosas  quantias  em  nome  da  
agremiação partidária da qual fazia parte para auxiliar outros Partidos políticos,  
pouco importa. O que não se pode admitir, no entanto, é que, somente a partir  
desses  fatos,  seja  ele  acusado  injustamente  de  ter  corrompido  parlamentares,  
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quando nunca o fez!” (fl. 92).

A materialidade do delito
Prosseguindo, destaco que, em relação ao delito de corrupção ativa 

(art.  333  do  CP)  imputado  ao  denunciado,  por  nove  vezes,  a 
materialidade está igualmente embasada nas declarações de integrantes 
da cúpula dos partidos em questão.

Roberto Jefferson (Presidente do PTB) afirmou em juízo que

“(...) o PT alardeava, e a imprensa publicava, um caixa de 
cento e vinte milhões de reais. Alardeava que possuía na conta 
contribuição vinte milhões de reais. Quando eu conversei com o 
Presidente  do  PT,  José  Genoíno,  e  o  fiz  em  companhia  do 
Ministro José Mucio e do Emerson Palmieri, que é Secretário do 
Partido,  em uma reunião onde estavam  Delúbio  Soares,  José 
Genoíno, Marcelo Sereno e o Secretário-Geral do PT paulista, 
Silvinho Pereira, eu disse: ‘Nós ajustamos o apoio ao PT nessas 
capitais,  em  Salvador,  na  Bahia,  e,  em  contrapartida,  o 
financiamento  do  PTB  em  outros  Estados  da  União’.  Vinte 
milhões  de reais.  'A primeira  parcela  foi  cumprida.  Mas deu 
problema, porque não havia recibo. Eu já disse, naquela época 
ao Genoíno: ‘Genoíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde 
de provisão de caixa por dentro. Isso está vindo por fora. Vai 
complicar. No final, nós vamos ter que explicar isso’. 

E a partir daí, começou a ruir a relação. Os quatro milhões 
iniciais foram cumpridos. Os demais dezesseis, não. A quem o 
PTB entregou? A candidatos a Prefeitos e a Vereador em vários 
Estados do Brasil” (fls. 15915/15916 do v. 74 – grifei).

Essas  afirmações  encontram  idêntico  lastro  nas  declarações  de 
Emerson Palmieri (Secretário do PTB), já transcritas, que afirmou ter sido 
“combinado que o PT passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de  
quatro milhões. Aí nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: ‘De que forma  
vai ser feito esse repasse?’ O Genoíno respondeu: ‘Vamos fazer através de partido  
a partido ou ajuda contribuição ao fundo partidário de empresas’. Foi assim que  
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foi combinado” (CMPI dos Correios - fl. 13637 do v. 63 – grifei).
Ressalte-se  que  essas  declarações  foram,  na  sua  essência, 

confirmadas em juízo, conforme se verifica a seguir, in verbis:

“(...)
J: O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a 

acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. 
Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo 
entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?

R: Tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, 
nas eleições municipais. É bom deixar claro, excelência, que o 
trabalho  que  foi  feito,  foi  feito  político  da  ordem da  eleição 
municipal.  Quando foi feita essa reunião,  como eu fazia esse 
trabalho de estatística no partido, eu fui chamado pra reunião 
pra  levar  essa  estatística.  Onde  tinha  candidato  a  prefeito, 
vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que iniciou-se a  negociação 
entre a cúpula do PT e o PTB pra um acordo político. O PTB 
abriu  mão  de  algumas  candidaturas  em  alguns  Estados  em 
favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J: Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB 
um recurso de R$ 20 milhões, em 5 parcelas de R$ 4 milhões, do 
PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, 
consultou a assessoria jurídica do partido se isso era possível, e 
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favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.
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PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
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aí combinaram que seria feito através de doações,  pra conta-
contribuição, através de recibo.

J:  Essas  doações  seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
eventualmente...

R: Do PT ou de alguns empresários que o PT, porventura, 
a cúpula indicaria, que faria doações pro PTB, tudo através de 
recibo” (fls. 15075 do v. 69).

Pedro  Côrrea (Presidente  do  PP),  em  seu  depoimento  em  juízo, 
afirmou , in verbis, que,

“(...)  [e]m  janeiro/2003,  JOSÉ  GENOÍNO  procurou  o 
depoente  para  acertar  que  o  PP  compusesse  a  base  de 
sustentação do governo LULA; que o depoente era o segundo 
vice-presidente  do  PP;  que  durante  as  negociações  para  as 
eleições municipais se falou sobre a situação do Estado do Acre; 
que havia dificuldades nas coligações em vários Estados; que 
no  Acre  o  PT  estava  fazendo  várias  denúncias  para  obter  a 
cassação  dos  Deputados  NARCISO  MENDES  E  RONIVON 
SANTIAGO;  que  é  tradição  do  PP  pagar  os  advogados  de 
defesa dos deputados; que o Dep. NARCISO MENDES já havia 
perdido o mandato; que o Dep. RONIVON SANTIAGO estava 
na  iminência  de  perder  o  mandato  enfrentando  36  ações  no 
TRE/AC,  TSE  e  STF;  que  o  Dep.  RONIVON  SANTIAGO 
negociou com o advogado PAULO GOYAZ para efetivação das 
defesas; que o advogado cobrou R$ 900.000,00 pelos serviços; 
que  o  Dep.  RONIVON  SANTIAGO  solicitou  ao  Partido 
Progressista,  através  do  chefe  do  jurídico,  o  Sr.  WALMOR 
GIAVARINA,  apoio  para  o  pagamento  dos  honorários 
advocatícios; que WALMOR comunicou ao depoente o pedido 
do  Dep.  RONIVON;  que  o  depoente  levou  o  assunto  à 
executiva nacional do PP, tendo a executiva autorizado o Dep. 
JOSÉ JANENE a solicitar ao PT colaboração para pagamento 
dos honorários; que não sabe informar como foram exatamente 
as  negociações;  que  posteriormente  soube  pelo  Dep.  JOSÉ 
JANENE que o PT repassaria algum valor em dinheiro para o 
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pagamento  dos  honorários;  que  não  sabia  qual  valor  seria 
repassado; que o partido não podia receber depósitos em banco, 
pois  estava  com  as  contas  bloqueadas  devido  a  execuções 
judiciais; que as execuções eram trabalhista e especialmente na 
cidade de Araguari /MG contra o diretório municipal; que só 
soube  que  o  valor  entregue  foi  de  R$  700.000,00  quando  o 
montante  foi  entregue  ao  advogado  PAULO  GOYAZ;  que 
dinheiro  foi  entregue  em  três  parcelas,  sendo  duas  de  R$ 
300.000,00 no Banco Rural de Brasília e uma de R$ 100.000,00 
entregue pela Sra.  SIMONE em um hotel de Brasília/DF; que 
não se recorda do nome do hotel; que nada sabe informar sobre 
os demais valores referidos da denúncia;  que o PP não tinha 
condições  de  pagar  os  honorários  pleiteados;  que  não  sabe 
informar porque o PT aceitou pagar os honorários, mas imagina 
que tenha sido em decorrência de ser o causador dos problemas 
no Acre; que o dinheiro nunca entrou na contabilidade do PP e 
foi repassado diretamente ao advogado PAULO GOYAZ” (fls. 
14616 do v. 67).

Importante destacar que mesmo tendo afirmado em seu depoimento 
que  “que nunca conversou com JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOSÉ  
GENOÍNO ou SÍLVIO PEREIRA sobre o repasse de dinheiro do PT para o PP  
(...)” (fls.  16616  do  v.  67),  o  depoimento  em  juízo  de  José  Janene 
(integrante  da  executiva nacional  do  PP)  confirma a  existência  de  um 
apoio financeiro ao PP para custear despesas do partido com o advogado. 
Confira-se:

“(...)
Houve  uma  reunião  entre  o  Presidente  do  Partido 

Progressista, Pedro Corrêa, e o nosso líder, na época, Deputado 
Pedro Henry e o Deputado José Genuíno, que era presidente do 
PT para  se  fazer  um acordo  não  financeiro,  mas  um acordo 
político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política 
e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu na época é que 
essa  aliança  política  era  uma  aliança  que  deveria  ter 
desdobramento  para  as  eleições  municipais  e  o  Partido  dos 
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Trabalhadores,  que  movia  um  monte  de  ações  contra  dois 
deputados nossos,  um dos quais tinha perdido o mandato, o 
segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável por 
essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o 
advogado  dos  deputados,  deputado  Paulo  Goiás  [sic],  que 
confirmou, que recebeu, com recibo, enfim, tudo licitamente” 
(fls. 16089/16089v do v. 75).

Por sua vez, Pedro Henry afirma em juízo:

“QUE  nunca  conversou  sobre  repasses  de  recursos  de 
nenhuma  fonte  para  o  PP;  QUE  em  uma  ocasião,  foi 
comunicado que o PT iria contribuir com recursos para fazer 
face  a  defesa  do  Deputado  RONIVON SANTIAGO;  QUE os 
acertos foram feitos com o Deputado JOSÉ JANENE; QUE da 
(sic)  reunião  mencionada  estavam  presentes  diversos 
deputados, pois era executiva do partido e seu Presidente em 
exercício PEDRO CÔRREA estava também (...)” (fls. 15453 do v. 
72).

O depoimento,  confirmado em juízo,  do Deputado Federal  Vadão 
Gomes reforça mais uma vez a existência de um apoio financeiro ao PP, 
in verbis:

“(...)
Que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com 

Delúbio  Soares,  esclarecendo  que  presenciou  uma  conversa 
havida  em  Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores e  o  presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ 
GENUÍNO,  com  os  Deputados  PEDRO  HENRY  e  PEDRO 
CORREIA, ambos do Partido Progressista; Que nessa conversa 
com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de 
uma possível aliança em âmbito nacional; Que no decorrer do 
referido diálogo, escutou que os interlocutores mencionaram a 
necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores 
para o Partido Progressista  em algumas regiões do País  (...)” 
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(fls. 1718/1722, confirmado às fls. 42970/42975 – grifei).

Não obstante pequenas contradições presentes nesses depoimentos, 
importante destacar que todos eles convergem entre si para um suposto 
apoio financeiro para o PP.

Quanto à participação de  Delúbio Soares no delito  de corrupção 
ativa, perpetrado em detrimento do Partido Liberal (PL), o depoimento 
prestado em juízo pelo Deputado Federal  Valdemar Costa Neto (então 
presidente  do  PL)  nos  esclarece  o  papel  destacado  do  denunciado  na 
empreitada. Confira-se: 

“(...)
QUE  ao  final  de  janeiro  ou  começo  de  fevereiro,  o  Sr. 

DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na  empresa  SMP&B;  Que  a  referida  senhora  iria  começar  a 
pagar ao réu o combinado; QUE, segundo DELÚBIO, o partido 
teria feito um empréstimo com a SMP&B junto à rede bancária; 
(...)  QUE no final  de abril  de 2003,  o  Sr.  DELÚBIO SOARES 
falou para o réu que não tinha condição de pagar o restante do 
valor  e  pediu que o  réu negociasse  os  juros  e  aumentasse  o 
prazo para pagamento (...); Na segunda quinzena de setembro 
de 2003, o Sr. DELÚBIO, pessoalmente, lhe comunicou que não 
ia mais  fazer  os repasses  dos  recursos  da SMP&B para o Sr. 
LÚCIO  FUNARO;  QUE  DELÚBIO  se  comprometeu  a  pagar 
diretamente para o réu aqui presente em Brasília ou São Paulo 
(...); QUE conseguiu que o Sr. DELÚBIO SOARES liberasse para 
o réu, em agosto de 2004, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
,e quinhentos mil reais), que foi pago em São Paulo diretamente 
ao réu aqui presente (...);QUE todos os assuntos de repasse de 
recursos do PT para o PL, sempre tratou com o Sr. DELÚBIO 
SOARES;  QUE  nunca  conversou  com  DELÚBIO  SOARES 
sobre  os  valores  que  deveriam  ser  pagos  para  o  PL  na 
presença de testemunhas  (...)”  (fls.  15458 a  15468 do v.  72 – 
grifei).
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Já  em  relação  ao  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro 
(PMDB),  verifica-se  que  está  suficientemente  demonstrado  o 
encaminhamento,  pela SMP&B, ao Banco Rural,  da importância de R$ 
200.000,00,  destinados  ao  Deputado  Federal  José  Borba,  cujo  saque, 
devido à recusa do parlamentar em subscrever o devido recibo, veio a ser 
empreendido por  Simone Vasconcelos.  Note-se,  que,  de  acordo com a 
prova coligida, esse pagamento se fez por indicação de  Delúbio Soares 
ao operador financeiro Marcos Valério.

Nesse  sentido,  elucidativas  as  palavras  de  José  Francisco  de 
Almeida Rego, na parte que interessa:

“(...)  QUE  tal  pessoa  chegou  após  o  encerramento  do 
expediente bancário para o público,  permanecendo o Sr.  José 
Borba  na  Agência  aguardando  o  desenrolar  dos  fatos;  QUE 
compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a entrega do 
numerário ao Sr. José Borba; QUE o valor indicado no fax da 
SMP&B era de R$ 200.000,00, porém não se recorda se o valor 
foi  entregue  integralmente  ao  Deputado  Federal  José  Borba; 
QUE  não  ficou  nada  registrado  da  operação  em  nome  do 
deputado José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando 
como responsável pelo saque a Sra. Simone Vasconcelos” (fls. 
559/560, confirmado à fl. 19069 do v. 87).

“(...)  o Sr.  José Francisco Rêgo - Eu não lembro se tinha 
algum funcionário. Eu só sei que essa pessoa que eu conheço, 
aqui,  D.  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  ela  veio  de  Belo 
Horizonte para fazer o pagamento ao senhor José Borba. E ela já 
confirmou isso na Polícia Federal” (fl. 19074 do v. 87).

O corréu  Marcos Valério,  finalmente,  confirma haver ordenado o 
pagamento  dessa  importância  ao  citado  parlamentar,  a  mando  de 
Delúbio Soares:

“(...) diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
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foi apresentado pelo Sr. Delúbio Soares; (...) diz que as dívidas 
do  PMDB  relativas  a  2002  foram  quitadas  pelos  recursos 
repassados  pelo  interrogando,  segundo  indicação  do  Sr. 
Delúbio, no montante total de R$ 2.100.000,00; diz que, também 
nestes  casos,  as  pessoas  indicadas  por  José  Borba  foram 
identificadas no Rural e, quando pessoalmente José Borba foi ao 
Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi 
identificado  pelo  funcionário  do  Rural  e  pela  Sra.  Simone 
Vasconcelos” (fl. 16352 do v. 76).

Anote-se  que  a  conduta  típica  de  corrupção  ativa  consiste  em 
oferecer  ou  prometer  vantagem  indevida  a  funcionário  público  (ai 
subsumidos  os  agentes  políticos  investidos  em  mandato  parlamentar) 
para que ele pratique, deixe de praticar ou retarde ato de ofício. O objeto 
material é a ‘vantagem indevida’, que constitui todo benefício ou proveito 
contrário  ao  Direito.  Trata-se  de  delito  de  mera  atividade,  cuja 
consumação ocorre com o simples conhecimento do funcionário público 
quanto  ao  oferecimento  ou  à  promessa  de  vantagem  indevida, 
independentemente da aceitação ou do efetivo cumprimento da oferta ou 
da promessa pelo corruptor, o que se situa no campo do exaurimento do 
delito.

Note-se que as provas orais coligidas nos autos reúnem os vetores 
necessários  ao reconhecimento da  consumação do  crime de  corrupção 
ativa.  Nesse  contexto,  dado  o  papel  maior  desempenhado  pelo 
denunciado, que era o de  “transmitir  a Marcos Valério os valores a serem  
repassados e os nomes dos respectivos beneficiários” (fl. 67 das alegações finais 
do MP), fica clara e evidentemente demonstrado o seu concurso para a 
prática dos delitos de corrupção ativa (art. 29 do CP).

No mais,  importante  consignar  que  as  provas,  a  meu sentir,  não 
apresentam  nenhuma  debilidade  capaz  de  inserir  dúvida  sobre  a 
participação do réu na prática dos delitos em questão. 

Portanto, indiferente para a tipificação a tese da defesa no sentido 
de que “o aporte financeiro promovido pelas empresas de Marcos Valério foi feito  
aos partidos políticos aliados ao PT, nas pessoas de seus representantes, que não  
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estavam no desempenho de seus cargos, não havendo, portanto, qualquer ligação  
entre as transferências de recursos com a atuação dos parlamentares junto ao  
Congresso” (fl. 85).

Também não soa crível que não tivesse ele plena ciência da ilicitude 
das  operações  engendradas  com a mediação de  Marcos Valério e  das 
empresas  a  ele  vinculadas,  cujo  resultado  não  foi  devidamente 
contabilizado por qualquer dos partidos.

A meu  ver,  portanto,  razão  assiste  à  acusação  no  que  tange  à 
imputação feita ao réu de participação na prática de corrupção ativa de 
parlamentares do PTB, por três vezes, de deputados do PP, por três vezes, 
de filiados ao PL, por duas vezes, e de parlamentar ligado ao PMDB, por 
uma  vez,  na  medida  em  que  restou  devidamente  comprovado  o 
exaurimento do delito relativamente aos Deputados Federais José Carlos 
Martinez,  Romeu Queiroz e  Roberto Jefferson (PTB)  -  fls.  94.101,  do 
apenso 45 e fls. 230 e 244 do Apenso 5 -;  Pedro Henry,  Pedro Corrêa e 
José Janene (PP) - fls. 59/59verso, 76/76v, 223 e 225/226 do Apenso 5; 108 e 
160 do Apenso 6; e 79/82 do Apenso 45 -;  Valdemar Costa Neto e Bispo 
Rodrigues (PL)  -  fls.  333  a  342  das  alegações  finais  do  MP -;  e  José 
Roberto Borba (PMDB) - fls. 358 a 364 das alegações finais do MP -, os 
quais,  segundo  prova  documental  juntada  aos  autos,  receberam 
vantagens indevidas em favor das respectivas agremiações partidárias.

A prova produzida no curso da instrução processual é forte e segura 
em demonstrar  a  efetiva participação de    Delúbio Soares   no crime de   
corrupção  ativa   em  relação  aos  integrantes  das  citadas  agremiações   
partidárias, razão pela qual   julgo procedente   a ação penal para condená-  
lo como incurso nas sanções do art. 333,   caput  , do Código Penal.  

MARCOS VALÉRIO
O acusado Marcos Valério, por sua vez, neste capítulo VI, responde 

pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por nove vezes, sendo três 
vezes em relação ao Partido Progressista (PP); duas vezes em relação ao 
Partido  Liberal  (PL);  três  vezes  em  relação  ao  Partido  Trabalhista 
Brasileiro  (PTB);  e  uma  vez  em  relação  ao  Partido  do  Movimento 
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Democrático Brasileiro (PMDB).
A  esse  respeito,  narra  o  Ministério  Público  Federal,  em  suas 

alegações finais, que

“(...)
112.  Marcos  Valério,  na  condição  de  líder  do  núcleo 

operacional  e  financeiro,  foi  juntamente  com  José  Dirceu, 
pessoa de fundamental importância para o sucesso do esquema 
ilícito  de  desvio  de  recursos  públicos  protagonizado  pelos 
denunciados.

113. O seu primeiro contato com o grupo de José Dirceu 
foi em 2002, logo após o encerramento do primeiro turno das 
eleições presidenciais, por intermédio de Virgílio Guimarães e, 
depois, de Delúbio Soares, que tornou-se depois o seu principal 
interlocutor. Nesse sentido, os depoimentos de Marcos Valério e 
Delúbio Soares, ainda na fase de investigação:

‘QUE  um  dos  seus  principais  interlocutores  em 
Brasília/DF  é  o  seu  amigo  pessoal  DELÚBIO  SOARES; 
QUE se encontra com DELÚBIO SOARES para conversar 
sobre  diversos  assuntos,  tais  como  política,  imagem do 
Governo  Federal,  assuntos  familiares  e  lazer;  (…)  QUE 
costumava conversar ao telefone com DELÚBIO SOARES 
no máximo de duas a três vezes por semana; QUE ligava 
para  DELÚBIO  para  conversar  a  respeito  de  assuntos 
ligados às administrações do PT, tais como a imagem que 
o  partido  está  tendo  perante  à  sociedade;  (…)  QUE  se 
encontrou várias vezes com DELÚBIO SOARES no hall de 
entrada  do  hotel  BLUE  TREE em  Brasília/DF;  QUE  no 
começo  do  atual  Governo  Federal,  os  integrantes  do 
governo ficavam em geral  no hotel  BLUE TREE,  sendo 
muito encontrar com os mesmos naquele hotel; QUE dessa 
forma,  como  queria  se  entrosar  com  os  integrantes  do 
governo, procurou também se hospedar no mesmo hotel.’ 
(Marcos Valério, fls. 56/57).
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‘QUE conheceu  o  publicitário  MARCOS  VALÉRIO 
no final do ano de 2002, na época da campanha eleitoral 
para  Presidência  da  República;  QUE  foi  apresentado  a 
MARCOS  VALÉRIO  pelo  Deputado  Federal  VIRGÍLIO 
GUIMARÃES  em  um  encontro  ocorrido  no  Comitê 
Eleitoral  Central  de  São  Paulo/SP;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  lhe  foi  apresentado  como  um  grande 
profissional do ramo de publicidade, sendo que o mesmo 
estaria  disposto  a  ajudar  o  PT.’  (Delúbio  Soares,  fls. 
245/250).

‘QUE já se encontrou com MARCOS VALÉRIO em 
hotéis nas cidades de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e 
Brasília/DF; QUE em Brasília costuma ficar hospedado no 
hotel  BLUE TREE, já tendo se encontrado com MARCOS 
VALÉRIO nas dependências deste; QUE não tem idéia de 
quantas vezes já se encontrou com MARCOS VALÉRIO no 
BLUE TREE em Brasília... QUE já se reuniu com MARCOS 
VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto em Brasília quanto 
em São Paulo...QUE falava com MARCOS VALÉRIO uma 
ou duas vezes por semana, sempre para tratar de assuntos 
relacionados  a  política  e  conversas  entre  amigos  (...)’ 
(Delúbio Soares, fls. 245/250).

114.  O  perfil  de  Marcos  Valério,  indiscutivelmente 
comprovado  nos  autos,  não  permite  a  aceitação  de  que  os 
constantes encontros que mantinha com Delúbio Soares tinham 
por objetivo apenas a troca de ideias sobre a conjuntura política 
do País.

115. A verdadeira razão desses encontros era o interesse 
que  os  unia  de  viabilizar  o  esquema  ilícito  de  desvio  de 
dinheiro que protagonizavam. Delúbio Soares era o elo entre o 
núcleo  político,  comandado  por  José  Dirceu,  e  o  núcleo 
operacional, a cargo de Marcos Valério.

116. Assim, efetuados os acordos com os partidos políticos 
e os parlamentares, cabia a Delúbio Soares transmitir a Marcos 
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VALÉRIO nas dependências deste; QUE não tem idéia de 
quantas vezes já se encontrou com MARCOS VALÉRIO no 
BLUE TREE em Brasília... QUE já se reuniu com MARCOS 
VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto em Brasília quanto 
em São Paulo...QUE falava com MARCOS VALÉRIO uma 
ou duas vezes por semana, sempre para tratar de assuntos 
relacionados  a  política  e  conversas  entre  amigos  (...)’ 
(Delúbio Soares, fls. 245/250).

114.  O  perfil  de  Marcos  Valério,  indiscutivelmente 
comprovado  nos  autos,  não  permite  a  aceitação  de  que  os 
constantes encontros que mantinha com Delúbio Soares tinham 
por objetivo apenas a troca de ideias sobre a conjuntura política 
do País.

115. A verdadeira razão desses encontros era o interesse 
que  os  unia  de  viabilizar  o  esquema  ilícito  de  desvio  de 
dinheiro que protagonizavam. Delúbio Soares era o elo entre o 
núcleo  político,  comandado  por  José  Dirceu,  e  o  núcleo 
operacional, a cargo de Marcos Valério.

116. Assim, efetuados os acordos com os partidos políticos 
e os parlamentares, cabia a Delúbio Soares transmitir a Marcos 
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Valério  os  valores  a  serem  repassados  e  os  nomes  dos 
respectivos  beneficiários.  Com a  informação,  Marcos  Valério, 
valendo-se da colaboração de Simone Vasconcelos e Geiza Dias, 
providenciava  a  obtenção  do  dinheiro  e  a  sua  entrega  ao 
beneficiário.

117. Não foi por outra razão que Marcos Valério batalhou 
logo  após  o  término  do  primeiro  turno  para  estabelecer  um 
canal  de  diálogo  com  os  dirigentes  do  Partido  dos 
Trabalhadores, idêntico ao que já mantinha com o PSDB. O seu 
objetivo  era  oferecer  ao  Partido  dos  Trabalhadores  o  mesmo 
serviço de financiamento ilícito que já mantinha em operação.

118. A partir de sua aproximação com José Dirceu e com 
Delúbio  Soares,  Marcos  Valério  passou  a  atuar  como  uma 
espécie  de  interlocutor  privilegiado  do  núcleo  político,  nos 
diversos eventos que envolviam o financiamento do projeto que 
os uniu.

119.  Como  viu-se  no  caso  da  Portugal  Telecom,  citado 
acima (itens 69 a 74), Marcos Valério era presença obrigatória 
em reuniões realizadas para discutir doações feitas por grupos 
econômicos ao Partido dos Trabalhadores.

120. Também para intermediar interesses de empresários 
com  o  governo  federal,  era  requisitada  a  sua  presença.  Em 
depoimentos na fase de investigação, Marcos Valério e Delúbio 
Soares  referiram-se  a  uma  reunião  do  gestor  do  Banco 
Opportunity,  Carlos  Rodenburg,  da  qual  participaram,  para 
solucionar  problemas  que  o  Banco  Opportunity  vinha 
enfrentando com o governo federal:

‘QUE  foi  procurado  por  CARLOS  RODENBURG, 
acionista  do  Banco  Oportunity  que  alegou  que  estava 
enfrentando  problemas  de  relacionamento  no  Governo 
Federal;  QUE Carlos  Rodenburg  sabia  que o  declarante 
conhecia  DELÚBIO  SOARES,  tendo  pedido  seu  auxílio 
para intermediar um encontro com esse; QUE DELÚBIO 
relutou bastante para aceitar o encontro, uma vez que o 
mesmo tinha  uma má impressão  do  grupo  Oportunity; 
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QUE no encontro RODENBURG pediu a DELÚBIO que 
tentasse  'aparar  as  arestas'  que  o  grupo  Oportunity 
mantinha com o governo do PT; QUE DELÚBIO explicou 
que realmente a impressão do governo com o grupo eram 
muito ruim (...)’ (Depoimento de Marcos Valério, fls. 58).

‘QUE  realmente  participou  de  um  encontro  com 
MARCOS  VALÉRIO  e  o  empresário  CARLOS 
ROTENBURGO,  do  grupo  OPORTUNITY;  (…)  QUE  se 
lembra  de  ter  participado  de  uma  visita  à  empresa 
USIMINAS,  juntamente  com  o  Presidente  do  PT  JOSÉ 
GENOÍNO,  que  foi  intermediário  (sic)  pelo  publicitário 
MARCOS VALÉRIO.’ (Depoimento de Delúbio Soares, fls. 
247/248).

121. Até parlamentares, para obter nomeações para cargos 
no governo federal, recorriam a Marcos Valério, confiando na 
proximidade  que  ele  mantinha  com  José  Dirceu.  Foi  o  que 
declarou  o  Deputado  Federal  José  Borba,  integrante  da  base 
aliada do Governo:

‘QUE se recorda de ter  conversado com MARCOS 
VALÉRIO  na  Câmara  dos  Deputados  em  um  encontro 
ocorrido  ocasionalmente;  QUE  este  encontro  durou 
aproximadamente  5  minutos,  oportunidade  em  que 
MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  poderia  ajudar  o 
DECLARANTE  em  questões  no  Governo  Federal;  (…) 
QUE tomou conhecimento de que MARCOS VALÉRIO era 
uma  pessoa  influente  no  Governo  Federal  através  de 
conversas  comuns  com  parlamentares;  (…)  QUE  fazia 
parte da base aliada do Governo Federal na Câmara dos 
Deputados;  QUE  desta  forma,  era  bastante  comum  a 
realização de pleitos junto à Assessoria da Casa Civil da 
Presidência  da  República;  QUE  em  um  desses  pleitos 
indagou  a  MARCELO  SERENO  quem  era  MARCOS 
VALÉRIO;  QUE  MARCELO  SERENO  respondeu  que 
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MARCOS  VALÉRIO  era  um  amigo  e  colaborador  do 
Governo  Federal;  (…)  QUE  a  princípio  tratava  de  tais 
nomeações com SILVIO PEREIRA e MARCELO SERENO; 
(…)  QUE  tendo  em  vista  o  não  atendimento  de  seus 
pleitos pelo Governo Federal, o DECLARANTE começou 
a buscar outros canais de negociação; QUE dentre esses 
canais  pode  citar  o  próprio  MARCOS  VALÉRIO;  QUE 
procurou  MARCOS  VALÉRIO  para  tentar  reforçar  os 
pleitos de nomeação junto ao Governo Federal; (…) QUE 
também procurou por DELÚBIO SOARES para tentar ver 
atendidos  seus  pleitos  no  Governo  Federal.’  (fls. 
3.548/3.551).

122. A distribuição de dinheiro a parlamentares iniciou-se 
logo  após  os  primeiros  contatos  com  José  Dirceu  e  Delúbio 
Soares,  como  afirmado  por  Simone  Vasconcelos,  em 
depoimento transcrito no item 33 deste Capítulo.

123.  Assim,  à  medida  que  se  intensificavam os  acordos 
firmados pelo núcleo político, Marcos Valério foi ampliando o 
seu poder  dentro  do grupo.  De mero financiador do projeto 
ilícito  de  José  Dirceu,  tornou-se  personagem  influente,  com 
poder até para negociar a formação da base aliada do governo, 
tornando-se homem de confiança de José Dirceu.

124. José Borga, ao referir-se a Marcos Valério,  declarou 
que ‘quando dos nossos encontros, daí sim ficou claro que ele 
tinha sim disposição de ajudar a formar a base do governo’ (fls. 
15.752)” (fls. 65 a 70).

Em contrapartida, argumenta a defesa, em síntese, que não restou 
comprovada  a  caracterização  do  delito,  pois,  em  relação  aos  repasses 
efetuados aos partidos políticos, a acusação não teria logrado êxito em 
demonstrar  qual  ato  de  ofício  teria  sido  praticado  pelos  supostos 
corrompidos.

A respeito da imputação de compra de apoio político mencionada na 
exordial acusatória, diz a defesa:
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“(...)
A denúncia não narra como teriam sido essas ‘atuações’. 

Não  descreve  se  o  parlamentar  efetivamente  participou  da 
votação da proposta, se defendeu a proposta da tribuna ou não, 
se votou favoravelmente ou não à proposta, se fez obstrução ou 
não, se emitiu parecer oral ou escrito sobre as duas propostas 
de reforma. Limita-se a dizer que cada um dos parlamentares, 
que recebeu repasse  em nome do  partido  político,  teria  tido 
uma ‘atuação’ (não especificada)  nas  duas  citadas  sessões  de 
votação” (fl. 40).

Assevera,  ainda,  in  verbis,  que  “excluída  a  isolada  declaração  do  
denunciado Roberto Jefferson (...), não há um só depoimento, documento ou  
perícia nestes autos, que sirva de prova para justificar a condenação, quanto à  
afirmação de que os repasses se destinavam a comprar apoio político daqueles  
Partidos  no  Congresso  Nacional  ou  garantir  a  atuação  dos  mesmos  para  a  
aprovação das ementas da reforma da previdência ou da reforma tributária no  
interesse do Governo Federal” (fl. 44 – grifos conforme o original).

Entende a defesa que as circunstâncias elementares típicas do art. 
333  do  Código  Penal  não  restaram  provadas  no  curso  da  instrução 
criminal, o que tornaria a conduta do acusado inepta.

A materialidade do delito
a) – parlamentares do Partido Progressista (PP), por três vezes
Pois bem, com relação ao delito  de  corrupção ativa (CP,  art.  333) 

imputado ao réu, consistente no oferecimento de vantagem indevida a 
parlamentares do Partido Progressista (PP), a saber, os então Deputados 
Federais  José Janene,  Pedro Henry  e  Pedro Corrêa,  vide as declarações 
do próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores, bem como as 
dos corréus  Delúbio Soares,  que admitiu haver ordenado os repasses; 
Simone Vasconcelos,  que  reconheceu haver feito  as  entregas;  e  Pedro 
Henry, Pedro Corrêa e João Cláudio Genu (Assessor do Deputado José 
Janene),  que  confirmaram  o  repasse  de  valores  àquela  agremiação 
política por intermédio da SMP&B.
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A esse respeito, destaco o depoimento do corréu Pedro Corrêa, que, 
em juízo, afirmou

“(...)  que  nunca  recebeu  dinheiro;  que  o  Partido 
Progressista também nunca recebeu dinheiro; (...) que gostaria 
de  esclarecer  que  o  advogado  pleiteava  R$  900.000,00,  mas 
chegaram recursos de R$ 700.000,00 que foram repassados ao 
advogado,  Dr.  PAULO  GOYAZ;  que  os  recursos  foram 
repassados  pelo  PT;  que  não  sabe  informar  a  origem  dos 
recursos;  que  não  conversou  com  ninguém  do  PT  sobre  a 
origem desses recursos; que, em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO 
procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base 
de  sustentação  do  governo  LULA;  que  o  depoente  era  o 
segundo  vice-presidente  do  PP;  que  durante  as  negociações 
para as eleições municipais se falou sobre a situação do Estado 
do  Acre;  que  havia  dificuldades  nas  coligações  em  vários 
Estados; que no Acre o PT estava fazendo várias denúncias para 
obter  a  cassação  dos  Deputados  NARCÍSO  MENDES  E 
RONIVON  SANTIAGO;  que  é  tradição  do  PP  pagar  os 
advogados  de  defesa  dos  deputados;  que  o  Dep.  NARCISO 
MENDES já havia perdido o mandato; que o Dep. RONIVON 
SANTIAGO  estava  na  iminência  de  perder  o  mandato 
enfrentando  36  ações  no  TRE/AC,  TSE  e  STF;  que  o  Dep. 
RONIVON  SANTIAGO  negociou  com  o  advogado  PAULO 
GOYAZ para efetivação das defesas; que o advogado cobrou R$ 
900.000,00 pelos serviços; que o Dep. RONIVON SANTIAGO 
solicitou ao Partido Progressista, através do chefe do jurídico, o 
Sr.  WALMOR  GIAVARINA,  apoio  para  o  pagamento  dos 
honorários  advocatícios;  que  WALMOR  comunicou  ao 
depoente o pedido do Dep. RONIVON; que o depoente levou o 
assunto  à  executiva  nacional  do  PP,  tendo  a  executiva 
autorizado o Dep. JOSÉ JANENE a solicitar ao PT colaboração 
para pagamento dos honorários; que não sabe informar como 
foram  exatamente  as  negociações;  que  posteriormente  soube 
pelo Dep. JOSÉ JANENE que o PT repassaria algum valor em 
dinheiro para o pagamento dos honorários; que não sabia qual 
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A esse respeito, destaco o depoimento do corréu Pedro Corrêa, que, 
em juízo, afirmou

“(...)  que  nunca  recebeu  dinheiro;  que  o  Partido 
Progressista também nunca recebeu dinheiro; (...) que gostaria 
de  esclarecer  que  o  advogado  pleiteava  R$  900.000,00,  mas 
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advogado,  Dr.  PAULO  GOYAZ;  que  os  recursos  foram 
repassados  pelo  PT;  que  não  sabe  informar  a  origem  dos 
recursos;  que  não  conversou  com  ninguém  do  PT  sobre  a 
origem desses recursos; que, em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO 
procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base 
de  sustentação  do  governo  LULA;  que  o  depoente  era  o 
segundo  vice-presidente  do  PP;  que  durante  as  negociações 
para as eleições municipais se falou sobre a situação do Estado 
do  Acre;  que  havia  dificuldades  nas  coligações  em  vários 
Estados; que no Acre o PT estava fazendo várias denúncias para 
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MENDES já havia perdido o mandato; que o Dep. RONIVON 
SANTIAGO  estava  na  iminência  de  perder  o  mandato 
enfrentando  36  ações  no  TRE/AC,  TSE  e  STF;  que  o  Dep. 
RONIVON  SANTIAGO  negociou  com  o  advogado  PAULO 
GOYAZ para efetivação das defesas; que o advogado cobrou R$ 
900.000,00 pelos serviços; que o Dep. RONIVON SANTIAGO 
solicitou ao Partido Progressista, através do chefe do jurídico, o 
Sr.  WALMOR  GIAVARINA,  apoio  para  o  pagamento  dos 
honorários  advocatícios;  que  WALMOR  comunicou  ao 
depoente o pedido do Dep. RONIVON; que o depoente levou o 
assunto  à  executiva  nacional  do  PP,  tendo  a  executiva 
autorizado o Dep. JOSÉ JANENE a solicitar ao PT colaboração 
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valor  seria  repassado;  que  o  partido  não  podia  receber 
depósitos  em  banco  pois  estava  com  as  contas  bloqueadas 
devido a execuções judiciais; que as execuções eram trabalhista 
(sic)  e  especialmente  na  cidade  de  Araguari/MG  contra  o 
diretório municipal; que só soube que o valor entregue foi de 
R$  700.000,00  quando  o  montante  foi  entregue  ao  advogado 
PAULO GOYAZ” (fls. 14615/14616 do v. 67).

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de João Cláudio 
Genu, que afirmou, in verbis:

“(...) QUE é Assessor do Deputado JOSÉ JANENE desde 
agosto  de  2003;  (...);  QUE  recebeu  um  telefonema  do  Sr. 
BARBOSA, que trabalhava na Direção do Partido Progressista, 
solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a 
Sra.  SIMONE VASCONCELOS, que iria entregar ao réu uma 
quantia  em  dinheiro;  QUE  BARBOSA  lhe  informou  que  a 
quantia era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE antes de 
receber o telefonema do Sr. BARBOSA, já tinha conhecimento, 
pelo Deputado JOSÉ JANENE, que iria receber a ligação do Sr. 
BARBOSA e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de 
BARBOSA; QUE o Deputado JOSÉ JANENE não disse ao réu 
aonde  deveria  se  dirigir  e  o  que  seria  a  encomenda;  QUE 
anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha comunicado 
ao  réu  que  houve  uma  reunião  da  Executiva  do  Partido 
Progressista e comunicaram da necessidade de buscar no Banco 
Rural uma encomenda; QUE quando esteve na primeira vez no 
Banco Rural, só trabalhava com o Deputado JOSÉ JANENE há 
cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE  quando  chegou  ao  Banco 
Rural,  nessa primeira  ocasião,  procurou a Sra.  SIMONE, que 
nunca  a  tinha  visto  e  a  mesma lhe  entregou um  numerário 
acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu para assinar 
um recibo;  QUE achou estranho  a  solicitação  para  assinar  o 
recibo e telefonou ao Deputado JOSÉ JANENE dizendo que não 
tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria  assinar;  QUE  o 
Deputado  informou  que  a  assinatura  seria  somente  para 
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valor  seria  repassado;  que  o  partido  não  podia  receber 
depósitos  em  banco  pois  estava  com  as  contas  bloqueadas 
devido a execuções judiciais; que as execuções eram trabalhista 
(sic)  e  especialmente  na  cidade  de  Araguari/MG  contra  o 
diretório municipal; que só soube que o valor entregue foi de 
R$  700.000,00  quando  o  montante  foi  entregue  ao  advogado 
PAULO GOYAZ” (fls. 14615/14616 do v. 67).

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de João Cláudio 
Genu, que afirmou, in verbis:

“(...) QUE é Assessor do Deputado JOSÉ JANENE desde 
agosto  de  2003;  (...);  QUE  recebeu  um  telefonema  do  Sr. 
BARBOSA, que trabalhava na Direção do Partido Progressista, 
solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a 
Sra.  SIMONE VASCONCELOS, que iria entregar ao réu uma 
quantia  em  dinheiro;  QUE  BARBOSA  lhe  informou  que  a 
quantia era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE antes de 
receber o telefonema do Sr. BARBOSA, já tinha conhecimento, 
pelo Deputado JOSÉ JANENE, que iria receber a ligação do Sr. 
BARBOSA e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de 
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aonde  deveria  se  dirigir  e  o  que  seria  a  encomenda;  QUE 
anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha comunicado 
ao  réu  que  houve  uma  reunião  da  Executiva  do  Partido 
Progressista e comunicaram da necessidade de buscar no Banco 
Rural uma encomenda; QUE quando esteve na primeira vez no 
Banco Rural, só trabalhava com o Deputado JOSÉ JANENE há 
cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE  quando  chegou  ao  Banco 
Rural,  nessa primeira  ocasião,  procurou a Sra.  SIMONE, que 
nunca  a  tinha  visto  e  a  mesma lhe  entregou um  numerário 
acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu para assinar 
um recibo;  QUE achou estranho  a  solicitação  para  assinar  o 
recibo e telefonou ao Deputado JOSÉ JANENE dizendo que não 
tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria  assinar;  QUE  o 
Deputado  informou  que  a  assinatura  seria  somente  para 
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controle da Sra. SIMONE, pois os valores já tinha sido sacados 
por ela; QUE entregou a identidade para SIMONE e rubricou o 
recibo; QUE saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar do Senado 
Federal,  aonde  funciona  a  Direção  Nacional  do  Partido 
Progressista e entregou os valores ao Sr.  BARBOSA; QUE na 
ocasião, não sabia qual a função exercida por BARBOSA; QUE 
foi  a  primeira  vez  que viu  BARBOSA;  QUE na  ocasião,  não 
tinha a menor idéia de quem estava enviando o dinheiro e qual 
o  destino  do  mesmo;  QUE  na  ocasião  que  recebeu  R$ 
300.000,00, não tinha conhecimento dos fatos mencionados nas 
fls. 84, que consta que os saques se referiam a um cheque da 
SMP & B que estava em uma agência do Banco Rural em Belo 
Horizonte;  (...)  QUE  também  não  tinha  conhecimento  que  o 
lançamento dos saques foi feito da maneira que consta nas fls. 
84/85;  QUE esteve  no  Banco Rural  quatro  vezes  para  buscar 
encomenda  e  da  mesma  maneira  como  mencionou 
anteriormente; QUE em duas ocasiões que foi ao Banco Rural, 
recebeu  R$  300.000,00  e  da  Sra.  SIMONE VASCONCELOS e 
assinou os recibos, com identidade própria; QUE as duas vezes 
mencionadas ocorreram em setembro de 2003; QUE da segunda 
vez que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA, como o Deputado 
JOSÉ  JANENE  não  tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação 
anteriormente e como procurou o Deputado JOSÉ JANENE e 
não o encontrou, telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; 
QUE  o  Deputado  PEDRO  CORREA  disse  que  ‘não  existia 
nenhum problema em ir’;  QUE na segunda ocasião,  também 
entregou  os  valores  para  o  Sr.  BARBOSA,  no  mesmo  lugar; 
QUE não sabia a origem dos valores, pois não havia nenhum 
diálogo com a Sra. SIMONE” (fls. 15563/15564).

b) – parlamentares do Partido Liberal (PL), por duas vezes
Com relação ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado ao 

réu, consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares 
do Partido Liberal (PL), a saber, os então Deputados Federais  Valdemar 
Costa  Neto  e  Bispo  Rodrigues,  vide,  igualmente,  as  declarações  do 
próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores, bem como as dos 
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controle da Sra. SIMONE, pois os valores já tinha sido sacados 
por ela; QUE entregou a identidade para SIMONE e rubricou o 
recibo; QUE saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar do Senado 
Federal,  aonde  funciona  a  Direção  Nacional  do  Partido 
Progressista e entregou os valores ao Sr.  BARBOSA; QUE na 
ocasião, não sabia qual a função exercida por BARBOSA; QUE 
foi  a  primeira  vez  que viu  BARBOSA;  QUE na  ocasião,  não 
tinha a menor idéia de quem estava enviando o dinheiro e qual 
o  destino  do  mesmo;  QUE  na  ocasião  que  recebeu  R$ 
300.000,00, não tinha conhecimento dos fatos mencionados nas 
fls. 84, que consta que os saques se referiam a um cheque da 
SMP & B que estava em uma agência do Banco Rural em Belo 
Horizonte;  (...)  QUE  também  não  tinha  conhecimento  que  o 
lançamento dos saques foi feito da maneira que consta nas fls. 
84/85;  QUE esteve  no  Banco Rural  quatro  vezes  para  buscar 
encomenda  e  da  mesma  maneira  como  mencionou 
anteriormente; QUE em duas ocasiões que foi ao Banco Rural, 
recebeu  R$  300.000,00  e  da  Sra.  SIMONE VASCONCELOS e 
assinou os recibos, com identidade própria; QUE as duas vezes 
mencionadas ocorreram em setembro de 2003; QUE da segunda 
vez que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA, como o Deputado 
JOSÉ  JANENE  não  tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação 
anteriormente e como procurou o Deputado JOSÉ JANENE e 
não o encontrou, telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; 
QUE  o  Deputado  PEDRO  CORREA  disse  que  ‘não  existia 
nenhum problema em ir’;  QUE na segunda ocasião,  também 
entregou  os  valores  para  o  Sr.  BARBOSA,  no  mesmo  lugar; 
QUE não sabia a origem dos valores, pois não havia nenhum 
diálogo com a Sra. SIMONE” (fls. 15563/15564).

b) – parlamentares do Partido Liberal (PL), por duas vezes
Com relação ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado ao 

réu, consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares 
do Partido Liberal (PL), a saber, os então Deputados Federais  Valdemar 
Costa  Neto  e  Bispo  Rodrigues,  vide,  igualmente,  as  declarações  do 
próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores, bem como as dos 

28 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5030 de 8405 STF-fl. 56645



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

corréus  Delúbio  Soares,  que  admitiu  haver  ordenado  os  repasses; 
Simone  Vasconcelos,  que  reconheceu  haver  feito  as  entregas;  e  de 
Valdemar Costa Neto  e  Jacinto Lamas,  que confirmaram o repasse de 
valores àquela agremiação política por intermédio da SMP&B.

A esse respeito destaco, o depoimento do corréu Valdemar da Costa 
Neto (então presidente do PL), que, em juízo, afirmou, in verbis,

“(...)  QUE em 2003, era o Presidente do PL e o Iíder da 
bancada; QUE em 2004, era somente o Presidente do PL; QUE 
em 2003, como Iíder da bancada do PL, se reuniu muitas vezes 
no  palácio  do Planalto  com o Chefe  da Casa Civil,  Sr.  JOSÉ 
DIRCEU; QUE a partir de fevereiro de 2004, o Iíder da bancada 
passou a ser  o  Sr.  SANDRO MABEL;  QUE nunca esteve em 
reunião no palácio do Planalto em que estivesse presente o Sr. 
DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA;  QUE o PL apoiou a 
candidatura do Presidente LULA, pois o Vice-presidente era do 
PL; QUE desde 2000, começou os entendimentos nesse sentido; 
QUE na data de 21 de junho de 2002, foi manchete de jornal ‘PL 
vai participar do caixa de campanha do PT’; QUE o combinado 
é que teriam um caixa único  de campanha com cerca de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões) de previsão para os gastos na 
eleição; QUE ficou acertada que o PL iria ter direito a um valor 
de  cerca  de  R$  10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais),  isto  é, 
proporcional ao número de deputados da bancada do PL; QUE 
no início da campanha; o Sr. DELÚBIO SOARES informou para 
o  réu  aqui  presente  que  não  teria  condições  de  honrar  o 
compromisso e que o Sr. VALDEMAR COSTA NETO pegasse o 
empréstimo, pois tinha assumido compromisso com as chapas 
dos  estados;  QUE  fez  um  empréstimo  com  o  Sr.  LÚCIO 
FUNARO  de  cerca  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões);  QUE 
recebeu do Sr.  LÚCIO FUNARO R$ 3.000.000,00 no início de 
agosto R$ 1.000.000,00 no final de agosto e mais um milhão no 
início  de  setembro;  QUE  fez  o  empréstimo  mencionado  por 
orientação do próprio DELÚBIO que prometia ressarcir o réu 
depois das eleições; QUE o Sr. LÚCIO FUNARO era conhecido 
em São Paulo como agiota e emprestava dinheiro a juros; QUE 
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corréus  Delúbio  Soares,  que  admitiu  haver  ordenado  os  repasses; 
Simone  Vasconcelos,  que  reconheceu  haver  feito  as  entregas;  e  de 
Valdemar Costa Neto  e  Jacinto Lamas,  que confirmaram o repasse de 
valores àquela agremiação política por intermédio da SMP&B.

A esse respeito destaco, o depoimento do corréu Valdemar da Costa 
Neto (então presidente do PL), que, em juízo, afirmou, in verbis,

“(...)  QUE em 2003, era o Presidente do PL e o Iíder da 
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em 2003, como Iíder da bancada do PL, se reuniu muitas vezes 
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DIRCEU; QUE a partir de fevereiro de 2004, o Iíder da bancada 
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reunião no palácio do Planalto em que estivesse presente o Sr. 
DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA;  QUE o PL apoiou a 
candidatura do Presidente LULA, pois o Vice-presidente era do 
PL; QUE desde 2000, começou os entendimentos nesse sentido; 
QUE na data de 21 de junho de 2002, foi manchete de jornal ‘PL 
vai participar do caixa de campanha do PT’; QUE o combinado 
é que teriam um caixa único  de campanha com cerca de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões) de previsão para os gastos na 
eleição; QUE ficou acertada que o PL iria ter direito a um valor 
de  cerca  de  R$  10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais),  isto  é, 
proporcional ao número de deputados da bancada do PL; QUE 
no início da campanha; o Sr. DELÚBIO SOARES informou para 
o  réu  aqui  presente  que  não  teria  condições  de  honrar  o 
compromisso e que o Sr. VALDEMAR COSTA NETO pegasse o 
empréstimo, pois tinha assumido compromisso com as chapas 
dos  estados;  QUE  fez  um  empréstimo  com  o  Sr.  LÚCIO 
FUNARO  de  cerca  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões);  QUE 
recebeu do Sr.  LÚCIO FUNARO R$ 3.000.000,00 no início de 
agosto R$ 1.000.000,00 no final de agosto e mais um milhão no 
início  de  setembro;  QUE  fez  o  empréstimo  mencionado  por 
orientação do próprio DELÚBIO que prometia ressarcir o réu 
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o empréstimo, inicialmente, deveria ser pago até 28 de fevereiro 
de 2003; QUE não conseguiu pagar na data determinada, mas 
pagaram parceladamente de fevereiro a abril de 2003 o valor de 
R$ 3.500.000,00; QUE pegou o empréstimo mencionado a 3,5 % 
ao mês; QUE ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o Sr. 
DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na  empresa  SMP&B,  que  a  referida  senhora  iria  começar  a 
pagar ao réu o combinado; QUE segundo DELÚBIO, o partido 
teria feito um empréstimo com a SMP & B junto a rede bancária; 
QUE conheceu MARCOS VALÉRIO do primeiro semestre de 
2003; QUE quando DELUBIO se referiu a empresa SMP & B, já 
conhecia de nome; QUE nunca esteve na empresa SMP & B e 
também nunca esteve no BANCO RURAL; QUE pediu para seu 
funcionário  JACINTO  LAMAS,  que  não  conhecia  o  assunto, 
procurar a dona SIMONE na SMP & B; QUE acredita que isso 
ocorreu no final de janeiro de 2003; QUE JACINTO LAMAS foi 
a  Belo  Horizonte  e  o  réu  aqui  presente  disse  para  ele  que 
procurasse SIMONE e explicou que o PT ia lhe pagar o valor do 
empréstimo que fez anteriormente; (...)” (fls. 15459/15460 do v. 
72).

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de Jacinto Lamas 
(então tesoureiro do PL), in verbis:

“(...)
QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu 

aqui presente, no início de 2003, que o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a 
campanha de 2002; QUE VALDEMAR não disse qual o valor a 
receber do PT e também só mencionou que seria do próprio PT; 
(...) QUE o Sr. VALDEMAR COSTA NETO era o Presidente do 
PL e quem dava as ordens para o réu aqui presente; (...) QUE o 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO pediu ao interrogando 
para receber valores de MARCOS VALÉRIO e disse que seriam 
os  valores  combinados com o PT;  (...)  QUE sempre que teve 
contato  com  SIMONE  VASCONCELOS,  a  mesma  informava 
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o empréstimo, inicialmente, deveria ser pago até 28 de fevereiro 
de 2003; QUE não conseguiu pagar na data determinada, mas 
pagaram parceladamente de fevereiro a abril de 2003 o valor de 
R$ 3.500.000,00; QUE pegou o empréstimo mencionado a 3,5 % 
ao mês; QUE ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o Sr. 
DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na  empresa  SMP&B,  que  a  referida  senhora  iria  começar  a 
pagar ao réu o combinado; QUE segundo DELÚBIO, o partido 
teria feito um empréstimo com a SMP & B junto a rede bancária; 
QUE conheceu MARCOS VALÉRIO do primeiro semestre de 
2003; QUE quando DELUBIO se referiu a empresa SMP & B, já 
conhecia de nome; QUE nunca esteve na empresa SMP & B e 
também nunca esteve no BANCO RURAL; QUE pediu para seu 
funcionário  JACINTO  LAMAS,  que  não  conhecia  o  assunto, 
procurar a dona SIMONE na SMP & B; QUE acredita que isso 
ocorreu no final de janeiro de 2003; QUE JACINTO LAMAS foi 
a  Belo  Horizonte  e  o  réu  aqui  presente  disse  para  ele  que 
procurasse SIMONE e explicou que o PT ia lhe pagar o valor do 
empréstimo que fez anteriormente; (...)” (fls. 15459/15460 do v. 
72).

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de Jacinto Lamas 
(então tesoureiro do PL), in verbis:

“(...)
QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu 

aqui presente, no início de 2003, que o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a 
campanha de 2002; QUE VALDEMAR não disse qual o valor a 
receber do PT e também só mencionou que seria do próprio PT; 
(...) QUE o Sr. VALDEMAR COSTA NETO era o Presidente do 
PL e quem dava as ordens para o réu aqui presente; (...) QUE o 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO pediu ao interrogando 
para receber valores de MARCOS VALÉRIO e disse que seriam 
os  valores  combinados com o PT;  (...)  QUE sempre que teve 
contato  com  SIMONE  VASCONCELOS,  a  mesma  informava 

30 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5032 de 8405 STF-fl. 56647



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

que era mando de MARCOS VALÉRIO; QUE a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS  lhe  entregou  pessoalmente  dinheiro  em 
espécie  em  quatro  ocasiões;  QUE  duas  vezes,  recebeu  de 
SIMONE dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu 
e  não  saberia  dizer  qual  o  montante;  QUE  recebeu  também 
dinheiro de SIMONE nos hotéis Kubistchek e Mercury e que 
também não conferiu; QUE os valores vinham acondicionados, 
as  vezes,  em envelopes e,  as  vezes,  em caixa;  QUE as caixas 
mencionadas eram caixas de papelão, como arquivo-morto; (...) 
QUE sempre que ia buscar recursos com SIMONE ou no Banco 
Rural,  o  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  lhe  avisava  antes  e 
entrar em contato a ‘mando de MARCOS VALÉRIO’; (...) QUE 
sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava 
imediatamente  para  a  residência  do  Sr.  VALDEMAR COSTA 
NETO, na QI 15 do Lago Sul; QUE o Sr. VALDEMAR COSTA 
NETO  nunca  comentou  qual  o  destino  que  seria  dado  aos 
valores recebidos em cada ocasião; QUE nunca entregou valores 
a VALDEMAR COSTA NETO na presença de outras pessoas; 
(...)  QUE os  valores  que  entregou para  VALDEMAR COSTA 
NETO  seriam  para  quitação  de  despesas  do  próprio 
VALDEMAR  e  não  do  PL;  QUE  o  Deputado  VALDEMAR 
COSTA NETO dizia que eram despesas de campanha e gastos 
pessoais,  mas  não  sabe  informar  de  que  natureza”  (fls. 
15557/15560 do v. 72).

c) – parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por três 
vezes

Quanto ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado ao réu, 
consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a saber, os então Deputados Federais 
Roberto Jefferson,  Romeu Queiroz e  José Carlos Martinez,  vide, mais 
uma  vez,  as  declarações  do  próprio  acusado,  que  admitiu  o  repasse 
desses valores, bem como as dos corréus  Delúbio Soares,  que admitiu 
haver ordenado os repasses; Simone Vasconcelos, que reconheceu haver 
feito  as  entregas;  e  Roberto  Jefferson,  Emerson  Palmieri  e  Romeu 
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que era mando de MARCOS VALÉRIO; QUE a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS  lhe  entregou  pessoalmente  dinheiro  em 
espécie  em  quatro  ocasiões;  QUE  duas  vezes,  recebeu  de 
SIMONE dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu 
e  não  saberia  dizer  qual  o  montante;  QUE  recebeu  também 
dinheiro de SIMONE nos hotéis Kubistchek e Mercury e que 
também não conferiu; QUE os valores vinham acondicionados, 
as  vezes,  em envelopes e,  as  vezes,  em caixa;  QUE as caixas 
mencionadas eram caixas de papelão, como arquivo-morto; (...) 
QUE sempre que ia buscar recursos com SIMONE ou no Banco 
Rural,  o  Sr.  VALDEMAR COSTA NETO  lhe  avisava  antes  e 
entrar em contato a ‘mando de MARCOS VALÉRIO’; (...) QUE 
sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava 
imediatamente  para  a  residência  do  Sr.  VALDEMAR COSTA 
NETO, na QI 15 do Lago Sul; QUE o Sr. VALDEMAR COSTA 
NETO  nunca  comentou  qual  o  destino  que  seria  dado  aos 
valores recebidos em cada ocasião; QUE nunca entregou valores 
a VALDEMAR COSTA NETO na presença de outras pessoas; 
(...)  QUE os  valores  que  entregou para  VALDEMAR COSTA 
NETO  seriam  para  quitação  de  despesas  do  próprio 
VALDEMAR  e  não  do  PL;  QUE  o  Deputado  VALDEMAR 
COSTA NETO dizia que eram despesas de campanha e gastos 
pessoais,  mas  não  sabe  informar  de  que  natureza”  (fls. 
15557/15560 do v. 72).

c) – parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por três 
vezes

Quanto ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado ao réu, 
consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a saber, os então Deputados Federais 
Roberto Jefferson,  Romeu Queiroz e  José Carlos Martinez,  vide, mais 
uma  vez,  as  declarações  do  próprio  acusado,  que  admitiu  o  repasse 
desses valores, bem como as dos corréus  Delúbio Soares,  que admitiu 
haver ordenado os repasses; Simone Vasconcelos, que reconheceu haver 
feito  as  entregas;  e  Roberto  Jefferson,  Emerson  Palmieri  e  Romeu 
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Queiroz, os quais, assim como as testemunhas  José Hertz  (Assessor do 
Deputado Romeu Queiroz) e Paulo Leite Nunes, confirmaram o repasse 
de valores àquela agremiação política por intermédio da SMP&B.

A esse respeito, destaco o depoimento do corréu Roberto Jefferson 
(então presidente do PTB), que, em juízo, afirmou que

“(...) o PT alardeava, e a imprensa publicava, um caixa de 
cento e vinte milhões de reais. Alardeava que possuía na conta 
contribuição vinte milhões de reais. Quando eu conversei com o 
Presidente  do  PT,  José  Genoíno,  e  o  fiz  em  companhia  do 
Ministro José Mucio e do Emerson Palmieri, que é Secretário do 
Partido,  em uma reunião onde estavam Delúbio  Soares,  José 
Genoíno, Marcelo Sereno e o Secretário-Geral do PT paulista, 
Silvinho Pereira, eu disse: ‘Nós ajustamos o apoio ao PT nessas 
capitais,  em  Salvador,  na  Bahia,  e,  em  contrapartida,  o 
financiamento  do  PTB  em  outros  Estados  da  União’.  Vinte 
milhões  de reais.  'A primeira  parcela  foi  cumprida.  Mas deu 
problema, porque não havia recibo. Eu já disse, naquela época 
ao Genoíno: ‘Genoíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde 
de provisão de caixa por dentro. Isso está vindo por fora. Vai 
complicar. No final, nós vamos ter que explicar isso’.

E a partir daí, começou a ruir a relação. Os quatro milhões 
iniciais foram cumpridos. Os demais dezesseis, não. A quem o 
PTB entregou? A candidatos a Prefeitos e a Vereador em vários 
Estados do Brasil” (fls. 15915/15916 do v. 74 – grifei).

Essas  afirmações  encontram  lastro  nas  declarações  de  Emerson 
Palmieri (então Secretário do PTB), que, afirmou ter sido “combinado que o  
PT passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro milhões. Aí  
nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De que forma vai ser feito esse  
repasse? O Genoíno respondeu:  ‘Vamos fazer  através de partido a partido ou  
ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  empresas’.  Foi  assim  que  foi  
combinado” (fl. 13637 do v. 63 – grifei).

Ressalte-se  que  essas  declarações  foram,  na  sua  essência, 
confirmadas em juízo, conforme se verifica a seguir:
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Queiroz, os quais, assim como as testemunhas  José Hertz  (Assessor do 
Deputado Romeu Queiroz) e Paulo Leite Nunes, confirmaram o repasse 
de valores àquela agremiação política por intermédio da SMP&B.

A esse respeito, destaco o depoimento do corréu Roberto Jefferson 
(então presidente do PTB), que, em juízo, afirmou que

“(...) o PT alardeava, e a imprensa publicava, um caixa de 
cento e vinte milhões de reais. Alardeava que possuía na conta 
contribuição vinte milhões de reais. Quando eu conversei com o 
Presidente  do  PT,  José  Genoíno,  e  o  fiz  em  companhia  do 
Ministro José Mucio e do Emerson Palmieri, que é Secretário do 
Partido,  em uma reunião onde estavam Delúbio  Soares,  José 
Genoíno, Marcelo Sereno e o Secretário-Geral do PT paulista, 
Silvinho Pereira, eu disse: ‘Nós ajustamos o apoio ao PT nessas 
capitais,  em  Salvador,  na  Bahia,  e,  em  contrapartida,  o 
financiamento  do  PTB  em  outros  Estados  da  União’.  Vinte 
milhões  de reais.  'A primeira  parcela  foi  cumprida.  Mas deu 
problema, porque não havia recibo. Eu já disse, naquela época 
ao Genoíno: ‘Genoíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde 
de provisão de caixa por dentro. Isso está vindo por fora. Vai 
complicar. No final, nós vamos ter que explicar isso’.

E a partir daí, começou a ruir a relação. Os quatro milhões 
iniciais foram cumpridos. Os demais dezesseis, não. A quem o 
PTB entregou? A candidatos a Prefeitos e a Vereador em vários 
Estados do Brasil” (fls. 15915/15916 do v. 74 – grifei).

Essas  afirmações  encontram  lastro  nas  declarações  de  Emerson 
Palmieri (então Secretário do PTB), que, afirmou ter sido “combinado que o  
PT passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro milhões. Aí  
nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De que forma vai ser feito esse  
repasse? O Genoíno respondeu:  ‘Vamos fazer  através de partido a partido ou  
ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  empresas’.  Foi  assim  que  foi  
combinado” (fl. 13637 do v. 63 – grifei).

Ressalte-se  que  essas  declarações  foram,  na  sua  essência, 
confirmadas em juízo, conforme se verifica a seguir:
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“(...)
J: O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a 

acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. 
Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo 
entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?

R: Tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, 
nas eleições municipais. É bom deixar claro, excelência, que o 
trabalho  que  foi  feito,  foi  feito  político  da  ordem da  eleição 
municipal.  Quando foi feita essa reunião,  como eu fazia esse 
trabalho de estatística no partido, eu fui chamado pra reunião 
pra  levar  essa  estatística.  Onde  tinha  candidato  a  prefeito, 
vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que iniciou-se a  negociação 
entre a cúpula do PT e o PTB pra um acordo político. O PTB 
abriu  mão  de  algumas  candidaturas  em  alguns  Estados  em 
favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J: Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB 
um recurso de R$ 20 milhões, em 5 parcelas de R$ 4 milhões, do 
PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, 
consultou a assessoria jurídica do partido se isso era possível, e 
aí  combinaram que seria feito através de doações,  pra conta-
contribuição, através de recibo.

J:  Essas  doações  seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
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“(...)
J: O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a 

acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. 
Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo 
entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?

R: Tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, 
nas eleições municipais. É bom deixar claro, excelência, que o 
trabalho  que  foi  feito,  foi  feito  político  da  ordem da  eleição 
municipal.  Quando foi feita essa reunião,  como eu fazia esse 
trabalho de estatística no partido, eu fui chamado pra reunião 
pra  levar  essa  estatística.  Onde  tinha  candidato  a  prefeito, 
vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que iniciou-se a  negociação 
entre a cúpula do PT e o PTB pra um acordo político. O PTB 
abriu  mão  de  algumas  candidaturas  em  alguns  Estados  em 
favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J: Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB 
um recurso de R$ 20 milhões, em 5 parcelas de R$ 4 milhões, do 
PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, 
consultou a assessoria jurídica do partido se isso era possível, e 
aí  combinaram que seria feito através de doações,  pra conta-
contribuição, através de recibo.

J:  Essas  doações  seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
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eventualmente...
R: Do PT ou de alguns empresários que o PT, porventura, 

a cúpula indicaria, que faria doações pro PTB, tudo através de 
recibo” (fls. 16075 do v. 69).

d) – parlamentar do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), por uma vez

Com relação ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado ao 
réu, consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentar do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a saber, o então 
Deputado Federal  José Borba,  vide as declarações do próprio acusado, 
que admitiu o repasse desses valores, bem como as dos corréus Delúbio 
Soares, que admitiu haver ordenado o repasse; Simone Vasconcelos, que 
reconheceu  haver  feito  a  entrega;  e  da  testemunha  José  Francisco  de 
Almeida Rego,  que confirmou o repasse de valores àquela agremiação 
política por intermédio da SMP&B.

O  corréu  Marcos  Valério confirmou  em  juízo  haver  ordenado  o 
pagamento  dessa  importância  ao  citado  parlamentar,  a  mando  de 
Delúbio Soares:

“(...) diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
foi apresentado pelo Sr. Delúbio Soares; (...) diz que as dívidas 
do  PMDB  relativas  a  2002  foram  quitadas  pelos  recursos 
repassados  pelo  interrogando,  segundo  indicação  do  Sr. 
Delúbio, no montante total de R$ 2.100.000,00; diz que, também 
nestes  casos,  as  pessoas  indicadas  por  José  Borba  foram 
identificadas no Rural e, quando pessoalmente José Borba foi ao 
Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi 
identificado  pelo  funcionário  do  Rural  e  pela  Sra.  Simone 
Vasconcelos” (fl. 16352 do v. 76).

Eis  as  declarações  de  Simone  Vasconcelos,  exatamente  nesse 
sentido: 

“(...) que esclarece que quanto à recusa de José Borba em 
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assinar o recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do 
depoimento  de  fls.  591,  acrescentando  apenas,  que  foi 
pessoalmente a agência do banco Rural de Brasília, por ordem 
de  Marcos  Valério,  assinar  o  recibo  que  José  Borba  havia  se 
negado a fazer” (fls. 16464/16465 do v. 76).

“(...) QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a 
assinar  um  comprovante  de  recebimento  no  Banco  Rural, 
motivo  pelo  qual  a  declarante  veio  pessoalmente  assinar  tal 
documento para poder efetuar o repasse ao mesmo;” (fl. 591 do 
v. 3).

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de José Francisco 
Rêgo, que afirmou

“(...)  QUE  tal  pessoa  chegou  após  o  encerramento  do 
expediente bancário para o público,  permanecendo o Sr.  José 
Borba  na  Agência  aguardando  o  desenrolar  dos  fatos;  QUE 
compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a entrega do 
numerário ao Sr. José Borba; QUE o valor indicado no fax da 
SMP&B era de R$ 200.000,00, porém não se recorda se o valor 
foi  entregue  integralmente  ao  Deputado  Federal  José  Borba; 
QUE  não  ficou  nada  registrado  da  operação  em  nome  do 
deputado José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando 
como responsável pelo saque a Sra. Simone Vasconcelos” (fls. 
559/560, confirmado à fl. 19069 do v. 87).

“(...)  o Sr.  José Francisco Rêgo - Eu não lembro se tinha 
algum funcionário. Eu só sei que essa pessoa que eu conheço, 
aqui,  D.  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  ela  veio  de  Belo 
Horizonte para fazer o pagamento ao senhor José Borba. E ela já 
confirmou isso na Polícia Federal” (fl. 19074 do v 87).

Conclui-se,  portanto,  que  a  conduta  descrita  se  adéqua 
perfeitamente  ao  tipo  imputado  ao  acusado,  na  medida  em  que  o 
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oferecimento  da  vantagem,  operacionalizado,  na  espécie,  pelo  réu,  a 
mando de Delúbio Soares, foi, comprovadamente, motivado pela função 
pública  exercida  pelos  parlamentares,  de  modo  a  possibilitar  o 
reconhecimento da relação de causalidade entre as condutas e os fatos 
imputados.

Portanto,    julgo  procedente   a  ação  penal,  condenando    Marcos   
Valério Fernandes de Souza   pela prática do crime previsto no art. 333,   
caput  , do Código Penal  .

RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ
Os acusados  Ramon Hollerbach e  Cristiano Paz respondem pelo 

crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por nove vezes neste capítulo 
VI, sendo três vezes em relação ao Partido Progressista - PP; duas vezes 
em  relação  ao  Partido  Liberal  -  PL;  três  vezes  em relação  ao  Partido 
Trabalhista  Brasileiro  -  PTB;  e  uma  vez  em  relação  ao  Partido  do 
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.

A esse respeito, narra o Ministério Público Federal em suas alegações 
finais:

“(...)
125. Para a consecução dos seus objetivos, Marcos Valério 

valeu-se  da  colaboração  dos  seus  sócios  Ramon  Hollerbach, 
Cristiano  Paz  e  Rogério  Tolentino,  da  Diretora  Executiva  da 
SMP&B Comunicação Ltda., Simone Vasconcelos, e da gerente 
financeira da SMP&B, Geiza Dias.

126.  Embora  neguem  a  autoria  dos  crimes  de  que  são 
acusados,  Cristiano  Paz  e  Ramon  Hollerbach  integravam  a 
quadrilha e exerceram papel de fundamental importância para 
o sucesso do esquema ilícito.

127. É certo que, na divisão de tarefas que é própria de 
grupos criminosos, cabia a Cristiano Paz e a Ramon Hollerbach 
o  exercício  de  atividades  que,  vistas  dissociadas  no  contexto 
criminoso, pareciam lícitas.

128. Esse fato, entretanto, longe de respaldar a defesa dos 
acusados,  constitui  uma  característica  da  ação  do  grupo 
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comandado por Marcos Valério, consistente na mesclagem da 
atividade lícita na área de publicidade, com a atividade ilícita.

129. Em seu interrogatório, Marcos Valério revelou que o 
ingresso do grupo no esquema criminoso, mediante a injeção de 
recursos  obtidos  por  meio  de  empréstimos  fictícios,  foi 
discutida pelos três com Delúbio Soares (fls. 16.357):

‘diz  que  Delúbio  Soares  foi  apresentado  ao 
interrogando  e  a  seu  sócio  Cristiano  Mello  Paz,  pelo 
deputado  Virgílio  Guimarães,  no  segundo  semestre  de 
2002;  diz  que  Ramon  Hollerbach  não  estava  nessa 
primeira  reunião;  diz  que,  posteriormente,  os  três,  o 
interrogando,  Cristiano  e  Ramon,  discutiram  os 
empréstimos  com  Delúbio,  na  sede  da  SMP&B,  nesta 
capital.’

130.  Sobre  a  gestão  da  SMP&B  Comunicação,  declarou 
Marcos Valério o seguinte (fls. 16.357):

‘quanto a SMP&B, o interrogando, Ramon Cardoso e 
Cristiano Paz são sócios;  diz que na SMP&B havia uma 
divisão de tarefas apenas no plano formal, sendo, de fato, 
a empresa administrada, em conjunto, pelo interrogando, 
Ramon e Cristiano; diz que a empresa era ‘tocada a três 
mãos’;  prova  disto  é  que  havia  a  necessidade  de 
aprovação,  em  conjunto,  dos  três  em  decisões 
administrativas, havendo, outrossim, a necessidade de ao 
menos  duas  assinaturas  nos  cheques  emitidos  pela 
SMP&B.’

131.  Essa  também  foi  a  informação  extraída  do 
depoimento de Marco Aurélio Prata, contador das empresas de 
Marcos Valério desde 1990 (fls. 3.597):

‘QUE  todos  os  três  sócios,  a  saber,  CRISTIANO, 
RAMON  e  MARCOS  VALÉRIO,  participavam  das 
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decisões administrativas da SMP&B COMUNICAÇÃO e 
DNA PROPAGANDA.’

132.  Ramon Hollerbach,  Cristiano  Paz  e  Marcos  Valério 
eram  sócios  da  SMP&B  Comunicação  Ltda.  e  da  Graffiti 
Participação Ltda. A Graffiti  Participações Ltda.,  por sua vez, 
era sócia da DNA Propaganda. Na prática, os três eram sócios 
tanto  da  SMP&B  como  da  Graffiti  e  da  DNA e  geriam  em 
conjunto as três empresas.

133. Perícia contábil realizada pelo Instituto Nacional de 
Criminalística  comprovou  o  verdadeiro  quadro  de 
promiscuidade envolvendo todas as empresas da complexa teia 
empresarial  montada  pelos  réus  Marcos  Valério,  Rogério 
Tolentino,  Ramon  Hollerbach  e  Cristiano  Paz  para  o 
cometimento  de  crimes  (Laudo  de  Exame  Contábil  n.º 
3058/2005-INC, fls. 8.452/8472):

(...)
134.  A  perícia  demonstrou  também  a  manipulação  de 

dados  para  embaraçar  a  investigação,  inclusive  mediante  a 
falsificação de contratos.

135.  Tem-se,  ainda,  como prova de que Cristiano Paz e 
Ramon  Hollerbach  integravam  a  quadrilha  e  tinham 
conhecimento do esquema criminoso em curso, por exemplo, o 
endosso de cheques para a própria empresa com o objetivo de 
mascar[ar]  o  destinatário  final  do  valor.  Esse  fato,  aliás,  foi 
esclarecido em depoimento prestado por Simone Vasconcelos, 
Diretora Executiva da SMP&B Comunicação Ltda.:

‘assim, criou um formulário para documentação de 
todos  os  pagamentos  a  serem  realizados  pela  SMP&B 
contendo  requerente,  destino,  valor,  objetivo,  etc.; 
questionada  se  tal  formulário  era  utilizado  nos 
pagamentos  realizados  através  do  Banco  Rural  cujo 
destinatário  final  seria  o  Partido  dos  Trabalhadores, 
respondeu que não pois tais pagamentos eram realizados 
por  ordem  direta  de  Marcos  Valério;  diz  que  por 
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determinação  estatutária,  qualquer  cheque  exigia  a 
presença mínima da assinatura de dois sócios; diz que na 
ausência  de  dois  deles  possuía  a  interroganda  poderes 
outorgados pelos sócios para assinar com um dos sócios 
presente; questionada se Cristiano ou Ramon indagavam à 
interroganda acerca  da  razão  destes  cheques  respondeu 
positivamente, afirmando que esclarecia aos mesmos que 
os  cheques  foram emitidos  a  mando de  Marcos  Valério 
para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela 
SMP&B; diz que após o esclarecimento de que os cheques 
saíam sob a rubrica de ‘empréstimos ao PT’, estes apenas 
assinavam  os  cheques,  sem  outras  indagações.’  (fls. 
16.466/16.467).

136. Cristiano Paz e Ramon Hollerbach também assinaram 
os livros contábeis,  tanto os originais como os retificados, da 
empresa  SMP&B  Comunicação,  cujos  vícios  foram 
exaustivamente  analisados  no  Laudo  nº  2076/2006-INC  (fls. 
46/76, Apenso 142):

(...)
137. Há, ainda, outros episódios. Como será analisado no 

capítulo  10,  José  Eduardo  Cavalcanti  (Duda  Mendonça)  e 
Zilmar  Fernandes,  após  receberem  parte  dos  valores  pelo 
modelo de lavagem de dinheiro implementado pela direção do 
Banco  Rural,  resolveram,  em  busca  de  maior  segurança  na 
ocultação dos  dados da  operação,  que o  restante  deveria  ser 
pago em uma conta no exterior.

138. Coube a Ramon Hollerbach o contato com o doleiro 
Jader Kalid Antônio, de Belo Horizonte, para a implementação 
das transferências de recursos para o exterior.

139.  Jader  Kalid  Antônio  foi  um  dos  operadores  do 
mercado financeiro clandestino que executou repasses para a 
conta titularizada pela Dusseldorf  (Duda Mendonça e Zilmar 
Fernandes). Segundo seu depoimento:

‘QUE  no  ano  de  2003  o  Sr.  RAMON  CARDOSO, 
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sócio da SMP&B, procurou o declarante para que este lhe 
orientasse numa provável operação no valor de cerca de 
dois  milhões  de  Reais,  os  quais  deveriam  ser 
‘transformados’ em pagamentos a serem realizados numa 
conta situada no exterior; (…) QUE também informou ao 
Sr. RAMON CARDOSO que iria verificar junto ao  Israel 
Discount  Bank  of  NY,  com  o  qual  mantinha 
relacionamento,  se seria  possível  efetivar a transferência 
dos dois milhões para o exterior mediante a utilização da 
conta-corrente  de  uma  empresa  situada  no  exterior  do 
qual era procurador; QUE assim verificaria junto ao Israel 
Discount Bank of NY se este estava necessitando realizar 
um pagamento em real no Brasil com a contrapartida do 
depósito  em  dólar  no  exterior;  QUE  posteriormente 
procurou  o  Sr.  RAMON  CARDOSO  e  informou  que  o 
Israel Discount Bank of NY necessitava tão somente de 
realizar pagamento no Brasil de um valor de quatrocentos 
mil Reais, o qual teria como contrapartida o seu depósito 
correspondente  em  dólar  no  exterior;  QUE  assim  foi 
efetivada  a  transferência  U$  131.838,00  da  conta  da 
empresa  KANTON  para  a  conta  da  empresa 
DUSSELDORF;  QUE  o  número  da  conta-corrente  da 
empresa DUSSELDORF foi informad[o] pelo Sr. RAMON 
CARDOSO.’ (fls. 3.583/3.584).

140.  Cristiano  Paz,  por  sua  vez,  esteve  envolvido  até 
mesmo com a etapa de realização dos saques e manipulação 
dos recursos que alimentaram o esquema ilícito de compra de 
votos.

141.  Confira-se,  nesse  sentido,  o  depoimento  de  David 
Rodrigues  Alves,  policial  civil  do  Estado  de  Minas  Gerais 
contratado  para  efetuar  saques  de  dinheiro  em  espécie 
mediante o desconto de cheques endossados das empresas:

‘QUE, no ano de 2003 a pedido de CRISTIANO PAZ, 
GEISA  e  SIMONE  VASCONCELOS  passou  a  efetuar 
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saques  em  moeda  corrente  em  contas  bancárias  da 
SMP&B; QUE, a grande maioria dos saques foi solicitada 
pela  senhora  GEISA;  (…)  QUE,  não  sabe  precisar  os 
valores  dos  mencionados  saques,  mas  se  recorda  que 
possivelmente os maiores valores dos ‘saques’ em questão 
giram em torno de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS 
a R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS); (…) QUE, após 
a realização dos saques, todos os valores eram entregues 
sempre  a  um  funcionário  da  SMP&B,  geralmente  à 
senhora  GEISA;  (…)  QUE,  já  chegou  a  entregar 
pessoalmente  valores  sacados  das  contas  da  empresa 
SMP&B à senhora SIMONE VASCONCELOS e ao senhor 
CRISTIANO  PAZ.’  (fls.  1.694/1.696,  confirmado  às  fls. 
20.038/20.052).

142.  E  tanto  é  verdade  que  Cristiano  Paz  e  Ramon 
Hollerbach  tinham  conhecimento  da  atividade  ilícita 
desenvolvida  por  Marcos  Valério  e  que  aderiram  aos  seus 
propósitos, que subscreveram, juntamente com Marcos Valério, 
os contratos simulados firmados com o Banco Rural e com o 
BMG.

143.  Esses  empréstimos  tinham  por  objetivo  formal  o 
financiamento  do  capital  de  giro  das  empresas.  No  entanto, 
parte dos valores foram apropriados pelos acusados a título de 
pro labore ou de distribuição de dividendos (Laudo Pericial nº 
1450/07-INC, fls. 38/80, Apenso 143).

144. Esse fato, por si só, constitui prova suficiente que os 
empréstimos,  na  verdade,  eram  fictícios.  Afigura-se 
contraditório contrair  um empréstimo para financiamento do 
capital de giro da empresa e usar o valor para distribuir lucros 
aos sócios.

145. O que aconteceu de fato e está provado pela perícia 
do  Instituto  Nacional  de  Criminalística  (Laudo  Pericial  nº 
1450/07), é que o valor apropriado constituiu remuneração paga 
aos acusados pela atividade ilícita que desenvolviam. Como os 
empréstimos representavam uma das  etapas  da lavagem dos 
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recursos,  mediante o emprego das empresas dos acusados,  a 
retirada  de  parte  dos  valores  era  justamente  a  parcial 
remuneração dos responsáveis pelo delito perpetrado.

146.  E tanto é assim, que até mesmo Rogério Tolentino, 
que não era sócio das empresas mutuárias, recebeu também sua 
parte, retirado dos valores obtidos com os empréstimos.

147.  E  não se  diga  que os  valores  havidos  por  Rogério 
Tolentino representaram a remuneração por eventuais serviços 
de advocacia que tenha prestado às empresas. Esse argumento 
em nenhuma hipótese pode ser aceito.

148.  Em  um ambiente  de  normalidade,  o  advogado  de 
uma empresa é remunerado por mês (advocacia de partido) ou 
em  razão  das  demandas  ajuizadas.  Não  participa  da 
distribuição dos lucros juntamente com os sócios, como se sócio 
fosse.

149.  Do que se conclui  que a sua eventual  condição de 
advogado das empresas jamais justificaria a retirada de valores 
dos empréstimos simulados. Afinal de contas, como enfatizado 
por sua defesa, Rogério Tolentino não é e nunca foi sócio formal 
da  SMP&B  Comunicação,  DNA  Propaganda  e  Graffiti 
Participações.

150. Em verdade, as retiradas sistemáticas comprovaram, 
o  que  já  se  sabia,  que  a  estrutura  empresarial  montada  por 
Marcos  Valério,  Cristiano  Paz,  Ramon  Hollerbach  e  Rogério 
Tolentino não passava de um instrumento para a consumação 
dos crimes.

151.  A condição  de  sócio  das  empresas  era  apenas  um 
aspecto formal, de fachada. Na prática, todos indistintamente 
geriam as empresas, do mesmo modo em que, também juntos, 
geriam  o  esquema  ilícito  de  corrupção,  desvio  de  recursos 
públicos e lavagem de dinheiro de que eram autores” (fls. 70 a 
81 das alegações finais do MP).

Em contrapartida, a defesa do primeiro, assevera que a denúncia não 
descreve “nenhuma conduta típica por parte do Acusado Ramon Hollerbach  
Cardoso, da mesma forma, as Alegações Finais não demonstram o cometimento  
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de qualquer crime por parte dele” (fl. 39 – grifos do autor).
Diz, ainda, que:

“(...)
A imputação neste caso seria de que o Requerente teria 

corrompido  parlamentares  federais  para  formar  a  base  de 
sustentação do Governo Federal  no Congresso Nacional.  Isso 
teria  ocorrido  com  parlamentares  do  Partido  Progressista, 
Partido  Liberal,  Partido  Trabalhista  Brasileiro  e  Partido  do 
Movimento Democrático Brasileiro.

Se por um lado se faz a afirmação de que o Requerente 
teria dado vultosas quantias em dinheiro para obter apoio dos 
Deputados Federais  José  Janene,  Pedro Corrêa,  Pedro Henry, 
Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José 
Rodrigues  Borba,  de  outro  lado,  não  aponta  qualquer  fato 
concreto, não descreve qual teria sido a participação de Ramon 
na suposta ação delituosa. Não há a menor referência de como 
teria  o  Requerente  concorrido  para  os  alegados  atos  de 
corrupção.

Pergunta-se: onde está narrada ou demonstrada a conduta 
do Requerente em ‘oferecer’ ou ‘prometer’ vantagem indevida 
aos parlamentares? Em virtude de qual ação do Requerente os 
parlamentares praticaram, retardaram ou deixaram de praticar 
ato de ofício? Qual a prova dos atos praticados, retardados ou 
não praticados pelos  parlamentares  em virtude dos  alegados 
pagamentos  efetuados  pelo  Requerente?  Não  se  aponta  tal 
situação e muito menos se demonstra qualquer fato concreto.

Sobre  a  entrega  de  valores  e  saques,  o  acusado Ramon 
Hollerbach  Cardoso  não  tinha  informações.  O  conhecimento 
sobre dinheiro limitava-se, ao que já disse na polícia e em juízo, 
registrando  que  não  foi  ele  ouvido  em  nenhuma  Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Tudo o que sabia e sabe é que esses 
empréstimos  foram  feitos  a  pedido  do  Partido  dos 
Trabalhadores e consentiu com eles por saber que isso agradaria 
à  agremiação  governista,  com a  possibilidade de  propiciar  à 
agência, trabalho em inúmeras campanhas eleitorais. SÓ ISSO” 
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concreto, não descreve qual teria sido a participação de Ramon 
na suposta ação delituosa. Não há a menor referência de como 
teria  o  Requerente  concorrido  para  os  alegados  atos  de 
corrupção.

Pergunta-se: onde está narrada ou demonstrada a conduta 
do Requerente em ‘oferecer’ ou ‘prometer’ vantagem indevida 
aos parlamentares? Em virtude de qual ação do Requerente os 
parlamentares praticaram, retardaram ou deixaram de praticar 
ato de ofício? Qual a prova dos atos praticados, retardados ou 
não praticados pelos  parlamentares  em virtude dos  alegados 
pagamentos  efetuados  pelo  Requerente?  Não  se  aponta  tal 
situação e muito menos se demonstra qualquer fato concreto.

Sobre  a  entrega  de  valores  e  saques,  o  acusado Ramon 
Hollerbach  Cardoso  não  tinha  informações.  O  conhecimento 
sobre dinheiro limitava-se, ao que já disse na polícia e em juízo, 
registrando  que  não  foi  ele  ouvido  em  nenhuma  Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Tudo o que sabia e sabe é que esses 
empréstimos  foram  feitos  a  pedido  do  Partido  dos 
Trabalhadores e consentiu com eles por saber que isso agradaria 
à  agremiação  governista,  com a  possibilidade de  propiciar  à 
agência, trabalho em inúmeras campanhas eleitorais. SÓ ISSO” 
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(fl. 39).

Por seu turno, a defesa do segundo acusado, analisando a imputação 
do  delito  de  corrupção  ativa de  parlamentares  federais,  diz  que  “o  
Ministério Público federal imputa a Cristiano a prática do delito de corrupção  
ativa por 3 (três) vezes, em relação aos fatos narrados relacionados ao Partido  
Progressista, 2 (duas) vezes, no que tange ao Partido Liberal, 3 (três) vezes, no  
que se refere ao Partido Trabalhista Brasileiro e, por fim, 1 (uma) vez, no que  
concerne ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro” (fl. 51).

Argumenta que “Cristiano Paz nunca ofereceu nada a nenhum deputado,  
exceção feita ao pagamento realizado a Romeu Queiroz, a pedido do Presidente da  
Usiminas. Além disso, o valor repassado a Romeu Queiroz não foi para que o  
mesmo praticasse, omitisse ou retardasse ato de oficio” (fl. 58).

Sobre o pagamento realizado a Romeu Queiroz, esclarece que,  “por  
solicitação da Usiminas,  a  SMP&B concordou em ajudar  o  deputado Romeu  
Queiroz nas campanhas políticas, já que a referida empresa não realizava doações  
eleitorais. Sendo a Usiminas uma cliente muito importante para a SMP&B, não  
podia deixar de atendê-la. Assim, Cristiano de Mello Paz comunicou ao deputado  
que  procurasse  a  área  financeira  da  agência  e,  a  partir  daí,  não  tomou mais  
conhecimento do assunto” (fl.57).

Afirma que “em relação aos fatos narrados pelo Ministério Público Federal  
neste  tópico  (...)  não  há  qualquer  prova  de  que  o  mesmo  tenha  oferecido  ou  
prometido vantagem indevida aos citados parlamentares” (fl. 59).

A materialidade do delito
Pois bem, com relação ao delito  de  corrupção ativa (CP,  art.  333) 

imputado aos réus, consistente no oferecimento de vantagem indevida a 
parlamentares do Partido Progressista (PP), a saber, os então Deputados 
Federais  José Janene, Pedro Henry  e  Pedro Corrêa;  do Partido Liberal 
(PL):  Valdemar Costa Neto e  Bispo Rodrigues;  do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB): José Janene,  Roberto Jefferson e Romeu Queiroz; e do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB): José Borba, vide 
as declarações de Marcos Valério, que admitiu o repasse desses valores, 
bem como as dos corréus  Delúbio Soares, que admitiu haver ordenado 
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(fl. 39).

Por seu turno, a defesa do segundo acusado, analisando a imputação 
do  delito  de  corrupção  ativa de  parlamentares  federais,  diz  que  “o  
Ministério Público federal imputa a Cristiano a prática do delito de corrupção  
ativa por 3 (três) vezes, em relação aos fatos narrados relacionados ao Partido  
Progressista, 2 (duas) vezes, no que tange ao Partido Liberal, 3 (três) vezes, no  
que se refere ao Partido Trabalhista Brasileiro e, por fim, 1 (uma) vez, no que  
concerne ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro” (fl. 51).

Argumenta que “Cristiano Paz nunca ofereceu nada a nenhum deputado,  
exceção feita ao pagamento realizado a Romeu Queiroz, a pedido do Presidente da  
Usiminas. Além disso, o valor repassado a Romeu Queiroz não foi para que o  
mesmo praticasse, omitisse ou retardasse ato de oficio” (fl. 58).

Sobre o pagamento realizado a Romeu Queiroz, esclarece que,  “por  
solicitação da Usiminas,  a  SMP&B concordou em ajudar  o  deputado Romeu  
Queiroz nas campanhas políticas, já que a referida empresa não realizava doações  
eleitorais. Sendo a Usiminas uma cliente muito importante para a SMP&B, não  
podia deixar de atendê-la. Assim, Cristiano de Mello Paz comunicou ao deputado  
que  procurasse  a  área  financeira  da  agência  e,  a  partir  daí,  não  tomou mais  
conhecimento do assunto” (fl.57).

Afirma que “em relação aos fatos narrados pelo Ministério Público Federal  
neste  tópico  (...)  não  há  qualquer  prova  de  que  o  mesmo  tenha  oferecido  ou  
prometido vantagem indevida aos citados parlamentares” (fl. 59).

A materialidade do delito
Pois bem, com relação ao delito  de  corrupção ativa (CP,  art.  333) 

imputado aos réus, consistente no oferecimento de vantagem indevida a 
parlamentares do Partido Progressista (PP), a saber, os então Deputados 
Federais  José Janene, Pedro Henry  e  Pedro Corrêa;  do Partido Liberal 
(PL):  Valdemar Costa Neto e  Bispo Rodrigues;  do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB): José Janene,  Roberto Jefferson e Romeu Queiroz; e do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB): José Borba, vide 
as declarações de Marcos Valério, que admitiu o repasse desses valores, 
bem como as dos corréus  Delúbio Soares, que admitiu haver ordenado 
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os repasses; Simone Vasconcelos, que reconheceu haver feito a entrega; e 
Pedro Henry, Pedro Corrêa e João Cláudio Genu (Assessor do Deputado 
José Janene), que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação 
política por intermédio da SMP&B.

Ficou, igualmente, demonstrada a participação dos réus no crime, na 
medida  em  que  tinham  ciência  dos  repasses  ordenados  por  Marcos 
Valério e os autorizavam. Assinaram cheques e autorizações para esses 
repasses, determinando a  Simone Vasconcelos a operacionalização dos 
saques em espécie e a entrega do numerário aos beneficiários, a saber, 
aqueles  parlamentares  filiados ao Partido Progressista  (PP),  ao Partido 
Liberal  (PL),  ao  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  ao  Partido  do 
Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB).  Como  já  a  descrevi  por 
ocasião  da  análise  da  conduta  imputada  a  Marcos  Valério,  deixo  de 
reproduzir  a  sistemática  dos  repasses,  para  não  alongar  a  minha 
exposição.

Essas  circunstâncias  evidenciam o  elevado  grau  de  envolvimento 
dos acusados na viabilização dos repasses aos parlamentares vinculados 
aos partidos em questão, afastando a tese de defesa de que eles apenas 
exerciam função meramente operacional.

Corrobora essa assertiva o depoimento de  Marcos Valério,  o qual 
indica a existência de empréstimos tomados por ele, Ramon e Cristiano, 
cujos valores teriam sido repassados àqueles parlamentares.

Aliás, os próprios acusados confirmam o ocorrido em juízo. Confira-
se:

“(...)  que  na  época  da  lavratura  do  contrato,  Marcos 
Valério informou que estava procurando encontrar uma solução 
financeira para ajudar o PT – Partido dos Trabalhadores, e que 
os  três  sócios  da  SMP&B  ainda  ficariam  como  avalistas  do 
referido empréstimo a ser tomado por sua empresa” (Cristiano 
Paz - fls. 16471 do v. 76).

“(...)  que  todos  os  recursos  oriundos  dos  empréstimos 
bancários  para  o  PT  foram  devidamente  encaminhados  ao 
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os repasses; Simone Vasconcelos, que reconheceu haver feito a entrega; e 
Pedro Henry, Pedro Corrêa e João Cláudio Genu (Assessor do Deputado 
José Janene), que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação 
política por intermédio da SMP&B.

Ficou, igualmente, demonstrada a participação dos réus no crime, na 
medida  em  que  tinham  ciência  dos  repasses  ordenados  por  Marcos 
Valério e os autorizavam. Assinaram cheques e autorizações para esses 
repasses, determinando a  Simone Vasconcelos a operacionalização dos 
saques em espécie e a entrega do numerário aos beneficiários, a saber, 
aqueles  parlamentares  filiados ao Partido Progressista  (PP),  ao Partido 
Liberal  (PL),  ao  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  ao  Partido  do 
Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB).  Como  já  a  descrevi  por 
ocasião  da  análise  da  conduta  imputada  a  Marcos  Valério,  deixo  de 
reproduzir  a  sistemática  dos  repasses,  para  não  alongar  a  minha 
exposição.

Essas  circunstâncias  evidenciam o  elevado  grau  de  envolvimento 
dos acusados na viabilização dos repasses aos parlamentares vinculados 
aos partidos em questão, afastando a tese de defesa de que eles apenas 
exerciam função meramente operacional.

Corrobora essa assertiva o depoimento de  Marcos Valério,  o qual 
indica a existência de empréstimos tomados por ele, Ramon e Cristiano, 
cujos valores teriam sido repassados àqueles parlamentares.

Aliás, os próprios acusados confirmam o ocorrido em juízo. Confira-
se:

“(...)  que  na  época  da  lavratura  do  contrato,  Marcos 
Valério informou que estava procurando encontrar uma solução 
financeira para ajudar o PT – Partido dos Trabalhadores, e que 
os  três  sócios  da  SMP&B  ainda  ficariam  como  avalistas  do 
referido empréstimo a ser tomado por sua empresa” (Cristiano 
Paz - fls. 16471 do v. 76).

“(...)  que  todos  os  recursos  oriundos  dos  empréstimos 
bancários  para  o  PT  foram  devidamente  encaminhados  ao 
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partido,  segundo  orientação  de  Marcos  Valério,  recebida  de 
Delúbio Soares” (Ramon Hollerbach - fls. 16518 do v. 76).

Esses aspectos também foram postos em evidência pelo Relator em 
seu voto (fls. 100 a 102 do voto distribuído em plenário).

Igualmente  relevante  é  o  depoimento  prestado  pelo  Deputado 
Federal  Romeu Queiroz, que disse haver contatado Cristiano Paz, após 
reunião mantida com o presidente da USIMINAS, para que fosse doada a 
importância de R$ 150.000,00 para gastos de campanha do PTB:

“questionado  acerca  do  depoimento  prestado  por 
Cristiano  Paz  a  este  juízo,  nos  autos  da  Carta  de  Ordem, 
respondeu  que  teve  um  encontro  informal  com  Rinaldo 
Campos, presidente da Usiminas, o qual afirmou que colocaria 
a disposição das campanhas de interesse do PTB (ou seja, de 
eventuais siglas coligadas) R$150.000,00; diz que logo a seguir, 
aproximadamente dois ou três dias depois, Cristiano Paz entrou 
em  contato  com  o  interrogando  por  telefone  afirmando  que 
seriam  doados  os  R$150.000,00,  debitados  a  comissão  da 
SMP&B  e  os  tributos  incidentes,  no  montante  total  de  R$ 
47.187,24 (...)” (fl. 16514 do v. 76).

Por outro lado,  Ramon Hollerbach declarou perante o  Juiz  da 4ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que,

“[q]uestionado  sobre  o  valor  repassado  ao  deputado 
Romeu  Queiroz,  diz  que  tais  valores  foram  doados  pela 
SMP&B,  a partir de pedido do Presidente da Usiminas feito a 
Cristiano  Paz,  tendo  em  vista  o  valor  e  a  importância  da 
Usiminas para a SMP&B; diz que não foram 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), sabendo que foi um valor bem inferior a 
este; diz portanto que não é verdadeira a afirmação de Romeu 
Queiroz  em  seu  depoimento  judicial  prestado  a  este  juízo 
ordenado quanto a alegação de que os valores tinham origem 
na  Usiminas  e  que  a  SMP&B  cobrou  uma  comissão  para 
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partido,  segundo  orientação  de  Marcos  Valério,  recebida  de 
Delúbio Soares” (Ramon Hollerbach - fls. 16518 do v. 76).

Esses aspectos também foram postos em evidência pelo Relator em 
seu voto (fls. 100 a 102 do voto distribuído em plenário).

Igualmente  relevante  é  o  depoimento  prestado  pelo  Deputado 
Federal  Romeu Queiroz, que disse haver contatado Cristiano Paz, após 
reunião mantida com o presidente da USIMINAS, para que fosse doada a 
importância de R$ 150.000,00 para gastos de campanha do PTB:

“questionado  acerca  do  depoimento  prestado  por 
Cristiano  Paz  a  este  juízo,  nos  autos  da  Carta  de  Ordem, 
respondeu  que  teve  um  encontro  informal  com  Rinaldo 
Campos, presidente da Usiminas, o qual afirmou que colocaria 
a disposição das campanhas de interesse do PTB (ou seja, de 
eventuais siglas coligadas) R$150.000,00; diz que logo a seguir, 
aproximadamente dois ou três dias depois, Cristiano Paz entrou 
em  contato  com  o  interrogando  por  telefone  afirmando  que 
seriam  doados  os  R$150.000,00,  debitados  a  comissão  da 
SMP&B  e  os  tributos  incidentes,  no  montante  total  de  R$ 
47.187,24 (...)” (fl. 16514 do v. 76).

Por outro lado,  Ramon Hollerbach declarou perante o  Juiz  da 4ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que,

“[q]uestionado  sobre  o  valor  repassado  ao  deputado 
Romeu  Queiroz,  diz  que  tais  valores  foram  doados  pela 
SMP&B,  a partir de pedido do Presidente da Usiminas feito a 
Cristiano  Paz,  tendo  em  vista  o  valor  e  a  importância  da 
Usiminas para a SMP&B; diz que não foram 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), sabendo que foi um valor bem inferior a 
este; diz portanto que não é verdadeira a afirmação de Romeu 
Queiroz  em  seu  depoimento  judicial  prestado  a  este  juízo 
ordenado quanto a alegação de que os valores tinham origem 
na  Usiminas  e  que  a  SMP&B  cobrou  uma  comissão  para 
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intermediar os recursos ao PTB; acredita a alegação de cobrança 
de comissão teria sido um argumento utilizado por Cristiano 
Paz para tentar reduzir  o  valor a ser doado ao PTB (...)”  (fl. 
16521 do v. 76).

Há,  ainda,  nos  autos  provas  que  demonstram  a  existência  de 
autorizações para a transferência de recursos assinados pelos acusados 
em favor da empresa Garanhuns, indicada por Valdemar Costa Neto (PL) 
para recebimento de parte dos recursos que lhe foram destinados.

Nesse contexto, restou claramente demonstrada a participação dos 
réus  no  pagamento  aos  parlamentares  daquelas  agremiações  de 
vantagem indevida, e que os valores foram pagos por intermédio de suas 
agências de publicidade.

Portanto,    julgo  procedente   a  ação  penal,  condenando    Ramon   
Hollerbach  Cardoso   e    Cristiano  de  Mello  Paz   pela  prática  do  crime   
previsto no art. 333,   caput  , do Código Penal  .

SIMONE VASCONCELOS
A  acusada  Simone  Vasconcelos,  assim  como  o  corréu  Marcos 

Valério, responde, neste capítulo VI, pelo crime de  corrupção ativa (art. 
333  do  CP),  por  nove  vezes,  sendo  três  vezes  em  relação  ao  Partido 
Progressista  (PP),  duas  vezes  em relação  ao  Partido  Liberal  (PL),  três 
vezes em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e uma vez em 
relação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

A esse respeito, a acusação narra em suas alegações finais:

“(...)
125. Para a consecução dos seus objetivos, Marcos Valério 

valeu-se  da  colaboração  dos  seus  sócios  Ramon  Hollerbach, 
Cristiano  Paz  e  Rogério  Tolentino,  da  Diretora  Executiva  da 
SMP&B Comunicação Ltda., Simone Vasconcelos, e da gerente 
financeira da SMP&B, Geiza Dias.

(...)
175. Simone Vasconcelos e Geiza Dias, responsáveis pela 
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intermediar os recursos ao PTB; acredita a alegação de cobrança 
de comissão teria sido um argumento utilizado por Cristiano 
Paz para tentar reduzir  o  valor a ser doado ao PTB (...)”  (fl. 
16521 do v. 76).

Há,  ainda,  nos  autos  provas  que  demonstram  a  existência  de 
autorizações para a transferência de recursos assinados pelos acusados 
em favor da empresa Garanhuns, indicada por Valdemar Costa Neto (PL) 
para recebimento de parte dos recursos que lhe foram destinados.

Nesse contexto, restou claramente demonstrada a participação dos 
réus  no  pagamento  aos  parlamentares  daquelas  agremiações  de 
vantagem indevida, e que os valores foram pagos por intermédio de suas 
agências de publicidade.

Portanto,    julgo  procedente   a  ação  penal,  condenando    Ramon   
Hollerbach  Cardoso   e    Cristiano  de  Mello  Paz   pela  prática  do  crime   
previsto no art. 333,   caput  , do Código Penal  .

SIMONE VASCONCELOS
A  acusada  Simone  Vasconcelos,  assim  como  o  corréu  Marcos 

Valério, responde, neste capítulo VI, pelo crime de  corrupção ativa (art. 
333  do  CP),  por  nove  vezes,  sendo  três  vezes  em  relação  ao  Partido 
Progressista  (PP),  duas  vezes  em relação  ao  Partido  Liberal  (PL),  três 
vezes em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e uma vez em 
relação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

A esse respeito, a acusação narra em suas alegações finais:

“(...)
125. Para a consecução dos seus objetivos, Marcos Valério 

valeu-se  da  colaboração  dos  seus  sócios  Ramon  Hollerbach, 
Cristiano  Paz  e  Rogério  Tolentino,  da  Diretora  Executiva  da 
SMP&B Comunicação Ltda., Simone Vasconcelos, e da gerente 
financeira da SMP&B, Geiza Dias.

(...)
175. Simone Vasconcelos e Geiza Dias, responsáveis pela 
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administração  financeira  da  empresa,  executavam 
materialmente o processo de entrega das propinas.

176. Os Apensos 05, 06 e 07 e as fls. 64/189 do Apenso 45 
comprovam documentalmente a habitual e sistemática atuação 
de  Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias  no  pagamento  de 
vantagem indevida aos parlamentares federais.

177. Geiza Dias, como Gerente Financeira da SMP&B, era 
a responsável pelo encaminhamento ao Banco Rural dos nomes 
dos  reais  destinatários  dos  valores  distribuídos.  Cabia-lhe, 
portanto,  uma  função  de  natureza  mais  interna  no 
funcionamento da quadrilha.

178.  Embora  tenha  negado  em  seu  interrogatório  que 
manipulasse altas somas de dinheiro na sede da empresa,  os 
depoimentos  colhidos  comprovaram  o  contrário.  Além  do 
relato acima transcrito do policial civil David Rodrigues Alves 
(...),  a  testemunha  Alessandro  Ferreira  dos  Santos,  que 
trabalhou  entre  1997  e  2005  como  office-boy  da  empresa 
SMP&B Comunicação, informou que fez saques nos montantes 
de noventa, cem e cento e cinquenta mil reais, todos entregues 
pessoalmente para Geiza Dias:

‘QUE, não sabe indicar com precisão o número de 
saques  em  moeda  corrente  em  contas  da  SMP&B,  bem 
como  os  respectivos  valores,  contudo  se  recorda  da 
ocorrência  de  três  saques,  nos  seguintes  valores 
aproximados:  R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS),  R$ 
100.000,00 (CEM MIL REAIS) e R$ 150.000,00 (CENTO E 
CINQUENTA MIL REAIS);  QUE,  em razão  de  expressa 
determinação do Senhor ORLANDO MARTINS entregou 
pessoalmente  os  mencionados  valores  à  senhora  GEISA 
DIAS.’ (fls. 1.699, confirmado às fls. 19.236).

179.  Contudo,  a  principal  tarefa  de  Geiza  Dias  era 
encaminhar,  principalmente  por  correio  eletrônico,  a 
qualificação dos beneficiários dos valores que alimentavam o 
esquema ilícito de compra de votos.
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180. Coube-lhe, ainda, papel de fundamental importância 
no envio de recursos para a conta mantida no exterior por Duda 
Mendonça e Zilmar Fernandes.

181.  Os  documentos  de  fls.  1.044,  1.047,  1.055  e  1.058, 
consistentes  em cópias  de ordens bancárias,  comprovam que 
Geisa  Dias  controlava  os  depósitos  ilícitos  feitos  na  conta 
titularizada pela Dusseldorf por meio de doleiros e dirigentes 
do Banco Rural, organizava-os e, na sequência, prestava contas 
a Zilmar Fernandes, braço operacional de Duda Mendonça.

182.  As declarações feitas  por Zilmar Fernandes em seu 
interrogatório (fls. 15.253/15.254) confirmam esses fatos:

‘que conhece a pessoa de SIMONE VASCONCELOS; 
que  esteve  com  esta  pessoa  duas  vezes;  que  uma  foi 
quando  visitou  a  DNA,  ocasião  em  que  a  conhecera 
pessoalmente,  e outra quando se encontrou com ela em 
Brasília; que SIMONE era a pessoa que informava sobre os 
a programação dos pagamentos;  que nesta programação 
se  incluíram  os  depósitos  na  conta  DUSSELDORF  e  os 
pagamentos feitos no Banco Rural de R$ 250.000,00 (duas 
parcelas);  que  era  com  esta  pessoa  que  tratava  por 
telefone,  pois  não  falava  com  MARCOS  VALÉRIO  a 
respeito  da  programação  dos  pagamentos;  que  não 
conhece pessoalmente a Sra. GEISA DIAS; que sabia quem 
era  esta  pessoa,  pois  foi  a  pessoa  encarregada  pelo 
encaminhamento  de  comprovantes  de  pagamentos 
mediante depósito na conta DUSSELDORF.’

183.  Simone Vasconcelos  era  a  Diretora  Administrativo-
Financeira da empresa SMP&B Comunicação Ltda.

184.  Principal  operadora  do  esquema,  trabalhou  na 
campanha eleitoral de Eduardo Azeredo em 1998 e foi indicada 
a  Marcos  Valério  pelo  tesoureiro  da  campanha,  Cláudio 
Mourão. Foi o [que] afirmou em seu depoimento (fls. 588):

‘QUE foi indicada para trabalhar na SMP&B pelo ex-
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Secretário  de  Administração  do  Governo  do  Estado  de 
Minas Gerais  CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO; (...)  Que 
trabalhou durante  dois  meses  na  campanha  política  do 
candidato  à  reeleição  ao  Governo  do  Estado  de  Minas 
Gerais,  EDUARDO  AZEREDO,  em  um  comitê  que  era 
coordenado  pelo  ex-Secretário  de  Administração 
CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO; Que foi apresentada a 
MARCOS  VALÉRIO  por  CLÁUDIO  ROBERTO 
MOURÃO.’

185.  Sobre  o  papel  desempenhado  por  Simone 
Vasconcelos,  há  relevantes  depoimentos  nos  autos  que 
comprovam a relevância das funções que exercia para o sucesso 
da empreitada delituosa:

‘QUE indagado  se  algum membro  da  diretoria  da 
SMP&B realizou algum saque com o depoente, respondeu 
que sim; QUE essa pessoa se chama SIMONE REIS, que se 
apresentava como diretora da SMP&B; QUE se recorda de 
SIMONE REIS em virtude da mesma ser muito bonita e 
ter comparecido diversas vezes na agência do Banco Rural 
de Brasília para realizar os ditos saques.’ (Depoimento de 
José Francisco de Almeida Rego,  fls.  224, confirmado às 
fls. 19.068/19.074).

‘QUE se recorda que a Srª. SIMONE, funcionária da 
empresa  SMP&B,  esteve  várias  vezes  na  Agência  para 
receber  os  valores  mencionados.’  (Depoimento  de 
Raimundo Cardoso de Sousa Silva, fls. 263, confirmado às 
fls. 42.399/42.408). 

‘QUE  geralmente  se  encontrava  com  SIMONE  na 
sede do Banco Rural em Brasília, localizado no 9º andar do 
Brasília  Shopping;  QUE  ao  se  encontrar  com  SIMONE 
entregava para ela uma pasta, tipo 007, quando a mesma 
colocava  em  seu  interior  a  quantia  a  ser  entregue.’ 
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(Depoimento de João Cláudio de Carvalho Genú, fls. 578).

‘QUE  SIMONE  VASCONCELOS  perguntou  ao 
DECLARANTE  se  este  poderia  comparecer  à  Agência 
Brasília  do  Banco  Rural  para  receber  o  pagamento  da 
primeira parcela dos honorários;  QUE o DECLARANTE 
compareceu no horário combinado à Agência Brasília do 
Banco Rural, ocasião em que se encontrou com SIMONE 
VASCONCELOS pela primeira vez, era início de outubro 
de  2003,  não  sabendo  precisar  a  data;  QUE  se 
reconheceram  por  meio  das  descrições  físicas 
anteriormente  mencionadas por telefone;  QUE SIMONE 
VASCONCELOS já estava no saguão do estabelecimento 
quando  o  DECLARANTE  chegou;  QUE  após  se 
cumprimentarem,  o  DECLARANTE  perguntou  a 
SIMONE VASCONCELOS se poderia  ser  realizada uma 
transferência  bancária;  QUE  SIMONE  alegou  que  em 
razão  da  necessidade  de  efetuar  outros  pagamentos,  já 
havia retirado em espécie o valor a ser pago; QUE assim, a 
mesma entregou ao DECLARANTE um envelope pardo, 
sem identificação ou manuscrito, contendo R$ 100 mil; (…) 
QUE  houve  outras  três  ocasiões  em  que  se  dirigiu  à 
Agência  Brasília  do  Banco  Rural  para  receber  os 
honorários  advocatícios  combinados,  das  mãos  de 
SIMONE  VASCONCELOS.’  (Depoimento  de  Pedro 
Raphael Campos Fonseca, fls. 1.341/1.342, confirmado às 
fls. 20.099/20.112).

186. As entregas de dinheiro, ordinariamente efetuadas na 
sede da agência bancária, também ocorriam em hotéis:

‘QUE  foi  ao  encontro  de  SIMONE  no  Hotel  Gran 
Bittar,  tendo  se  dirigido  ao  apartamento  que  a  mesma 
ocupava; (…) QUE não chegou a entrar no apartamento, 
tendo sido recebido por SIMONE na porta; QUE SIMONE 
entregou ao declarante um envelope contendo dinheiro, 
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(Depoimento de João Cláudio de Carvalho Genú, fls. 578).

‘QUE  SIMONE  VASCONCELOS  perguntou  ao 
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fls. 20.099/20.112).

186. As entregas de dinheiro, ordinariamente efetuadas na 
sede da agência bancária, também ocorriam em hotéis:

‘QUE  foi  ao  encontro  de  SIMONE  no  Hotel  Gran 
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cuja  quantia  desconhece;  QUE  esse  envelope  era  de 
tamanho  grande.’  (Depoimento  de  João  Cláudio  de 
Carvalho Genú, fls. 579).

‘QUE, pelo que se recorda, o hotel onde recebeu pela 
primeira vez valores de SIMONE foi o Kubitscheck Plaza; 
QUE após receber ligação de SIMONE, dirigiu-se ao local 
do encontro para receber a encomenda; QUE ao chegar no 
hotel  foi  diretamente  para  o  apartamento  onde  estava 
SIMONE;  QUE  SIMONE  havia  informado  ao 
DECLARANTE  o  número  do  apartamento  onde  estava 
hospedada;  QUE o DECLARANTE entrou no quarto de 
SIMONE e recebeu de suas mãos um envelope de papel 
pardo grande, contendo em seu interior uma quantia em 
dinheiro;  (…)  QUE,  salvo  engano,  se  encontrou  com 
SIMONE duas outras vezes no hotel Mercure para receber 
valores  em dinheiro,  conforme  orientação  do  Deputado 
Federal  VALDEMAR  COSTA  NETO.’  (Depoimento  de 
Jacinto Lamas, fls. 611/612).

‘QUE  parte  dos  valores  transportados  pelo  carro-
forte também foi entregue ao Assessor Parlamentar JOÃO 
CLÁUDIO GENU, em um encontro ocorrido no hall  do 
hotel, cujo nome não se recorda.’ (Depoimento de Simone 
Vasconcelos, fls. 591).

187.  Na  divisão  de  tarefas  que  é  própria  de  grupos 
criminosos,  cabia  a Simone Vasconcelos também a função de 
entrar em contato com os destinatários dos valores, informando 
que o dinheiro já estava disponível e orientando sobre o local e 
a forma de recebimento.

188. A acusada manipulava valores tão elevados que, em 
certa  ocasião,  teve  que  contratar  um  carroforte  para  o 
transporte dos recursos

‘QUE  tinha  verdadeiro  pavor  em  sair  da  agência 
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entrar em contato com os destinatários dos valores, informando 
que o dinheiro já estava disponível e orientando sobre o local e 
a forma de recebimento.

188. A acusada manipulava valores tão elevados que, em 
certa  ocasião,  teve  que  contratar  um  carroforte  para  o 
transporte dos recursos

‘QUE  tinha  verdadeiro  pavor  em  sair  da  agência 
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bancária  portando  grandes  quantias  em dinheiro;  QUE, 
certa  vez,  solicitou  que  um  carro  forte  fosse  levar 
seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da 
Confederação Nacional do Comércio – CNC, local onde 
funcionava a filial da SMP&B em Brasília/DF; QUE esses 
valores foram entregues aos destinatários finais no hall de 
entrada  do  prédio  do  CNC.’  (depoimento  de  Simone 
Vasconcelos, fls. 591)” (fls. 70 a 96 das alegações finais do 
MP).

Em contrapartida,  a  defesa da acusada ressalta  que  “não apenas  a  
conduta de corrupção ativa de funcionário público não foi sequer demonstrada  
(...), como não existem, nos autos, provas da adesão subjetiva da denunciada (...)  
a tal intuito criminoso” (fl. 51).

Faz a seguinte narrativa:

“(...)
161. A análise dos elementos de prova, recolhidos durante 

toda a instrução processual, dão notícia de que a denunciada 
Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  não  praticou  tal  infração 
penal.  A  uma  denunciada  (sic)  não  realizou  qualquer  das 
condutas descritas  nos núcleos do tipo, a  saber,  ‘oferecer’ ou 
‘prometer’ vantagem a quem quer que seja;  a dois,  porque a 
denunciada não tinha ciência plena do caráter dos destinatários, 
ou do cargo que ocupavam, carecendo-lhe o dolo do crime; a 
três, o voto parlamentar não constitui ‘ato de ofício’, no sentido 
típico do termo.

162. Exclui-se, desde logo, a realização dos núcleos típicos 
‘oferecer’ ou ‘prometer’ vantagem indevida,  vez que nem na 
própria acusação atribui-se á denunciada Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos a autoria direta ou a coautoria de tais condutas. Na 
qualidade  de  partícipe,  dela  seria  exigida  apenas  a  adesão 
voluntária  ao  plano  comum  dos  autores,  com  unidade  de 
desígnios e de vontades.

163.  Tal elemento subjetivo, contudo,  foi  completamente 
afastado durante a instrução processual.
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bancária  portando  grandes  quantias  em dinheiro;  QUE, 
certa  vez,  solicitou  que  um  carro  forte  fosse  levar 
seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da 
Confederação Nacional do Comércio – CNC, local onde 
funcionava a filial da SMP&B em Brasília/DF; QUE esses 
valores foram entregues aos destinatários finais no hall de 
entrada  do  prédio  do  CNC.’  (depoimento  de  Simone 
Vasconcelos, fls. 591)” (fls. 70 a 96 das alegações finais do 
MP).

Em contrapartida,  a  defesa da acusada ressalta  que  “não apenas  a  
conduta de corrupção ativa de funcionário público não foi sequer demonstrada  
(...), como não existem, nos autos, provas da adesão subjetiva da denunciada (...)  
a tal intuito criminoso” (fl. 51).

Faz a seguinte narrativa:

“(...)
161. A análise dos elementos de prova, recolhidos durante 

toda a instrução processual, dão notícia de que a denunciada 
Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  não  praticou  tal  infração 
penal.  A  uma  denunciada  (sic)  não  realizou  qualquer  das 
condutas descritas  nos núcleos do tipo, a  saber,  ‘oferecer’ ou 
‘prometer’ vantagem a quem quer que seja;  a dois,  porque a 
denunciada não tinha ciência plena do caráter dos destinatários, 
ou do cargo que ocupavam, carecendo-lhe o dolo do crime; a 
três, o voto parlamentar não constitui ‘ato de ofício’, no sentido 
típico do termo.

162. Exclui-se, desde logo, a realização dos núcleos típicos 
‘oferecer’ ou ‘prometer’ vantagem indevida,  vez que nem na 
própria acusação atribui-se á denunciada Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos a autoria direta ou a coautoria de tais condutas. Na 
qualidade  de  partícipe,  dela  seria  exigida  apenas  a  adesão 
voluntária  ao  plano  comum  dos  autores,  com  unidade  de 
desígnios e de vontades.

163.  Tal elemento subjetivo, contudo,  foi  completamente 
afastado durante a instrução processual.

53 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5055 de 8405 STF-fl. 56670



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

(...)
165. É manifestamente impossível supor que alguém pode 

concorrer à prática do crime de corrupção ativa se não possui a 
ciência  de  que  o  destinatário  do  préstimo  ou  da  promessa 
detém  função  pública.  Sua  atuação,  logo,  será  executada 
objetivamente, mas despida, no plano subjetivo, do necessário 
dolo  do  crime,  que  há  de  incorporar  a  circunstância  típica 
‘funcionário público’.

166. As funções desempenhadas pela denunciada Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos - e que, na denúncia, compõem sua 
suposta  participação  penalmente  relevante  -  eram 
completamente  previstas  em  sua  função  de  secretária 
administrativa  (itens  19  a  53,  supra).  Desta  maneira,  não  há 
como  afirmar,  ainda  que  indiciariamente,  que  a  mesma 
concorria,  com unidade  de  desígnios  e  de  vontades,  para  as 
supostas práticas dos crimes de corrupção ativa.

167. Para haver participação punível, nos termos do artigo 
29  do  Código  Penal  brasileiro,  exige-se  a  ciência  plena  da 
prática criminosa, bem como a vontade de aderir, parcialmente, 
a este intento comum (itens 44 a 49, supra). Durante a instrução 
processual,  contudo,  demonstrou-se,  sem  dúvidas,  que  a 
denunciada Simone Reis Lobo de Vasconcelos sequer conhecia 
as pessoas a quem entregava valores, tendo apenas cumprido 
ordens recebidas do codenunciado Marcos Valério Fernandes 
de Souza.

169. O elemento subjetivo do injusto, presente no crime de 
corrupção  ativa,  é  representado  pelo  fim especial  de  levar  o 
funcionário público a praticar ato de ofício,  ou a omiti-lo ou 
retardá-lo.  Para  tanto,  é  preciso  que  o  agente  do  fato  tenha 
ciência do caráter de funcionário público, quanto ao recebedor 
da  promessa  ou  da  vantagem;  e  queira,  por  parte  desse 
funcionário,  a  prática,  a  omissão ou o retardo de um ato  de 
ofício” (fls. 51 a 53).

Diz,  ainda,  que,  em geral,  os pagamentos feitos  pela acusada aos 
parlamentares federais dos partidos políticos em questão teriam ocorrido 
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(...)
165. É manifestamente impossível supor que alguém pode 

concorrer à prática do crime de corrupção ativa se não possui a 
ciência  de  que  o  destinatário  do  préstimo  ou  da  promessa 
detém  função  pública.  Sua  atuação,  logo,  será  executada 
objetivamente, mas despida, no plano subjetivo, do necessário 
dolo  do  crime,  que  há  de  incorporar  a  circunstância  típica 
‘funcionário público’.

166. As funções desempenhadas pela denunciada Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos - e que, na denúncia, compõem sua 
suposta  participação  penalmente  relevante  -  eram 
completamente  previstas  em  sua  função  de  secretária 
administrativa  (itens  19  a  53,  supra).  Desta  maneira,  não  há 
como  afirmar,  ainda  que  indiciariamente,  que  a  mesma 
concorria,  com unidade  de  desígnios  e  de  vontades,  para  as 
supostas práticas dos crimes de corrupção ativa.

167. Para haver participação punível, nos termos do artigo 
29  do  Código  Penal  brasileiro,  exige-se  a  ciência  plena  da 
prática criminosa, bem como a vontade de aderir, parcialmente, 
a este intento comum (itens 44 a 49, supra). Durante a instrução 
processual,  contudo,  demonstrou-se,  sem  dúvidas,  que  a 
denunciada Simone Reis Lobo de Vasconcelos sequer conhecia 
as pessoas a quem entregava valores, tendo apenas cumprido 
ordens recebidas do codenunciado Marcos Valério Fernandes 
de Souza.

169. O elemento subjetivo do injusto, presente no crime de 
corrupção  ativa,  é  representado  pelo  fim especial  de  levar  o 
funcionário público a praticar ato de ofício,  ou a omiti-lo ou 
retardá-lo.  Para  tanto,  é  preciso  que  o  agente  do  fato  tenha 
ciência do caráter de funcionário público, quanto ao recebedor 
da  promessa  ou  da  vantagem;  e  queira,  por  parte  desse 
funcionário,  a  prática,  a  omissão ou o retardo de um ato  de 
ofício” (fls. 51 a 53).

Diz,  ainda,  que,  em geral,  os pagamentos feitos  pela acusada aos 
parlamentares federais dos partidos políticos em questão teriam ocorrido 
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apenas em razão de ordem emanada do codenunciado Marcos Valério.
Conclui  afirmando que  “imputação  da  prática  do  crime  de  corrupção  

ativa à denunciada Simone Reis Lobo de Vasconcelos, na qualidade de partícipe  
da conduta, não se sustenta, devendo ser plenamente rechaçada (...)” (fl. 54).

A materialidade do delito
a) – parlamentares do Partido Progressista (PP), por três vezes:
Pois bem, com relação ao delito  de  corrupção ativa (CP,  art.  333) 

imputado  à  ré,  consistente  no  oferecimento  de  vantagem  indevida  a 
parlamentares do Partido Progressista (PP), já anteriormente nomeados; 
vide a  declaração  da  própria  acusada,  que admitiu  haver  efetuado os 
repasses de recursos oriundos de empréstimos feitos pela SMP&B, por 
ordem  de  Marcos  Valério,  bem  como  o  depoimento  do  corréu  João 
Cláudio Genu (Assessor do Deputado José Janene), que confirmou haver 
recebido  parte  dos  valores  destinados  aos  parlamentares  daquela 
agremiação política  por intermédio da SMP&B.

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de João Cláudio 
Genu, que afirmou, in verbis,

“(...) QUE é Assessor do Deputado JOSÉ JANENE desde 
agosto  de  2003;  (...);  QUE  recebeu  um  telefonema  do  Sr. 
BARBOSA, que trabalhava na Direção do Partido Progressista, 
solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a 
Sra.  SIMONE VASCONCELOS, que iria entregar ao réu uma 
quantia  em  dinheiro;  QUE  BARBOSA  lhe  informou  que  a 
quantia era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE antes de 
receber o telefonema do Sr. BARBOSA, já tinha conhecimento, 
pelo Deputado JOSÉ JANENE, que iria receber a ligação do Sr. 
BARBOSA e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de 
BARBOSA; QUE o Deputado JOSÉ JANENE não disse ao réu 
aonde  deveria  se  dirigir  e  o  que  seria  a  encomenda;  QUE 
anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha comunicado 
ao  réu  que  houve  uma  reunião  da  Executiva  do  Partido 
Progressista e comunicaram da necessidade de buscar no Banco 
Rural uma encomenda; QUE quando esteve na primeira vez no 
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apenas em razão de ordem emanada do codenunciado Marcos Valério.
Conclui  afirmando que  “imputação  da  prática  do  crime  de  corrupção  

ativa à denunciada Simone Reis Lobo de Vasconcelos, na qualidade de partícipe  
da conduta, não se sustenta, devendo ser plenamente rechaçada (...)” (fl. 54).

A materialidade do delito
a) – parlamentares do Partido Progressista (PP), por três vezes:
Pois bem, com relação ao delito  de  corrupção ativa (CP,  art.  333) 

imputado  à  ré,  consistente  no  oferecimento  de  vantagem  indevida  a 
parlamentares do Partido Progressista (PP), já anteriormente nomeados; 
vide a  declaração  da  própria  acusada,  que admitiu  haver  efetuado os 
repasses de recursos oriundos de empréstimos feitos pela SMP&B, por 
ordem  de  Marcos  Valério,  bem  como  o  depoimento  do  corréu  João 
Cláudio Genu (Assessor do Deputado José Janene), que confirmou haver 
recebido  parte  dos  valores  destinados  aos  parlamentares  daquela 
agremiação política  por intermédio da SMP&B.

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de João Cláudio 
Genu, que afirmou, in verbis,

“(...) QUE é Assessor do Deputado JOSÉ JANENE desde 
agosto  de  2003;  (...);  QUE  recebeu  um  telefonema  do  Sr. 
BARBOSA, que trabalhava na Direção do Partido Progressista, 
solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a 
Sra.  SIMONE VASCONCELOS, que iria entregar ao réu uma 
quantia  em  dinheiro;  QUE  BARBOSA  lhe  informou  que  a 
quantia era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE antes de 
receber o telefonema do Sr. BARBOSA, já tinha conhecimento, 
pelo Deputado JOSÉ JANENE, que iria receber a ligação do Sr. 
BARBOSA e o réu aqui presente deveria seguir a orientação de 
BARBOSA; QUE o Deputado JOSÉ JANENE não disse ao réu 
aonde  deveria  se  dirigir  e  o  que  seria  a  encomenda;  QUE 
anteriormente, o Deputado JOSÉ JANENE já tinha comunicado 
ao  réu  que  houve  uma  reunião  da  Executiva  do  Partido 
Progressista e comunicaram da necessidade de buscar no Banco 
Rural uma encomenda; QUE quando esteve na primeira vez no 
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Banco Rural, só trabalhava com o Deputado JOSÉ JANENE há 
cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE  quando  chegou  ao  Banco 
Rural,  nessa primeira  ocasião,  procurou a Sra.  SIMONE, que 
nunca  a  tinha  visto  e  a  mesma lhe  entregou um  numerário 
acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu para assinar 
um recibo;  QUE achou estranho  a  solicitação  para  assinar  o 
recibo e telefonou ao Deputado JOSÉ JANENE dizendo que não 
tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria  assinar;  QUE  o 
Deputado  informou  que  a  assinatura  seria  somente  para 
controle da Sra. SIMONE, pois os valores já tinha sido sacados 
por ela; QUE entregou a identidade para SIMONE e rubricou o 
recibo; QUE saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar do Senado 
Federal,  aonde  funciona  a  Direção  Nacional  do  Partido 
Progressista e entregou os valores ao Sr.  BARBOSA; QUE na 
ocasião, não sabia qual a função exercida por BARBOSA; QUE 
foi  a  primeira  vez  que viu  BARBOSA;  QUE na  ocasião,  não 
tinha a menor idéia de quem estava enviando o dinheiro e qual 
o  destino  do  mesmo;  QUE  na  ocasião  que  recebeu  R$ 
300.000,00, não tinha conhecimento dos fatos mencionados nas 
fls. 84, que consta que os saques se referiam a um cheque da 
SMP & B que estava em uma agência do Banco Rural em Belo 
Horizonte;  (...)  QUE  também  não  tinha  conhecimento  que  o 
lançamento dos saques foi feito da maneira que consta nas fls. 
84/85;  QUE esteve  no  Banco Rural  quatro  vezes  para  buscar 
encomenda  e  da  mesma  maneira  como  mencionou 
anteriormente; QUE em duas ocasiões que foi ao Banco Rural, 
recebeu  R$  300.000,00  e  da  Sra.  SIMONE VASCONCELOS e 
assinou os recibos, com identidade própria; QUE as duas vezes 
mencionadas ocorreram em setembro de 2003; QUE da segunda 
vez que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA, como o Deputado 
JOSÉ  JANENE  não  tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação 
anteriormente e como procurou o Deputado JOSÉ JANENE e 
não o encontrou, telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; 
QUE  o  Deputado  PEDRO  CORREA disse  que  “não  existia 
nenhum problema em ir";  QUE na segunda ocasião,  também 
entregou  os  valores  para  o  Sr.  BARBOSA,  no  mesmo  lugar; 
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Banco Rural, só trabalhava com o Deputado JOSÉ JANENE há 
cerca  de  40  (quarenta)  dias;  QUE  quando  chegou  ao  Banco 
Rural,  nessa primeira  ocasião,  procurou a Sra.  SIMONE, que 
nunca  a  tinha  visto  e  a  mesma lhe  entregou um  numerário 
acondicionado em três envelopes e solicitou ao réu para assinar 
um recibo;  QUE achou estranho  a  solicitação  para  assinar  o 
recibo e telefonou ao Deputado JOSÉ JANENE dizendo que não 
tinha  ido  fazer  nenhum  saque  e  não  iria  assinar;  QUE  o 
Deputado  informou  que  a  assinatura  seria  somente  para 
controle da Sra. SIMONE, pois os valores já tinha sido sacados 
por ela; QUE entregou a identidade para SIMONE e rubricou o 
recibo; QUE saiu do Banco Rural, foi até o 17º andar do Senado 
Federal,  aonde  funciona  a  Direção  Nacional  do  Partido 
Progressista e entregou os valores ao Sr.  BARBOSA; QUE na 
ocasião, não sabia qual a função exercida por BARBOSA; QUE 
foi  a  primeira  vez  que viu  BARBOSA;  QUE na  ocasião,  não 
tinha a menor idéia de quem estava enviando o dinheiro e qual 
o  destino  do  mesmo;  QUE  na  ocasião  que  recebeu  R$ 
300.000,00, não tinha conhecimento dos fatos mencionados nas 
fls. 84, que consta que os saques se referiam a um cheque da 
SMP & B que estava em uma agência do Banco Rural em Belo 
Horizonte;  (...)  QUE  também  não  tinha  conhecimento  que  o 
lançamento dos saques foi feito da maneira que consta nas fls. 
84/85;  QUE esteve  no  Banco Rural  quatro  vezes  para  buscar 
encomenda  e  da  mesma  maneira  como  mencionou 
anteriormente; QUE em duas ocasiões que foi ao Banco Rural, 
recebeu  R$  300.000,00  e  da  Sra.  SIMONE VASCONCELOS e 
assinou os recibos, com identidade própria; QUE as duas vezes 
mencionadas ocorreram em setembro de 2003; QUE da segunda 
vez que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA, como o Deputado 
JOSÉ  JANENE  não  tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação 
anteriormente e como procurou o Deputado JOSÉ JANENE e 
não o encontrou, telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; 
QUE  o  Deputado  PEDRO  CORREA disse  que  “não  existia 
nenhum problema em ir";  QUE na segunda ocasião,  também 
entregou  os  valores  para  o  Sr.  BARBOSA,  no  mesmo  lugar; 
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QUE não sabia a origem dos valores, pois não havia nenhum 
diálogo com a Sra. SIMONE;” (fls. 15.563/15.564).

b) – parlamentares do Partido Liberal (PL), por duas vezes
Quanto ao delito de  corrupção ativa (CP, art.  333) imputado à ré, 

consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares do 
Partido  Liberal  (PL),  a  saber,  os  então  Deputados  Federais  Valdemar 
Costa  Neto  e  Bispo  Rodrigues,  vide,  igualmente,  as  declarações  da 
própria acusada, que admitiu o repasse desses valores, bem como as dos 
corréus  Delúbio  Soares,  que  admitiu  haver  ordenado  os  repasses; 
Marcos Valério, que reconheceu haver determinado a entrega; e  Jacinto 
Lamas,  que confirmou o repasse de valores àquela agremiação política 
por intermédio da SMP&B.

A esse  respeito,  destaco  o  depoimento  do  corréu  Jacinto  Lamas 
(então tesoureiro do PL), in verbis: 

“(...)
QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu 

aqui presente, no início de 2003, que o Deputado VALDEMAR 
COSTA NETO seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a 
campanha de 2002; QUE VALDEMAR não disse qual o valor a 
receber do PT e também só mencionou que seria do próprio PT; 
(...) QUE o Sr. VALDEMAR COSTA NETO era o Presidente do 
PL e quem dava as ordens para o réu aqui presente; (...) QUE o 
Deputado VALDEMAR COSTA NETO pediu ao interrogando 
para receber valores de MARCOS VALÉRIO e disse que seriam 
os  valores  combinados com o PT;  (...)  QUE sempre que teve 
contato  com  SIMONE  VASCONCELOS,  a  mesma  informava 
que era mando de MARCOS VALÉRIO; QUE a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS  lhe  entregou  pessoalmente  dinheiro  em 
espécie  em  quatro  ocasiões;  QUE  duas  vezes,  recebeu  de 
SIMONE dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu 
e  não  saberia  dizer  qual  o  montante;  QUE  recebeu  também 
dinheiro de SIMONE nos hotéis Kubistchek e Mercury e que 
também não conferiu; QUE os valores vinham acondicionados, 
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QUE o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao réu 
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contato  com  SIMONE  VASCONCELOS,  a  mesma  informava 
que era mando de MARCOS VALÉRIO; QUE a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS  lhe  entregou  pessoalmente  dinheiro  em 
espécie  em  quatro  ocasiões;  QUE  duas  vezes,  recebeu  de 
SIMONE dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu 
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as vezes,  em envelopes e,  as  vezes,  em caixa;  QUE as caixas 
mencionadas  eram  caixas  de  papelão,  como  arquivo-morto; 
(...)QUE sempre que ia  buscar  recursos  com SIMONE ou no 
Banco Rural, o Sr. VALDEMAR COSTA NETO lhe avisava antes 
e  entrar  em contato  a  "mando  de  MARCOS VALÉRIO”;  (...) 
QUE  sempre  que  recebeu  os  valores  mencionados,  levava 
imediatamente  para  a  residência  do  Sr.  VALDEMAR COSTA 
NETO, na QI 15 do Lago Sul; QUE o Sr. VALDEMAR COSTA 
NETO  nunca  comentou  qual  o  destino  que  seria  dado  aos 
valores recebidos em cada ocasião; QUE nunca entregou valores 
a VALDEMAR COSTA NETO na presença de outras pessoas; 
(...)  QUE os  valores  que  entregou para  VALDEMAR COSTA 
NETO  seriam  para  quitação  de  despesas  do  próprio 
VALDEMAR  e  não  do  PL;  QUE  o  Deputado  VALDEMAR 
COSTA NETO dizia que eram despesas de campanha e gastos 
pessoais,  mas  não  sabe  informar  de  que  natureza.”  (fls. 
15.557/15.560 do volume 72).

c) – parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por três 
vezes

No que tange ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado à 
ré, consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a saber, os então Deputados Federais 
Roberto  Jefferson,  Romeu  Queiroz e  José  Carlos  Martinez;  vide as 
declarações  da própria acusada,  que admitiu o repasse desses  valores, 
bem como as dos corréus  Delúbio Soares, que admitiu haver ordenado 
os  repasses;  Marcos  Valério,  que  reconheceu  haver  determinado  a 
entrega; e  Romeu Queiroz, que confirmou, assim como as testemunhas 
José Hertz (Assessor do Deputado Romeu Queiroz) e Paulo Leite Nunes, 
o  repasse  de  valores  àquela  agremiação  política  por  intermédio  da 
SMP&B.

d) – parlamentar do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), por uma vez

Com relação ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado à 
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No que tange ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado à 
ré, consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentares do 
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Roberto  Jefferson,  Romeu  Queiroz e  José  Carlos  Martinez;  vide as 
declarações  da própria acusada,  que admitiu o repasse desses  valores, 
bem como as dos corréus  Delúbio Soares, que admitiu haver ordenado 
os  repasses;  Marcos  Valério,  que  reconheceu  haver  determinado  a 
entrega; e  Romeu Queiroz, que confirmou, assim como as testemunhas 
José Hertz (Assessor do Deputado Romeu Queiroz) e Paulo Leite Nunes, 
o  repasse  de  valores  àquela  agremiação  política  por  intermédio  da 
SMP&B.

d) – parlamentar do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), por uma vez

Com relação ao delito de corrupção ativa (CP, art. 333) imputado à 
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ré, consistente no oferecimento de vantagem indevida a parlamentar do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a saber, o então 
Deputado Federal José Borba, há, igualmente, as declarações da própria 
acusada, que admitiu o repasse desses valores, bem como as dos corréus 
Delúbio Soares, que admitiu haver ordenado o repasse; Marcos Valério, 
que reconheceu haver determinado a entrega;  além do depoimento da 
testemunha José Francisco de Almeida Rego, que confirmou o repasse de 
valores àquela agremiação política por intermédio da SMP&B.

Confiram-se, a propósito, as declarações da ré Simone Vasconcelos 
exatamente nesse sentido:

“(...) que esclarece que quanto à recusa de José Borba em 
assinar o recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do 
depoimento  de  fls.  591,  acrescentando  apenas,  que  foi 
pessoalmente a agência do banco Rural de Brasília, por ordem 
de  Marcos  Valério,  assinar  o  recibo  que  José  Borba  havia  se 
negado a fazer;” (fls. 16464/16465 do v. 76).

“(...) QUE se recorda que JOSÉ BORBA teria se recusado a 
assinar  um  comprovante  de  recebimento  no  Banco  Rural, 
motivo  pelo  qual  a  declarante  veio  pessoalmente  assinar  tal 
documento para poder efetuar o repasse ao mesmo” (fl. 591 do 
v. 3).

O  corréu  Marcos  Valério confirmou  em  juízo  haver  ordenado  o 
pagamento  dessa  importância  ao  citado  parlamentar,  a  mando  de 
Delúbio Soares:

“(...) diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
foi apresentado pelo Sr. Delúbio Soares; (...) diz que as dívidas 
do  PMDB  relativas  a  2002  foram  quitadas  pelos  recursos 
repassados  pelo  interrogando,  segundo  indicação  do  Sr. 
Delúbio, no montante total de R$2.100.000,00; diz que, também 
nestes  casos,  as  pessoas  indicadas  por  José  Borba  foram 
identificadas no Rural e, quando pessoalmente José Borba foi ao 
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Delúbio Soares:

“(...) diz que o co-réu José Borba era líder do PMDB e lhe 
foi apresentado pelo Sr. Delúbio Soares; (...) diz que as dívidas 
do  PMDB  relativas  a  2002  foram  quitadas  pelos  recursos 
repassados  pelo  interrogando,  segundo  indicação  do  Sr. 
Delúbio, no montante total de R$2.100.000,00; diz que, também 
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Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi 
identificado  pelo  funcionário  do  Rural  e  pela  Sra.  Simone 
Vasconcelos” (fl. 16352 do v. 76).

Essas afirmações encontram lastro nas declarações de José Francisco 
Rêgo, que afirmou

“(...)  QUE  tal  pessoa  chegou  após  o  encerramento  do 
expediente bancário para o público,  permanecendo o Sr.  José 
Borba  na  Agência  aguardando  o  desenrolar  dos  fatos;  QUE 
compareceu na Agência para efetuar o saque a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a entrega do 
numerário ao Sr. José Borba; QUE o valor indicado no fax da 
SMP&B era de R$ 200.000,00, porém não se recorda se o valor 
foi  entregue  integralmente  ao  Deputado  Federal  José  Borba; 
QUE  não  ficou  nada  registrado  da  operação  em  nome  do 
deputado José Borba, visto que foi enviado novo fax indicando 
como responsável pelo saque a Sra. Simone Vasconcelos” (fls. 
559/560, confirmado à fl. 19069 do volume 87).

“(...)  o Sr.  José Francisco Rêgo - Eu não lembro se tinha 
algum funcionário. Eu só sei que essa pessoa que eu conheço, 
aqui,  D.  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  ela  veio  de  Belo 
Horizonte para fazer o pagamento ao senhor José Borba. E ela já 
confirmou isso na Polícia Federal” (fl. 19.074 do v. 87).

Note-se  que  a  conduta  descrita  se  adéqua  perfeitamente  ao  tipo 
imputado à acusada, na medida em que o oferecimento da vantagem, na 
espécie,  cooperado pela ré,  a  mando de  Marcos Valério e  de  Delúbio 
Soares,  foi  comprovadamente  motivado  pela  função  pública  exercida 
pelo parlamentar, de modo a possibilitar o reconhecimento da relação de 
causalidade entre a conduta da ré e o fato imputado.

Nesse contexto, tendo restado claramente demonstrado que houve 
pagamento  de vantagem indevida ao parlamentar  do  PMDB e  que os 
valores  pagos  por  intermédio  da  agência  de  publicidade  de  Marcos 
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Note-se  que  a  conduta  descrita  se  adéqua  perfeitamente  ao  tipo 
imputado à acusada, na medida em que o oferecimento da vantagem, na 
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Valério tiveram por finalidade obter o apoio do partido político, tem-se 
por configurado o crime de corrupção ativa imputado à ré.

Portanto,    julgo procedente   a ação penal, condenando   Simone Reis   
Lobo de Vasconcelos   pela prática do crime previsto no art. 333,   caput  , do   
Código Penal.

JOSÉ GENOÍNO
No que tange a José Genoíno, responde ele pelo delito de corrupção 

ativa (art.  333 do CP),  por seis  vezes,  sendo três  vezes  em relação ao 
Partido Progressista (PP) e três vezes em relação ao Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB).

A esse respeito, narra o Ministério Público Federal em suas alegações 
finais, in verbis, que:

“(...)
105.  José  Genoíno  era  o  interlocutor  político  do  grupo 

criminoso.  Cabia-lhe  formular  as  propostas  de  acordos  aos 
líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo.

106.  Representando  José  Dirceu,  José  Genoíno,  além de 
conversar com os líderes partidários, convidando-os a apoiar os 
projetos  de  interesse  do  governo,  procedia  ao  ajuste  da 
vantagem financeira que seria paga caso aceitassem a proposta.

107. A operacionalização do pagamento ficava a cargo de 
Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano 
Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias.

108.  Depoimentos  contidos  nos  autos  desta  ação  penal 
comprovam que os contatos com os partidos eram sempre feitos 
por José Genoíno. Embora neguem o caráter ilícito da oferta, os 
depoentes  trouxeram  aos  autos  prova  irrefutável  de  que  o 
núcleo  político  do  grupo  criminoso,  sob  o  comando  de  José 
Dirceu, obteve o apoio parlamentar mediante o pagamento de 
vantagens indevidas.

109. Confira-se:

‘Acusado: Houve uma reunião entre o Presidente do 
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finais, in verbis, que:

“(...)
105.  José  Genoíno  era  o  interlocutor  político  do  grupo 

criminoso.  Cabia-lhe  formular  as  propostas  de  acordos  aos 
líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo.

106.  Representando  José  Dirceu,  José  Genoíno,  além de 
conversar com os líderes partidários, convidando-os a apoiar os 
projetos  de  interesse  do  governo,  procedia  ao  ajuste  da 
vantagem financeira que seria paga caso aceitassem a proposta.

107. A operacionalização do pagamento ficava a cargo de 
Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano 
Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza Dias.

108.  Depoimentos  contidos  nos  autos  desta  ação  penal 
comprovam que os contatos com os partidos eram sempre feitos 
por José Genoíno. Embora neguem o caráter ilícito da oferta, os 
depoentes  trouxeram  aos  autos  prova  irrefutável  de  que  o 
núcleo  político  do  grupo  criminoso,  sob  o  comando  de  José 
Dirceu, obteve o apoio parlamentar mediante o pagamento de 
vantagens indevidas.

109. Confira-se:

‘Acusado: Houve uma reunião entre o Presidente do 
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Partido  Progressista,  Pedro  Corrêa,  e  o  nosso  líder,  na 
época,  Deputado  Pedro  Henry  e  o  Deputado  José 
Genuíno,  que  era  presidente  do  PT  para  se  fazer  um 
acordo não financeiro, mas um acordo político de apoio ao 
governo e isso incluía uma aliança política e nunca uma 
aliança  financeira.  O  que  ocorreu  na  época  é  que  essa 
aliança  política  era  uma  aliança  que  deveria  ter 
desdobramento  para  as  eleições  municipais  e  o  Partido 
dos Trabalhadores, que movia um monte de ações contra 
dois  deputados  nossos,  um  dos  quais  tinha  perdido  o 
mandato, o segundo também perdeu o mandato, o PT era 
responsável  por essas ações e ficou de fazer uma ajuda 
financeira  para  pagar  o  advogado  dos  deputados, 
deputado Paulo Goiás, que confirmou, que recebeu, com 
recibo, enfim, tudo licitamente.’ (interrogatório do réu José 
Janene, fls. 16.089/16.090);

‘QUE no início do atual Governo Federal o Partido 
Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um 
acordo de cooperação financeira;  (…) QUE o acordo de 
cooperação financeira  entre o PT e o PP foi  discutido e 
decidido pelas respectivas cúpulas partidárias; QUE não 
sabe  especificar  quais  os  membros  dos  partidos  que 
participaram  de  tais  negociações,  mas  com  certeza  os 
presidentes  tiveram  participação  decisiva;  QUE  salvo 
engano,  o  Partido Progressista  foi  representado por  seu 
presidente PEDRO CORREA e pelo líder na Câmara dos 
Deputados à época, o Deputado Federal PEDRO HENRI; 
Que  o  Partido  dos  Trabalhadores  foi  representado  pelo 
Presidente  JOSÉ  GENOÍNO,  não  tendo  informações  da 
participação  de  DELÚBIO  SOARES  ou  qualquer  outro 
membro da  Executiva  do  PT.’ (Depoimento  do  réu José 
Janene, fls. 1.703);

‘que, em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO procurou o 
depoente  para  acertar  que  o  PP compusesse  a  base  de 
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sustentação  do  governo  LULA;  (…)  que  as  negociações 
políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre 
o  depoente  e  o  Dep.  PEDRO  HENRY pelo  PP  e  JOSÉ 
GENOÍNO,  JOSÉ  DIRCEU,  SÍLVIO  PEREIRA  e 
MARCELO SERENO pelo PT; que as reuniões ocorriam no 
Palácio do Planalto; que nunca ocorreu nenhuma reunião 
na  sede  do  PP ou  na  sede  do  PT;  (…)  que  GENOÍNO 
procurou o  PP em janeiro  de  2003 para  compor  a  base 
aliada e a equipe de governo.’ (Interrogatório do réu Pedro 
Corrêa, fls. 14.517/14.520);

‘QUE  retornando  a  pergunta  inicial  responde  que 
realmente representou o PTB em tratativas junto à Direção 
Nacional  do  PT  em  abril  e  maio  de  2004,  relativas  às 
campanhas municipais daquele ano; QUE nessas tratativas 
participaram pelo PTB o declarante, como presidente da 
legenda,  o  líder  da  bancada na Câmara  dos  Deputados 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, o primeiro secretário nacional 
do  PTB  Dr.  EMERSON  PALMIERY;  QUE  pelo  PT 
participaram  JOSÉ  GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional 
DELÚBIO SOARES, o secretário MARCELO SERENO e o 
então Ministro JOSÉ DIRCEU, que homologava todos os 
acordos  daquele  partido;  QUE  JOSÉ  GENOÍNO  não 
possuía autonomia para 'bater o martelo' nos acordos, que 
deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo Ministro JOSÉ 
DIRCEU; (…) QUE o acordo político firmado entre o PT e 
o  PTB  também  envolvia  cargos  na  administração.’ 
(Depoimento do réu Roberto Jefferson, fls. 4.219/4.227);

‘QUE tal acordo estabelecia doação ao PTB no valor 
de R$ 20 milhões em 5 parcelas iguais, com a finalidade de 
auxiliar  a  campanha dos  candidatos  do PTB às  eleições 
municipais  de  2004;  QUE  participaram  como 
representantes do PTB, o presidente do partido ROBERTO 
JEFFERSON, o líder do PTB na Câmara dos Deputados 
JOSÉ MÚCIO e o DECLARANTE, e pelo PT, o presidente 
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JOSÉ GENOÍNO, o tesoureiro DELÚBIO SOARES, SÍLVIO 
PEREIRA e MARCELO SERENO; (…) QUE logo após a 
reunião em que foi acertado o acordo financeiro entre o 
PTB e o PT, conheceu MARCOS VALÉRIO, apresentado 
por  DELÚBIO  SOARES,  na  sede  do  PT  em  BRASÍLIA, 
como o empresário que iria fazer as doações e resolver os 
problemas do PT e  PTB.’ (Depoimento do réu Emerson 
Palmieri, fls. 3.572/3.577).

110. Também merece registro o depoimento prestado pelo 
Deputado Federal Vadão Gomes (fls. 1.718/1.722, confirmado às 
fls. 42.970/42.975):

‘Que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto 
com  Delúbio  Soares,  esclarecendo  que  presenciou  uma 
conversa havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido 
dos Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, JOSÉ 
GENUÍNO, com os Deputados PEDRO HENRY e PEDRO 
CORREIA,  ambos  do  Partido  Progressista;  Que  nessa 
conversa  com  os  políticos  dos  dois  partidos  tentavam 
acertar  detalhes  de  uma  possível  aliança  em  âmbito 
nacional;  Que  no  decorrer  do  referido  diálogo,  escutou 
que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio 
financeiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  o  Partido 
Progressista em algumas regiões do País.’

111. José Genoíno, mesmo negando ter tratado de questões 
financeiras, admitiu ter participado de reuniões com os líderes 
do Partido Progressista – PP e do então Partido Liberal – PL 
para tratar de alianças políticas:

‘QUE  da  mesma  maneira,  expressou  que  iria  se 
ocupar  da  representação  política  do  partido  com  as 
seguintes tarefas: (...) 4) articulação das alianças políticas; 
(...)  QUE indagado a respeito da ocorrência de reuniões 
entre as cúpulas do PT, PP e PL, para alianças políticas, 
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esclarece  o  seguinte:  QUE  confirma  que  participou  de 
reuniões  com  os  presidentes  destes  partidos’.’  (fls. 
4.210/4.214)” (fls. 61 a 64 das alegações finais do MP).

Em contrapartida,  sustenta a defesa,  basicamente,  que a instrução 
criminal  não  teria  trazido  qualquer  indício  probatório  capaz  de 
demonstrar  que  o  réu  houvesse  oferecido  apoio  financeiro  ao  Partido 
Progressista (fls. 70 a 77), bem como que inexistiria “material comprobatório  
que autoriz[asse] concluir pela existência de qualquer liame entre o denunciado e  
as finanças do Partido Trabalhista Brasileiro” (fl. 82).

Defende,  ainda,  que,  à  exceção  das  declarações  de  Roberto 
Jefferson, nada há nos autos que comprove que ele (José Genoíno), “nas  
reuniões  que  realizou  juntamente  com  outros  membros  de  seu  partido  e  na  
presença  do  ex-deputado  federal,  teria  oferecido  ajuda  financeira  ao  Partido  
Trabalhista Brasileiro (...)” (fl. 84 – grifos do autor).

Mais  adiante,  a  respeito  dos  contratos  de  empréstimos  subscritos 
pelo acusado, ressalta a defesa que:

“(...)  embora  seja  tarefa  exclusiva  do  Secretário  de 
Finanças a obtenção de recursos financeiros, competia também 
ao presidente do partido, por condição estatutária (doc. anexo), 
a assinatura de tais empréstimos.

Assim,  a  legalidade,  a  viabilidade,  o  cabimento  das 
transações  financeiras  permaneciam a cargo do Secretário  de 
Finanças,  sendo  a  firma  do  presidente  do  partido  requisito 
meramente formal para a execução do empréstimo.

Não por outro motivo, o denunciado DELÚBIO SOARES, 
ao explicar a obtenção dos empréstimos,   sempre foi categórico   
ao  excluir  qualquer  responsabilidade  de  JOSÉ  GENOINO 
NETO:

(...)
No longo e detalhado interrogatório realizado em Juízo, 

de  igual  forma,  DELÚBIO  volta  a  expor  o  caos  financeiro 
vivenciado  pela  agremiação  partidária,  em especial  por  seus 
Diretórios Regionais; volta a afirmar que o Diretório Nacional – 
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por conta de sua posição como Tesoureiro do Partido - delegou-
lhe uma solução e que esta solução foi adotada sem que JOSÉ 
GENOINO tenha participado das  negociações com MARCOS 
VALÉRIO (fls. 16.591/16.333).

Ou seja, restou absolutamente evidenciado que não cabia 
ao  denunciado  JOSÉ  GENOINO  NETO  a  celebração  de 
contratos  de  empréstimo,  tampouco  a  análise  dos 
procedimentos adotados para sua obtenção.

Bem  por  isso,  MARCOS  VALÉRIO,  avalista  daqueles 
contratos,  jamais  menciona  qualquer  participação  do 
peticionário” (fls. 88 a 93 – grifos do autor).

A materialidade do delito
Destaco que, com relação ao delito de corrupção ativa imputado ao 

denunciado envolvendo os deputados do PTB e do PP, a materialidade da 
infração está, a meu sentir, lastreada nas declarações de integrantes da 
cúpula dos partidos.

Roberto Jefferson (presidente do PTB) afirmou, em juízo, que:

“(...)
o PT alardeava, e a imprensa publicava, um caixa de cento 

e  vinte  milhões  de  reais.  Alardeava  que  possuía  na  conta 
contribuição vinte milhões de reais. Quando eu conversei com o 
Presidente  do  PT,  José  Genoíno,  e  o  fiz  em  companhia  do 
Ministro José Mucio e do Emerson Palmieri, que é Secretário do 
Partido,  em uma reunião onde estavam Delúbio  Soares,  José 
Genoíno, Marcelo Sereno e o Secretário-Geral do PT paulista, 
Silvinho Pereira, eu disse: ‘Nós ajustamos o apoio ao PT nessas 
capitais,  em  Salvador,  na  Bahia,  e,  em  contrapartida,  o 
financiamento  do  PTB  em  outros  Estados  da  União’.  Vinte 
milhões  de reais.  ‘A primeira  parcela  foi  cumprida.  Mas  deu 
problema, porque não havia recibo. Eu já disse, naquela época 
ao Genoíno: ‘Genoíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde 
de provisão de caixa por dentro. Isso está vindo por fora. Vai 
complicar. No final, nós vamos ter que explicar isso’. 

E a partir daí, começou a ruir a relação. Os quatro milhões 
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financiamento  do  PTB  em  outros  Estados  da  União’.  Vinte 
milhões  de reais.  ‘A primeira  parcela  foi  cumprida.  Mas  deu 
problema, porque não havia recibo. Eu já disse, naquela época 
ao Genoíno: ‘Genoíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde 
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iniciais foram cumpridos. Os demais dezesseis, não. A quem o 
PTB entregou? A candidatos a Prefeitos e a Vereador em vários 
Estados do Brasil” (fls. 15915-15916 do v. 74 – grifei).

Essas  afirmações  encontram espeque nas  declarações  de  Emerson 
Palmieri (secretário do PTB) que afirmou “[ter sido]  combinado que o PT  
passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro milhões.  Aí  
nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De que forma vai ser feito esse  
repasse? O  Genoíno respondeu:  ‘Vamos fazer através  de partido  a partido  ou  
ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  empresas’.  Foi  assim  que  foi  
combinado” (fl. 13.637 do volume 63 – grifei).

Ressalte-se  que  essas  declarações  foram,  na  sua  essência, 
confirmadas em juízo, conforme ser verifica a seguir, in verbis:

“(...)
J: O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a 

acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. 
Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo 
entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?

R: Tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, 
nas eleições municipais. É bom deixar claro, excelência, que o 
trabalho  que  foi  feito,  foi  feito  político  da  ordem da  eleição 
municipal.  Quando foi feita essa reunião,  como eu fazia esse 
trabalho de estatística no partido, eu fui chamado pra reunião 
pra  levar  essa  estatística.  Onde  tinha  candidato  a  prefeito, 
vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que iniciou-se a  negociação 
entre a cúpula do PT e o PTB pra um acordo político. O PTB 
abriu  mão  de  algumas  candidaturas  em  alguns  Estados  em 
favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
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iniciais foram cumpridos. Os demais dezesseis, não. A quem o 
PTB entregou? A candidatos a Prefeitos e a Vereador em vários 
Estados do Brasil” (fls. 15915-15916 do v. 74 – grifei).

Essas  afirmações  encontram espeque nas  declarações  de  Emerson 
Palmieri (secretário do PTB) que afirmou “[ter sido]  combinado que o PT  
passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro milhões.  Aí  
nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De que forma vai ser feito esse  
repasse? O  Genoíno respondeu:  ‘Vamos fazer através  de partido  a partido  ou  
ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  empresas’.  Foi  assim  que  foi  
combinado” (fl. 13.637 do volume 63 – grifei).
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confirmadas em juízo, conforme ser verifica a seguir, in verbis:
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entre o PTB e o PT que é narrada na denúncia. O senhor tem 
conhecimento dessa reunião? Participou, eventualmente, dessa 
reunião?
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trabalho de estatística no partido, eu fui chamado pra reunião 
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vereadores  e  vice-prefeito.  Foi  aí  que iniciou-se a  negociação 
entre a cúpula do PT e o PTB pra um acordo político. O PTB 
abriu  mão  de  algumas  candidaturas  em  alguns  Estados  em 
favor do PT, e o PT abriu mão em alguns Municípios, também, 
em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político.

J: O senhor lembra quem estava presente nessa reunião?
R: Lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do 

PTB,  Roberto  Jefferson  e  eu,  que  fui  chamado  pra  levar  a 
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posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J: Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB 
um recurso de R$ 20 milhões, em 5 parcelas de R$ 4 milhões, do 
PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, 
consultou a assessoria jurídica do partido se isso era possível, e 
aí  combinaram que seria feito através de doações,  pra conta-
contribuição, através de recibo.

J:  Essas  doações  seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
eventualmente ...

R: Do PT ou de alguns empresários que o PT, porventura, 
a cúpula indicaria, que faria doações pro PTB, tudo através de 
recibo” (fl. 15075 do v. 69).

Pedro Côrrea, em seu depoimento em juízo, afirmou, in verbis, que,

“(...)
Em janeiro/2003,  JOSÉ GENOÍNO procurou o  depoente 

para  acertar  que o  PP compusesse  a  base  de  sustentação do 
governo LULA; que o depoente era o segundo vice-presidente 
do PP; que durante as negociações para as eleições municipais 
se  falou  sobre  a  situação  do  Estado  do  Acre;  que  havia 
dificuldades nas coligações em vários Estados; que no Acre o 
PT estava fazendo várias denúncias para obter a cassação dos 
Deputados NARCISO MENDES E RONIVON SANTIAGO; que 
é tradição do PP pagar os advogados de defesa dos deputados; 
que o Dep. NARCISO MENDES já havia perdido o mandato; 
que  o  Dep.  RONIVON  SANTIAGO  estava  na  iminência  de 
perder o mandato enfrentando 36 ações no TRE/AC, TSE e STF; 
que o Dep. RONIVON SANTIAGO negociou com o advogado 
PAULO GOYAZ para efetivação das defesas; que o advogado 
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posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu Delúbio, 
Genoíno, Silvinho Pereira e Marcelo Sereno.

J: Chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor? 
Algum valor que seria transferido do PT, ou por parte do PT, 
para o PTB?

R: Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um 
caixa de 100 a 120 milhões de reais, e, na época, foi combinado 
com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB 
um recurso de R$ 20 milhões, em 5 parcelas de R$ 4 milhões, do 
PT pro PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, 
consultou a assessoria jurídica do partido se isso era possível, e 
aí  combinaram que seria feito através de doações,  pra conta-
contribuição, através de recibo.

J:  Essas  doações  seriam,  efetivamente,  do  PT,  ou 
eventualmente ...

R: Do PT ou de alguns empresários que o PT, porventura, 
a cúpula indicaria, que faria doações pro PTB, tudo através de 
recibo” (fl. 15075 do v. 69).

Pedro Côrrea, em seu depoimento em juízo, afirmou, in verbis, que,

“(...)
Em janeiro/2003,  JOSÉ GENOÍNO procurou o  depoente 

para  acertar  que o  PP compusesse  a  base  de  sustentação do 
governo LULA; que o depoente era o segundo vice-presidente 
do PP; que durante as negociações para as eleições municipais 
se  falou  sobre  a  situação  do  Estado  do  Acre;  que  havia 
dificuldades nas coligações em vários Estados; que no Acre o 
PT estava fazendo várias denúncias para obter a cassação dos 
Deputados NARCISO MENDES E RONIVON SANTIAGO; que 
é tradição do PP pagar os advogados de defesa dos deputados; 
que o Dep. NARCISO MENDES já havia perdido o mandato; 
que  o  Dep.  RONIVON  SANTIAGO  estava  na  iminência  de 
perder o mandato enfrentando 36 ações no TRE/AC, TSE e STF; 
que o Dep. RONIVON SANTIAGO negociou com o advogado 
PAULO GOYAZ para efetivação das defesas; que o advogado 
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cobrou  R$  900.000.00  pelos  serviços;  que  o  Dep.  RONIVON 
SANTIAGO solicitou ao Partido Progressista, através do chefe 
do  jurídico,  o  Sr.  WALMOR  GIAVARINA,  apoio  para  o 
pagamento  dos  honorários  advocatícios;  que  WALMOR 
comunicou ao depoente o pedido do Dep. RONIVON; que o 
depoente levou o assunto à executiva nacional do PP, tendo a 
executiva autorizado o Dep.  JOSÉ JANENE a solicitar  ao PT 
colaboração  para  pagamento  dos  honorários;  que  não  sabe 
informar  como  foram  exatamente  as  negociações;  que 
posteriormente  soube  pelo  Dep.  JOSÉ  JANENE  que  o  PT 
repassaria  algum  valor  em  dinheiro  para  o  pagamento  dos 
honorários;  que  não  sabia  qual  valor  seria  repassado;  que  o 
partido não podia receber depósitos em banco, pois estava com 
as  contas  bloqueadas  devido  a  execuções  judiciais;  que  as 
execuções  eram  trabalhista  e  especialmente  na  cidade  de 
Araguari /MG contra o diretório municipal; que só soube que o 
valor  entregue  foi  de  R$  700.000,00  quando  o  montante  foi 
entregue  ao  advogado  PAULO  GOYAZ;  que  dinheiro  foi 
entregue  em  três  parcelas,  sendo  duas  de  R$  300.000,00  no 
Banco Rural de Brasília e uma de R$ 100.000,00 entregue pela 
Sra. SIMONE em um hotel de Brasília/DF; que não se recorda 
do nome do  hotel;  que  nada sabe  informar  sobre  os  demais 
valores referidos da denúncia; que o PP não tinha condições de 
pagar os honorários pleiteados; que não sabe informar porque o 
PT aceitou pagar os honorários, mas imagina que tenha sido em 
decorrência de ser o causador dos problemas no Acre; que o 
dinheiro nunca entrou na contabilidade do PP e foi repassado 
diretamente ao advogado PAULO GOYAZ” (fl. 14616 do v. 67).

Importante  destacar  que,  mesmo  tendo  afirmado  em  seu 
depoimento “que nunca conversou com JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES,  
JOSÉ GENOÍNO ou SÍLVIO PEREIRA sobre o repasse de dinheiro do PT para  
o  PP (...)” (fl.  16616 do v.  67),  o  depoimento em juízo de  José Janene 
(integrante  da  executiva nacional  do  PP)  confirma a  existência  de  um 
apoio  financeiro  do  PT  ao  PP para  custear  despesas  do  partido  com 
advogado. Confira-se:
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cobrou  R$  900.000.00  pelos  serviços;  que  o  Dep.  RONIVON 
SANTIAGO solicitou ao Partido Progressista, através do chefe 
do  jurídico,  o  Sr.  WALMOR  GIAVARINA,  apoio  para  o 
pagamento  dos  honorários  advocatícios;  que  WALMOR 
comunicou ao depoente o pedido do Dep. RONIVON; que o 
depoente levou o assunto à executiva nacional do PP, tendo a 
executiva autorizado o Dep.  JOSÉ JANENE a solicitar  ao PT 
colaboração  para  pagamento  dos  honorários;  que  não  sabe 
informar  como  foram  exatamente  as  negociações;  que 
posteriormente  soube  pelo  Dep.  JOSÉ  JANENE  que  o  PT 
repassaria  algum  valor  em  dinheiro  para  o  pagamento  dos 
honorários;  que  não  sabia  qual  valor  seria  repassado;  que  o 
partido não podia receber depósitos em banco, pois estava com 
as  contas  bloqueadas  devido  a  execuções  judiciais;  que  as 
execuções  eram  trabalhista  e  especialmente  na  cidade  de 
Araguari /MG contra o diretório municipal; que só soube que o 
valor  entregue  foi  de  R$  700.000,00  quando  o  montante  foi 
entregue  ao  advogado  PAULO  GOYAZ;  que  dinheiro  foi 
entregue  em  três  parcelas,  sendo  duas  de  R$  300.000,00  no 
Banco Rural de Brasília e uma de R$ 100.000,00 entregue pela 
Sra. SIMONE em um hotel de Brasília/DF; que não se recorda 
do nome do  hotel;  que  nada sabe  informar  sobre  os  demais 
valores referidos da denúncia; que o PP não tinha condições de 
pagar os honorários pleiteados; que não sabe informar porque o 
PT aceitou pagar os honorários, mas imagina que tenha sido em 
decorrência de ser o causador dos problemas no Acre; que o 
dinheiro nunca entrou na contabilidade do PP e foi repassado 
diretamente ao advogado PAULO GOYAZ” (fl. 14616 do v. 67).

Importante  destacar  que,  mesmo  tendo  afirmado  em  seu 
depoimento “que nunca conversou com JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES,  
JOSÉ GENOÍNO ou SÍLVIO PEREIRA sobre o repasse de dinheiro do PT para  
o  PP (...)” (fl.  16616 do v.  67),  o  depoimento em juízo de  José Janene 
(integrante  da  executiva nacional  do  PP)  confirma a  existência  de  um 
apoio  financeiro  do  PT  ao  PP para  custear  despesas  do  partido  com 
advogado. Confira-se:
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“(...)
Houve  uma  reunião  entre  o  Presidente  do  Partido 

Progressista, Pedro Corrêa, e o nosso líder, na época, Deputado 
Pedro Henry e o Deputado José Genuíno, que era presidente do 
PT[,] para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo 
político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política 
e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu na época é que 
essa  aliança  política  era  uma  aliança  que  deveria  ter 
desdobramento  para  as  eleições  municipais  e  o  Partido  dos 
Trabalhadores,  que  movia  um  monte  de  ações  contra  dois 
deputados nossos,  um dos quais tinha perdido o mandato, o 
segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável por 
essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o 
advogado  dos  deputados,  deputado  Paulo  Goiás  [sic],  que 
confirmou, que recebeu, com recibo, enfim, tudo licitamente” 
(fls. 16089-16089v do v. 75).

Por sua vez, Pedro Henry afirmou, em juízo, in verbis,

“QUE  nunca  conversou  sobre  repasses  de  recursos  de 
nenhuma  fonte  para  o  PP;  QUE  em  uma  ocasião,  foi 
comunicado que o PT iria contribuir com recursos para fazer 
face  a  defesa  do  Deputado  RONIVON SANTIAGO;  QUE os 
acertos foram feitos com o Deputado JOSÉ JANENE; QUE da 
reunião  mencionada  estavam  presentes  diversos  deputados, 
pois  era  executiva  do  partido  e  seu  Presidente  em  exercício 
PEDRO CÔRREA estava também (...)” (fl. 15453 do v. 72).

O depoimento,  confirmado em juízo,  do Deputado Federal  Vadão 
Gomes reforça a existência de um apoio financeiro ao PP, in verbis,

“(...) Que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto 
com Delúbio Soares, esclarecendo que presenciou uma conversa 
havida  em  Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores  e  o  presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ 
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GENUÍNO,  com  os  Deputados  PEDRO  HENRY  e  PEDRO 
CORREIA, ambos do Partido Progressista; Que nessa conversa 
com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de 
uma possível aliança em âmbito nacional; Que no decorrer do 
referido diálogo, escutou que os interlocutores mencionaram a 
necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores 
para o Partido Progressista  em algumas regiões do País  (...)” 
(fls. 1718/1722, confirmado às fls. 42970/42975).

Não obstante os excertos contraditórios presentes nos depoimentos, 
importante destacar que todos eles convergem entre si para um suposto 
apoio financeiro para o PP,  como, aliás,  já  reconhecido por ocasião do 
julgamento  dos  parlamentares  daquela  agremiação  por  corrupção 
passiva.

Note-se que as provas testemunhais coligidas nos autos reúnem os 
vetores  necessários  ao  reconhecimento  da  consumação  do  crime  em 
questão, enfraquecendo a tese defensiva de que não se teria demonstrado 
a existência do apoio financeiro, “muito menos que teria dado o que a quem,  
nem  quando,  nem  onde  e  nem,  principalmente  a  troco  de  quê” (fl.  76  das 
alegações finais da defesa – grifos no original). Esses elementos, a meu 
ver,  escapam  à  consumação  do  delito  e  se  encerram  no  campo  do 
exaurimento.

Nesse passo,  importante consignar que as provas testemunhais,  a 
meu sentir, não apresentam a fragilidade capaz de inserir dúvida acerca 
da  prática  do  delito  em questão.  Pelo  contrário,  é  firme  e  segura  em 
demonstrar o efetivo pagamento da vantagem indevida.

Registro, por fim, que não é verossímil a afirmação da defesa de que 
o  réu,  Presidente  do  Partido  dos  Trabalhadores,  incumbido de  formar 
uma aliança com outros  partidos políticos,  visando criar  uma base de 
sustentação política para o Governo, ainda que diretamente não houvesse 
se encarregado de operacionalizar o apoio financeiro aos partidos aliados, 
pudesse desconhecer esse fato. Assim o fosse, qual seria a razão lógica de 
ele  subscrever  contratos  de  empréstimos  perante  uma  agência  de 
publicidade e cogarantir esses mesmos empréstimos perante instituições 
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financeiras,  deixando  a  cargo  do  tesoureiro  a  responsabilidade  pela 
utilização  desses  vultosos  valores  e  desinteressando-se  completamente 
pela correta contabilização desses recursos?

De  outra  parte,  se  ele  efetivamente  desconhecesse  o  repasse  de 
valores aos partidos aliados (o que,  como visto,  não foi o caso),  como 
então justificar as cobranças que lhe eram dirigidas pelos líderes daquelas 
agremiações?

Novamente,  para  responder  essa  questão,  trago  à  colação  o 
depoimento de  Emerson Palmieri (Secretário do PTB), que afirmou ter 
sido  “combinado  que  o  PT  passaria  uma  ajuda  de  vinte  milhões  em  cinco  
parcelas de quatro milhões. Aí nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: -  
De que forma vai  ser  feito esse repasse? O  Genoíno respondeu:  ‘Vamos fazer  
através  de  partido  a  partido  ou  ajuda  contribuição  ao  fundo  partidário  de  
empresas’. Foi assim que foi combinado” (fl. 13637 do v. 63 – grifei).

Portanto, a tese de defesa, centrada em alegada falta de provas de 
participação do acusado nos crimes que lhe são imputados,  da minha 
óptica, não encontra eco nas provas constantes dos autos.

Penso assistir razão à acusação no que tange à prática de corrupção 
ativa pelo réu em relação aos parlamentares do PTB, por três vezes, bem 
como  em  relação  aos  deputados  do  PP,  por  outras  três  vezes,  tendo 
restado,  ainda,  devidamente comprovado o exaurimento do delito  por 
ocasião  dos  recebimentos  empreendidos  pelos  Deputados  Federais  do 
PTB,  José  Carlos  Martinez,  Romeu Queiroz e  Roberto  Jefferson (fls. 
94101, do apenso 45 e fls. 230 e 244 do Apenso 5), e do PP, Pedro Henry, 
Pedro Corrêa e José Janene (fls. 59/59v, 76/76v, 223 e 225/226 do Apenso 
5; 108 e 160 do Apenso 6; e 79/82 do Apenso 45),  os quais, segundo a 
prova documental juntada aos autos, receberam vantagem indevida em 
favor dessas agremiações partidárias, tendo sido, inclusive, condenados 
pela  prática  de  corrupção  passiva  em  decorrência  desses  mesmos 
recebimentos.

A prova produzida no curso da instrução processual, a meu sentir, é 
pródiga  em  demonstrar  a  efetiva  participação  do  réu  no  crime  de 
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corrupção ativa   em relação às citadas agremiações partidárias, razão pela   
qual pelo meu voto,    julgo procedente   a ação penal para condenar    José   
Genoíno Neto   como incurso nas sanções do art. 333,    caput  , do Código   
Penal.

JOSÉ DIRCEU
O denunciado José Dirceu responde pelo delito de corrupção ativa 

(art. 333 do CP), por nove vezes, sendo três vezes em relação ao Partido 
Progressista  (PP);  duas  vezes  em relação  ao  Partido  Liberal  (PL);  três 
vezes em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); e uma vez em 
relação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

A  esse  respeito,  narra  o  Ministério  Público  Federal,  em  suas 
alegações finais, que:

“(...)
56. Ao assumir o cargo de Ministro Chefe da Casa Civil 

em janeiro  de 2003,  José Dirceu passou a  ter  como missão a 
formação  da  base  aliada  do  Governo  Federal  dentro  do 
Congresso Nacional. Mais do que uma demanda momentânea, 
o objetivo era fortalecer um projeto de poder do Partido dos 
Trabalhadores  de  longo  prazo.  Partindo  de  uma  visão 
pragmática,  que sempre  marcou a  sua  biografia,  José  Dirceu 
resolveu  subornar  parlamentares  federais,  tendo  como  alvos 
preferenciais dirigentes partidários de agremiações políticas.

57. Para alcançar seu objetivo, lançou mão da estrutura do 
Partido  dos  Trabalhadores,  utilizando-o,  por  meio  de  sua 
cúpula  partidária  (José  Genoíno,  Delúbio  Soares  e  Sílvio 
Pereira),  como  instrumento  para  alcançar  o  objetivo 
estabelecido.

58. Em seu interrogatório, o acusado Pedro Corrêa, que foi 
Presidente  do  Partido  Progressista  –  PP,  afirmou  que  as 
negociações políticas envolvendo o PP e o PT eram feitas, além 
de José Genoíno, Sílvio Pereira e Marcelo Sereno, com o próprio 
Ministro Chefe da Casa Civil José Dirceu.

(...)
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59.  O  depoimento  de  Pedro  Corrêa  desqualificou 
inteiramente as afirmações de José Dirceu, feitas ao longo do 
processo, de que ao assumir a Casa Civil, afastou-se do Partido 
dos Trabalhadores. Embora tenha afastado-se formalmente do 
Partido, manteve-se de fato no seu comando, utilizando-o para 
viabilizar o esquema ilícito de cooptação de apoio político no 
Congresso Nacional.

60.  Ressalte-se,  por  sua  relevância,  que  o  Ministério 
Público não discute a licitude da ação do chefe do gabinete civil 
da Presidência  da República  de  articular  junto  ao  Congresso 
Nacional  a  base  parlamentar  de  apoio  ao  governo  a  que 
pertence.  Evidentemente  a  articulação  política  insere-se  nas 
atribuições do mencionado cargo.

61. A questão - e nisso consiste o fato de que decorreu o 
conjunto de crimes atribuídos aos acusados - é que essa base de 
apoio  não  podia  ser  formada  mediante  o  pagamento  de 
vantagens  indevidas  a  seus  integrantes.  É  exatamente  nesse 
ponto que está a censura penal à conduta de José Dirceu e dos 
demais agentes envolvidos.

62.  Provou-se  que  o  acusado,  para  articular  o  apoio 
parlamentar às ações do governo, associou-se aos dirigentes do 
seu partido e a empresários do setor de publicidade e financeiro 
para corromper parlamentares.

63.  As  provas  coligidas  no  curso  do  inquérito  e  da 
instrução criminal comprovaram, sem sombra de dúvida, que 
José  Dirceu  agiu  sempre  no  comando das  ações  dos  demais 
integrantes  dos  núcleos  político  e  operacional  do  grupo 
criminoso. Era, enfim, o chefe da quadrilha.

64. Foi o mentor do esquema ilícito de compra de votos e, 
como  líder  do  grupo,  determinou  as  ações  necessárias  à 
consecução  do  objetivo  que  justificou  a  união  de  todos  os 
agentes, seja no que dizia respeito às negociações travadas com 
os  parlamentares  e  líderes  partidários,  seja  na  obtenção  dos 
recursos  necessários  ao  cumprimento  dos  acordos  firmados. 
Exercia  notória  ascendência  sobre  os  demais  agentes, 
especialmente os dirigentes do Partido dos Trabalhadores que 
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integravam a sua corrente política.
65.  Nesse  sentido,  há  vários  depoimentos  nos  autos. 

Marcos  Valério  (fls.  355/358  Volume  2),  após  relatar  os  seus 
primeiros  contatos  com  os  dirigentes  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  por  intermédio  de  Delúbio  Soares,  confirmou 
que José Dirceu comandava as operações que estavam sendo 
feitas  para  financiar  os  acordos  políticos  com  os  líderes 
partidários:

(...)
66.  Há,  também,  o  depoimento de  Roberto  Jefferson ao 

Conselho de  Ética  e  Decoro Parlamentar,  em 2 de agosto  de 
2005:

(...)
67.  Em  juízo,  Roberto  Jefferson  (fls.  4.219  a  4.277) 

confirmou que as decisões relativas aos acordos para o apoio 
aos projetos do governo eram todas de José Dirceu:

(...)
68. Outros fatos podem ser referidos para comprovar que 

José  Dirceu  integrava  e  comandava  o  grupo  criminoso.  O 
primeiro  refere-se  à  viagem  que  Marcos  Valério,  Rogério 
Tolentino  e  Emerson  Palmiere  fizeram  a  Portugal  para 
reunirem-se com o Presidente da Portugal Telecom.

69.  José  Dirceu,  na  condição  de  Ministro  Chefe  do 
Gabinete  Civil,  estava  acompanhando  as  negociações 
desenvolvidas pelo grupo Portugal Telecom, com a intervenção 
do Banco do Espírito do Santo, para a aquisição da Telemig. No 
bojo  dessas  tratativas,  surgiu  a  possibilidade  de  a  Portugal 
Telecom doar o equivalente a 8 milhões de euros, equivalente à 
época a 24 milhões de reais, para o pagamento de dívidas de 
campanha do Partido dos Trabalhadores.

70. Para viabilizar o recebimento desse valor, José Dirceu 
incumbiu  Marcos  Valério  e  Rogério  Tolentino  de  irem  a 
Portugal reunirem-se com Miguel Horta, Presidente da Portugal 
Telecom  e  acionista  do  Banco  do  Espírito  Santo  e  convidou 
Roberto Jefferson a indicar uma pessoa do PTB para participar 
da reunião.
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71.  O  convite  foi  motivado  pelas  pressões  que  Roberto 
Jefferson vinha fazendo para que o PT saldasse as dívidas da 
campanha eleitoral assumidas com o PTB. A intenção de José 
Dirceu era demonstrar que tinha a intenção de pagar o débito.

(...)
73.  Emerson  Palmieri,  ex-tesoureiro  do  PTB,  em 

depoimento prestado à CPI dos Correios, esclareceu os detalhes 
da viagem (Volume 63).

74. Esse fato tem especial relevância, pois comprova, não 
somente a coautoria dos crimes por José Dirceu, mas também a 
existência dos acordos ilícitos feitos pelo núcleo político para 
obter  o  apoio  parlamentar  às  ações  do  governo,  pagos  com 
dinheiro  havido  ilicitamente  pelo  denunciado  José  Dirceu  e, 
também, para quitar dívidas do Partido.

75. O outro fato que também comprova o envolvimento de 
José Dirceu e os vínculos que matinha com Marcos Valério e seu 
grupo, refere-se a uma reunião ocorrida na Casa Civil entre José 
Dirceu e Ricardo Espírito Santo, presidente do Banco Espírito 
Santo no Brasil, com a participação de Marcos Valério e Delúbio 
Soares.

76.  Ouvido sobre as  razões  porque teria  participado da 
reunião - que em princípio não tratava de fato de interesse de 
um  empresário  da  área  de  publicidade  -,  esclareceu  Marcos 
Valério (fl. 16.355) que a sua presença deveu-se a um pedido de 
Miguel Horta, presidente da Portugal Telecom, e que a reunião 
tinha por objetivo tratar de investimentos do Banco do Espírito 
Santo em turismo no litoral da Bahia:

(...)
77. Não é crível, entretanto, que o Banco do Espírito Santo, 

em Portugal, precisasse da presença de Marcos Valério em uma 
reunião  com  o  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil  para  tratar  de 
investimento no litoral da Bahia.

78. A verdade que o Ministério Público vê desse fato é que 
a reunião representava uma continuação do encontro anterior 
que  Marcos  Valério  tivera  com Miguel  Horta  em Portugal  a 
mando de José Dirceu. Por isto, a necessidade da presença de 
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Marcos  Valério,  exatamente  a  pessoa  que  estava  negociando 
com a Portugal  Telecom e  com o Banco do  Espírito  Santo  o 
adiantamento a José Dirceu dos oito milhões de euros.

79.  O terceiro fato refere-se à ajuda que Marcos Valério 
deu a José Dirceu para solucionar problemas então enfrentados 
por sua ex-esposa que pretendia vender um imóvel, obter um 
empréstimo e arranjar um emprego.

80.  Todos  esses  eventos,  protagonizados  também  por 
Marcos  Valério,  constituem  provas  irrefutáveis  de  que  José 
Dirceu integrava o grupo criminoso desvendado no chamado 
esquema do mensalão. Comprova, em suma, que muito embora 
não aparecesse explicitamente nos atos da quadrilha, estava no 
comandado  das  ações  dos  demais  agentes,  que  a  ele  se 
reportavam na condição de líder do grupo.

81. Sílvio Pereira foi um dos responsáveis pelas indicações 
para o preenchimento de cargos e funções públicas no Governo 
Federal, área chave para o sucesso da empreitada.

82.  Não  obstante  tratar-se  apenas  de  um  integrante  da 
cúpula  do  Partido  dos  Trabalhadores,  Secretário  do  Partido, 
Sílvio Pereira atuava nos bastidores do Governo, negociando as 
indicações políticas que, em última análise, proporcionariam o 
desvio de recursos em prol de parlamentares, partidos políticos 
e particulares.

83.  Os  depoimentos  colhidos  no  curso  da  instrução 
comprovam o papel exercido pelo acusado:

JOSÉ BORBA (fls. 15.751)
‘A:  O  Sílvio  Pereira  eu  conheci  já  no  segundo 

semestre do ano de 2003 quando ele realmente fazia uma 
assessoria na Casa Civil. 

(...)
J:  O  Sr.  procurou  o  Sílvio  Pereira  pra  Obter  as 

nomeações?
A:  Sim,  ele  que  dava  atendimento  aos 

parlamentares.’ (sic).
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PEDRO HENRY (fls. 14.348)
‘QUE algumas vezes, SILVIO PEREIRA participou de 

reuniões no Palácio do Planalto e acha que o mesmo falava 
em nome do Governo.’

JOSÉ JANENE (fls. 16.096)
‘Acusado:  Delúbio  Soares  tive  contato  com ele  por 

duas ou três vezes na sede do PT. Sílvio Pereira eu estive 
com  ele  algumas  vezes  porque  tratava  dos  cargos  do 
governo quem era o encarregado dos cargos nos Estados 
era ele, então eu tratei com ele algumas vezes.’

84.  Os  depoimentos  comprovam  que  Sílvio  Pereira 
comportava-se como um membro do Governo Federal, atuando 
como ‘longa manus’ de José Dirceu. Cabia-lhe negociar com os 
parlamentares  as  indicações  para  os  cargos  do  governo, 
reportando-se sempre a José Dirceu.

85.  É incompreensível  e inadmissível  que um filiado do 
Partido  dos  Trabalhadores  exercesse  função  própria  dos 
servidores  do  Gabinete  Civil,  quando  existia  um  corpo 
funcional do Órgão incumbido para atender às demandas da 
pasta.  Do ponto  de  vista  da sua  estrutura,  a  Casa  Civil  não 
tinha, como não tem, necessidade da utilização de membros do 
PT.

86. A justificativa estava exatamente nos objetivos ilícitos 
que motivavam a ação dos acusados. Não era possível a José 
Dirceu confiar aos servidores da Casa Civil a negociação ilícita 
que promovia com os parlamentares. Por isso, recorreu aos seus 
companheiros de Partido” (fls. 52 das alegações finais do MP).

Nesse contexto, pede o Parquet a condenação do réu pelo delito de 
corrupção ativa (art. 333 do CP), por nove vezes.

Em contrapartida, as alegações finais da defesa trazem, em síntese, 
que  “a  descrição  de  condutas  feita  pela  denúncia  é  muito  vaga,  por  vezes  
inexistente,  limitando  a  afirmar  que  José  Dirceu,  em  conjunto  com Delúbio  
Soares, José Genoíno e Sílvio Pereira, firmou acordos ou ordenou pagamentos.  
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Mas em muitos casos sequer isto é feito,  alegando-se apenas que determinado  
parlamentar recebeu dinheiro, sem apontar quem ofereceu, quando ou como teria  
se dado a corrupção ativa” (fl. 7).

A materialidade do delito
Na  hipótese,  penso  estar  ausente  o  elemento  subjetivo  do  tipo, 

essencial  à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não 
restou  demonstrado  ter  havido,  de  sua  parte,  a  vontade  livre  e 
conscientemente dirigida à oferta, ou à promessa, de vantagem indevida, 
conforme descrito no tipo do art. 333 do CP.

Em votos que proferi no Inq nº 2.027/RO e na AP nº 372/SE, já tive a 
oportunidade, ao analisar a questão atinente ao elemento volitivo do tipo, 
de  destacar  que,  mesmo  quanto  a  atos  praticados  por  administrador 
público, não se pode, pura e simplesmente, imputar-lhe responsabilidade 
por atos praticados por seus subordinados.

Esse raciocínio se amolda ao caso concreto, pois a simples condição 
de chefe da Casa Civil, sem a demonstração INEQUÍVOCA de que tenha 
o réu oferecido ou prometido qualquer vantagem indevida em troca de 
apoio  político  no Congresso  Nacional,  não  conduz automaticamente  à 
tipificação do ilícito que lhe é imputado, o que significaria adentrar no 
campo da responsabilidade objetiva.

Mestre  Aníbal Bruno ensinou, há tempos, que o  "resultado típico de  
dano ou de perigo para um bem jurídico tutelado pela lei penal conduz a ordem  
jurídica a procurar a vontade geradora desse resultado", e, ainda, que o direito 
penal  "é conceitualmente um Direito Penal da Culpabilidade",  e,  depois de 
mencionar  Mayer,  afirma  que  a  "condenação  da  responsabilidade  pelo  
resultado e essa exigência da responsabilidade pela culpabilidade vieram como  
produto de um processo longo de criação jurídica, que ainda hoje não chegou ao  
seu  termo",  lembrando  que,  nas  origens,  "houve  uma  fase  de  pura  
responsabilidade objetiva" (Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense. v. I, tomo 
2, p. 23/24. (Parte geral).

Não é por outra razão que  Nilo Batista indica que o  “princípio da  
culpabilidade deve ser entendido, em primeiro lugar, como repúdio a qualquer  
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Mas em muitos casos sequer isto é feito,  alegando-se apenas que determinado  
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espécie  de  responsabilidade  pelo  resultado,  ou responsabilidade  objetiva.  Mas,  
deve igualmente ser entendido como exigência de que a pena não seja infligida  
senão  quando  a  conduta  do  sujeito,  mesmo  associada  casualmente  a  um  
resultado, lhe seja reprovável".

Para  esse  jurista,  para  ultrapassar  a  responsabilidade  objetiva,  é 
preciso que, "[para] além de simples laços subjetivos entre o autor e o resultado  
objetivo de sua conduta, assinala-se a reprovabilidade da conduta como núcleo da  
idéia de culpabilidade, que passa a funcionar como fundamento e limite da pena".

De  acordo  com  Nilo  Batista,  "o  princípio  da  culpabilidade  impõe  a  
subjetividade  da  responsabilidade  penal.  Não  cabe,  em  direito  penal,  uma  
responsabilidade  objetiva,  derivada  tão-só  de  uma  associação  causal  entre  a  
conduta e um resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico. É indispensável  
a culpabilidade. No nível do processo penal, a exigência de provas quanto a esse  
aspecto conduz ao aforisma ‘a culpabilidade não se presume', que, no terreno dos  
crimes  culposos  (negligentes),  nos  quais  os  riscos  de  uma  consideração  
puramente  causal  entre  a  conduta  e  o  resultado  são  maiores,  figura  como  
constante  estribilho  em  decisões  judiciais:  ‘a  culpa  não  se  presume'.  A  
responsabilidade  penal  é  sempre  subjetiva" (Introdução  crítica  ao  Direito 
Penal Brasileiro. 4. ed. REVAN. p. 103/104).

De igual modo,  Rogério Greco assinala, invocando a lição de  Nilo 
Batista,  "que para que determinado resultado possa ser atribuído ao agente é  
preciso que a sua conduta tenha sido dolosa ou culposa. Se não houve dolo ou  
culpa, é sinal de que não houve conduta; se não houve conduta, não se pode falar  
em fato típico; e não existindo o fato típico, como consequência lógica, não haverá  
crime.  Os  resultados  que  não  foram causados  a  título  de  dolo  ou culpa  pelo  
agente  não  podem ser  a  ele  atribuídos,  pois  que  a  responsabilidade  penal,  de  
acordo com o princípio da culpabilidade, deverá ser sempre subjetiva" (Curso de 
Direito Penal. 4. ed. Impetus, 2004. p. 100. (Parte geral).).

Verifica-se que a apontada participação do réu no delito encontra 
espeque, com maior ênfase, nas declarações em juízo do corréu Roberto 
Jefferson.

Destaco a esse respeito que o depoimento de Marcos Valério citado 
pela  acusação –  segundo o qual  José Dirceu comandava as  operações 

80 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

espécie  de  responsabilidade  pelo  resultado,  ou responsabilidade  objetiva.  Mas,  
deve igualmente ser entendido como exigência de que a pena não seja infligida  
senão  quando  a  conduta  do  sujeito,  mesmo  associada  casualmente  a  um  
resultado, lhe seja reprovável".

Para  esse  jurista,  para  ultrapassar  a  responsabilidade  objetiva,  é 
preciso que, "[para] além de simples laços subjetivos entre o autor e o resultado  
objetivo de sua conduta, assinala-se a reprovabilidade da conduta como núcleo da  
idéia de culpabilidade, que passa a funcionar como fundamento e limite da pena".

De  acordo  com  Nilo  Batista,  "o  princípio  da  culpabilidade  impõe  a  
subjetividade  da  responsabilidade  penal.  Não  cabe,  em  direito  penal,  uma  
responsabilidade  objetiva,  derivada  tão-só  de  uma  associação  causal  entre  a  
conduta e um resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico. É indispensável  
a culpabilidade. No nível do processo penal, a exigência de provas quanto a esse  
aspecto conduz ao aforisma ‘a culpabilidade não se presume', que, no terreno dos  
crimes  culposos  (negligentes),  nos  quais  os  riscos  de  uma  consideração  
puramente  causal  entre  a  conduta  e  o  resultado  são  maiores,  figura  como  
constante  estribilho  em  decisões  judiciais:  ‘a  culpa  não  se  presume'.  A  
responsabilidade  penal  é  sempre  subjetiva" (Introdução  crítica  ao  Direito 
Penal Brasileiro. 4. ed. REVAN. p. 103/104).

De igual modo,  Rogério Greco assinala, invocando a lição de  Nilo 
Batista,  "que para que determinado resultado possa ser atribuído ao agente é  
preciso que a sua conduta tenha sido dolosa ou culposa. Se não houve dolo ou  
culpa, é sinal de que não houve conduta; se não houve conduta, não se pode falar  
em fato típico; e não existindo o fato típico, como consequência lógica, não haverá  
crime.  Os  resultados  que  não  foram causados  a  título  de  dolo  ou culpa  pelo  
agente  não  podem ser  a  ele  atribuídos,  pois  que  a  responsabilidade  penal,  de  
acordo com o princípio da culpabilidade, deverá ser sempre subjetiva" (Curso de 
Direito Penal. 4. ed. Impetus, 2004. p. 100. (Parte geral).).

Verifica-se que a apontada participação do réu no delito encontra 
espeque, com maior ênfase, nas declarações em juízo do corréu Roberto 
Jefferson.

Destaco a esse respeito que o depoimento de Marcos Valério citado 
pela  acusação –  segundo o qual  José Dirceu comandava as  operações 

80 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5082 de 8405 STF-fl. 56697



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

destinadas a financiar os acordos políticos com os líderes partidários - foi 
prestado na fase inquisitorial, mas não se confirmou em juízo, sob o 
crivo do contraditório.

Asseverou, ainda, o recorrente “que não houve qualquer reunião [n]o  
Banco Rural para tratar dos referidos empréstimos; diz que era irrelevante para o  
interrogando se José Dirceu sabia ou não dos empréstimos, pois tinha a carta de  
Delúbio  garantindo  o  pagamento  do  empréstimo  pelo  PT  -  Partido  dos  
Trabalhadores; diz que nunca tratou destes assuntos com José Dirceu” (fl. 16357 
do v. 76).

O  mesmo  se  diga  em  relação  às  declarações  de  Renilda  Maria 
Santiago (esposa  de  Marcos  Valério)  coligidas  durante  a  CPMI  dos 
Correios, de acordo com as quais “a única coisa que ele me falou foi que  
o Dr.  -  na época Ministro -  José Dirceu sabia dos  empréstimos.  E eu 
perguntei como ele sabia.  Ele falou que houve uma reunião da direção do  
Banco Rural,  em Belo Horizonte,  no Hotel  Ouro Minas,  com o então  
Ministro  José  Dirceu,  para  resolver  sobre  o  pagamento  desses  
financiamentos feitos no Banco Rural” (fls.12125/12126 do v. 57 – grifos 
do autor).

O  próprio  Marcos  Valério, quando  ouvido  perante  a  autoridade 
judiciária competente, foi expresso em afirmar que, a despeito de haver 
feito aquela afirmação a Renilda, fê-lo no curso de processo de separação 
do casal, vindo, porém a negar a ocorrência de qualquer reunião entre o 
Banco Rural e José Dirceu para tratar dos empréstimos (fl.16356 do v. 76).

Nesse contexto,  destaco que a palavra a incriminar  José Dirceu - 
ressalte-se, não corroborada por nenhuma outra produzida no curso da 
instrução - foi a de Roberto Jefferson.

Essas circunstâncias trazem à tona,  a meu sentir,  dúvida razoável 
sobre a autoria dos fatos imputados ao denunciado.

Nesse sentido,  é precisa a  lição de  Guilherme de Souza Nucci a 
respeito  do  aspecto  objetivo  do  ônus  da  prova,  no  sentido  de  que 
“objetivamente,  o  ônus  da  prova  diz  respeito  ao  juiz,  na  formação  do  seu  
convencimento para decidir o feito, buscando atingir a certeza da materialidade e  
da autoria de acordo como as provas produzidas. Caso permaneça em dúvida,  
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o caminho, segundo a lei processual penal e as garantias constitucionais  
do processo é a absolvição” (Código de Processo Penal comentado.10. 
ed. São Paulo: RT, 2011. p. 363 – grifei).

Valho-me novamente do magistério jurisprudencial da Corte, que já 
se manifestou no sentido de que

“nenhuma  acusação  penal  se  presume  provada.  Não 
compete,  ao  réu,  demonstrar  a  sua  inocência.  Cabe,  ao 
contrário,  ao  Ministério  Público,  comprovar,  de  forma 
inequívoca,  para  além  de  qualquer  dúvida  razoável,  a 
culpabilidade do acusado (...) [E]m matéria de responsabilidade 
penal,  não  se  registra,  no  modelo  constitucional  brasileiro, 
qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção 
ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do 
réu. 

Os  princípios  democráticos  que  informam  o  sistema 
jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o 
dogma  de  que  não  haverá  culpa  penal  por  presunção  nem 
responsabilidade  criminal  por  mera  suspeita”  (HC  nº 
88.875/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJe 12/3/12).

Não custa ressaltar, adicionalmente, o pensamento de  Mittermaier, 
que renegou força condenatória à delação, afirmando expressamente que 
“[o]  depoimento do cúmplice  também oferece graves dificuldades.  (...)  Têm-se  
visto,  algumas  vezes,  criminosos,  reconhecendo  não  poderem escapar  à  pena,  
esforçarem-se, em seu desespero, por arrastar outros cidadãos ao abismo, em que  
despenham; outros, muitas vezes, denunciam cúmplices, aliás, inocentes, com o  
fim único de afastar as suspeitas daqueles que realmente tomaram parte no delito,  
e  de  tornar  a  instrução  mais  complicada  ou  mais  difícil;  ou,  ainda,  porque  
esperam,  acusando  as  pessoas  em posição  eminente,  obter  o  benefício  de  um  
tratamento menos rigoroso” (Tratado da prova em matéria criminal. 3ª ed, 
2ª tir. Campinas: Bookseller, 1997. p. 260).

Finalizo,  rememorando  que  o  próprio  Procurador-Geral  da 
República,  em  sua  sustentação  oral,  confirmou  a  ausência  de  prova 
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segura a incriminar o réu, balizando suas premissas nos fatos de ser ele o 
Ministro  Chefe  da  Casa  Civil  e  de  o  delito  em  comento  haver  sido 
praticado entre “quatro paredes”.

Não me parece, contudo, que a simples condição de alta autoridade 
possa levar à presunção, senão por odiosa aplicação da responsabilidade 
objetiva,  de  que  haja  o  réu  ordenado  a  distribuição  dos  recursos  aos 
parlamentares.

Aliás, a própria acusação destaca, em sua intervenção final, que  “o  
Ministério Público não discute a licitude da ação do chefe do gabinete civil da  
Presidência  da  República  de  articular  junto  ao  Congresso  Nacional  a  base  
parlamentar de apoio ao governo a que pertence. Evidentemente a articulação  
política insere-se nas atribuições do mencionado cargo.”

Permissa venia, não consta dos autos nenhuma prova de que  José 
Dirceu tenha agido além dessa articulação.

Por  outro  lado,  também  destaco  que  a  José  Dirceu imputou  o 
Ministério Público Federal a prática das seguintes condutas, que, sob sua 
óptica,  demonstrariam o comando das ações tendentes à corrupção de 
parlamentares, a saber:

a) beneficiar  o  Banco  BMG  por  intermédio  da  ação  do 
então Presidente do INSS, Carlos Gomes Bezerra, para operação 
relativa ao crédito consignado perante aquela autarquia;

b) garantir a omissão dos órgãos de controle para que não 
fiscalizassem as operações de lavagem de dinheiro praticadas 
pelo grupo;

c) enviar  emissários  a  Portugal  para  tratar  de  eventual 
aquisição  da  empresa  Telemig  pelo  grupo  Portugal  Telecom, 
pelo que receberia  o PT uma doação de 8 milhões de euros, 
equivalente, à época, a 24 milhões de reais, para o pagamento 
de dívidas de campanha; e

d) participar de reuniões na Casa Civil com representantes 
do Banco Rural  e do Banco do Espírito  Santo,  com vistas ao 
levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de 
Pernambuco.
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segura a incriminar o réu, balizando suas premissas nos fatos de ser ele o 
Ministro  Chefe  da  Casa  Civil  e  de  o  delito  em  comento  haver  sido 
praticado entre “quatro paredes”.

Não me parece, contudo, que a simples condição de alta autoridade 
possa levar à presunção, senão por odiosa aplicação da responsabilidade 
objetiva,  de  que  haja  o  réu  ordenado  a  distribuição  dos  recursos  aos 
parlamentares.

Aliás, a própria acusação destaca, em sua intervenção final, que  “o  
Ministério Público não discute a licitude da ação do chefe do gabinete civil da  
Presidência  da  República  de  articular  junto  ao  Congresso  Nacional  a  base  
parlamentar de apoio ao governo a que pertence. Evidentemente a articulação  
política insere-se nas atribuições do mencionado cargo.”

Permissa venia, não consta dos autos nenhuma prova de que  José 
Dirceu tenha agido além dessa articulação.

Por  outro  lado,  também  destaco  que  a  José  Dirceu imputou  o 
Ministério Público Federal a prática das seguintes condutas, que, sob sua 
óptica,  demonstrariam o comando das ações tendentes à corrupção de 
parlamentares, a saber:

a) beneficiar  o  Banco  BMG  por  intermédio  da  ação  do 
então Presidente do INSS, Carlos Gomes Bezerra, para operação 
relativa ao crédito consignado perante aquela autarquia;

b) garantir a omissão dos órgãos de controle para que não 
fiscalizassem as operações de lavagem de dinheiro praticadas 
pelo grupo;

c) enviar  emissários  a  Portugal  para  tratar  de  eventual 
aquisição  da  empresa  Telemig  pelo  grupo  Portugal  Telecom, 
pelo que receberia  o PT uma doação de 8 milhões de euros, 
equivalente, à época, a 24 milhões de reais, para o pagamento 
de dívidas de campanha; e

d) participar de reuniões na Casa Civil com representantes 
do Banco Rural  e do Banco do Espírito  Santo,  com vistas ao 
levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de 
Pernambuco.
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Essas  imputações,  lançadas,  a  meu  ver,  sem  o  mínimo  lastro 
probatório, ensejariam, se verazes, o oferecimento de denúncia contra o 
réu  por  crimes  distintos,  a  saber:  corrupção  PASSIVA (e  não  ativa)  e 
tráfico  de  influência,  o  que  não  foi  cogitado  pelo  Parquet.  Por  isso 
mesmo, não podem essas imputações ter qualquer peso ou serem levadas 
em consideração na análise concernente ao crime de corrupção ativa.

Por essas razões, não havendo provas suficientes para respaldar a 
condenação de   José Dirceu de Oliveira e Silva   pelo delito de   corrupção   
ativa   (art. 333 do CP),    julgo improcedente a ação penal  , nos termos do   
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ROGÉRIO TOLENTINO
O  acusado  Rogério  Tolentino responde,  neste  capítulo  VI,  pelo 

crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por três vezes, relativamente ao 
Partido Progressista (PP).

A  esse  respeito,  narra  o  Ministério  Público  Federal,  em  suas 
alegações finais, que:

“(...)
584. As provas que instruem estes autos comprovaram a 

prática  do  delito  de  corrupção  ativa  por  José  Dirceu,  José 
Genoíno,  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino, 
Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza 
Dias;  de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e quadrilha 
por José Janene (falecido),  Pedro Corrêa, Pedro Henry e João 
Cláudio  Genú;  e  de  quadrilha  e  lavagem  de  dinheiro  por 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto Quaglia.

585.  No período compreendido entre os anos de 2003 e 
2004,  os  parlamentares  federais  José  Janene,  Pedro  Corrêa  e 
Pedro Henry, auxiliados por João Cláudio Genú, receberam R$ 
2.905.000,00  (dois  milhões,  novecentos  e  cinco  mil  reais) 
oferecidos por José Dirceu para votarem a favor de matérias do 
interesse do Governo Federal.

586. José Janene e Pedro Corrêa, em um momento inicial, 
indicaram João  Cláudio  Genú,  assessor  de  José  Janene,  para 
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Essas  imputações,  lançadas,  a  meu  ver,  sem  o  mínimo  lastro 
probatório, ensejariam, se verazes, o oferecimento de denúncia contra o 
réu  por  crimes  distintos,  a  saber:  corrupção  PASSIVA (e  não  ativa)  e 
tráfico  de  influência,  o  que  não  foi  cogitado  pelo  Parquet.  Por  isso 
mesmo, não podem essas imputações ter qualquer peso ou serem levadas 
em consideração na análise concernente ao crime de corrupção ativa.

Por essas razões, não havendo provas suficientes para respaldar a 
condenação de   José Dirceu de Oliveira e Silva   pelo delito de   corrupção   
ativa   (art. 333 do CP),    julgo improcedente a ação penal  , nos termos do   
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ROGÉRIO TOLENTINO
O  acusado  Rogério  Tolentino responde,  neste  capítulo  VI,  pelo 

crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por três vezes, relativamente ao 
Partido Progressista (PP).

A  esse  respeito,  narra  o  Ministério  Público  Federal,  em  suas 
alegações finais, que:

“(...)
584. As provas que instruem estes autos comprovaram a 

prática  do  delito  de  corrupção  ativa  por  José  Dirceu,  José 
Genoíno,  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino, 
Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geiza 
Dias;  de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e quadrilha 
por José Janene (falecido),  Pedro Corrêa, Pedro Henry e João 
Cláudio  Genú;  e  de  quadrilha  e  lavagem  de  dinheiro  por 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto Quaglia.

585.  No período compreendido entre os anos de 2003 e 
2004,  os  parlamentares  federais  José  Janene,  Pedro  Corrêa  e 
Pedro Henry, auxiliados por João Cláudio Genú, receberam R$ 
2.905.000,00  (dois  milhões,  novecentos  e  cinco  mil  reais) 
oferecidos por José Dirceu para votarem a favor de matérias do 
interesse do Governo Federal.

586. José Janene e Pedro Corrêa, em um momento inicial, 
indicaram João  Cláudio  Genú,  assessor  de  José  Janene,  para 
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proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do 
esquema  de  lavagem  disponibilizado  pelo  Banco  Rural.  O 
objetivo era ocultar a origem, e natureza e o real destinatário do 
valor pago como vantagem indevida.

(...)
604.  O  recebimento  dos  valores  por  intermédio  da 

empresa Natimar Negócios e Intermediações Ltda. observou o 
seguinte roteiro: a) empresas comandadas por Marcos Valério, 
Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
depositavam valores na conta corrente da Bônus Banval; b) na 
sequência, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado direcionavam 
os recursos,  na Bônus Banval, para a conta interna da cliente 
Natimar; e c) após a assinatura de Carlos Alberto Quaglia, eram 
feitos  depósitos  nas  contas  correntes  dos  destinatários  reais, 
vinculados ao Partido Progressista - PP.

605.  Assim,  o  dinheiro  que  entrava  na  conta  corrente 
inicial tendo como fonte empresas vinculadas a Marcos Valério, 
aparecia, no fim da operação de lavagem, na conta corrente do 
destinatário final como se a origem fosse a Natimar.

606.  Para  a  execução  do  procedimento  era  sempre 
necessária a intermediação de uma corretora habilitada a operar 
na  BM&F  e  na  Bovespa.  Assim,  a  Natimar,  na  condição  de 
cliente,  operava  por  intermédio  da  corretora  Bônus  Banval, 
justificando a existência da conta interna.

(...)
619. Para comprovar o envolvimento de Rogério Tolentino 

basta verificar, pela prova documental, que parte substancial do 
dinheiro  depositado  em  razão  do  empréstimo  seguiu 
diretamente  e  por  intermédio  de  uma  conta  corrente  de 
passagem da empresa 2S Participações Ltda.,  de propriedade 
do réu Marcos Valério, para a Bônus Banval (Laudo de Exame 
Contábil nº 28282006-INC, fls. 77/119, Apenso 142, transcrito no 
itens 382/383 do Capítulo 5).

(...)
623. Revelando, ainda, o grau do envolvimento de Rogério 

Tolentino na quadrilha, o Laudo de Exame Documentoscópico 
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proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do 
esquema  de  lavagem  disponibilizado  pelo  Banco  Rural.  O 
objetivo era ocultar a origem, e natureza e o real destinatário do 
valor pago como vantagem indevida.

(...)
604.  O  recebimento  dos  valores  por  intermédio  da 

empresa Natimar Negócios e Intermediações Ltda. observou o 
seguinte roteiro: a) empresas comandadas por Marcos Valério, 
Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
depositavam valores na conta corrente da Bônus Banval; b) na 
sequência, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado direcionavam 
os recursos,  na Bônus Banval, para a conta interna da cliente 
Natimar; e c) após a assinatura de Carlos Alberto Quaglia, eram 
feitos  depósitos  nas  contas  correntes  dos  destinatários  reais, 
vinculados ao Partido Progressista - PP.

605.  Assim,  o  dinheiro  que  entrava  na  conta  corrente 
inicial tendo como fonte empresas vinculadas a Marcos Valério, 
aparecia, no fim da operação de lavagem, na conta corrente do 
destinatário final como se a origem fosse a Natimar.

606.  Para  a  execução  do  procedimento  era  sempre 
necessária a intermediação de uma corretora habilitada a operar 
na  BM&F  e  na  Bovespa.  Assim,  a  Natimar,  na  condição  de 
cliente,  operava  por  intermédio  da  corretora  Bônus  Banval, 
justificando a existência da conta interna.

(...)
619. Para comprovar o envolvimento de Rogério Tolentino 

basta verificar, pela prova documental, que parte substancial do 
dinheiro  depositado  em  razão  do  empréstimo  seguiu 
diretamente  e  por  intermédio  de  uma  conta  corrente  de 
passagem da empresa 2S Participações Ltda.,  de propriedade 
do réu Marcos Valério, para a Bônus Banval (Laudo de Exame 
Contábil nº 28282006-INC, fls. 77/119, Apenso 142, transcrito no 
itens 382/383 do Capítulo 5).

(...)
623. Revelando, ainda, o grau do envolvimento de Rogério 

Tolentino na quadrilha, o Laudo de Exame Documentoscópico 
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n° 857/2010-INC, produzido a seu requerimento,  demonstrou 
que  os  cheques  de  n°  850001,  repassando  a  quantia  de  R$ 
772.500,00 a Bônus Banval; de nº 850002, repassando a quantia 
de R$ 2.688.350,00 a Bônus Banval; e de nº 850006, repassando a 
quantia  de  R$  6.463.732,73  a  2S  Participações;  foram 
preenchidos por Simone Vasconcelos e assinados por Rogério 
Tolentino (...)” (fls. 308 a 323).

Em  contrapartida,  a  defesa  argumenta  que  o  acusado  “não  teve  
qualquer participação na aplicação da quantia levantada com o referido  
empréstimo, como também não foi produzida qualquer prova no sentido  
de um possível relacionamento comercial entre o suplicante e a empresa  
‘Bônus Banval” (fl.4 da inicial – grifos do autor).

Aduz, ainda, que

“(...)  o  requerente  nunca  foi  sócio  da  2S  Participações 
Ltda.  e  que  nunca  teve  qualquer  relacionamento  com  a 
empresa Bônus Banval, conforme atestam os interrogatórios de 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos,  a  imputação que lhe  é  feita  de  corrupção ativa, 
relativa ao PP, deve ser rejeitada.

A verdade é tão clara que o suplicante se recusa a analisar 
o tipo penal que lhe é imputado, art. 333 do Código Penal, já 
que não teve qualquer participação na remessa de quantias para 
as empresas  2S Participações Ltda. e Bônus Banval” (fl.5 da 
inicial – grifos do autor).

A materialidade do delito
Na  hipótese,  penso  estar  ausente  o  elemento  subjetivo  do  tipo, 

essencial  à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não 
restou demonstrado haver, de sua parte, vontade livre e conscientemente 
dirigida  à  oferta,  ou  à  promessa,  de  vantagem  indevida,  conforme 
descrito no tipo do art. 333 do CP.

A meu sentir, embora a acusação tenha afirmado em suas alegações 
finais  que  “Rogério  Tolentino  esteve  lado  a  lado  com  Marcos  Valério  em  
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n° 857/2010-INC, produzido a seu requerimento,  demonstrou 
que  os  cheques  de  n°  850001,  repassando  a  quantia  de  R$ 
772.500,00 a Bônus Banval; de nº 850002, repassando a quantia 
de R$ 2.688.350,00 a Bônus Banval; e de nº 850006, repassando a 
quantia  de  R$  6.463.732,73  a  2S  Participações;  foram 
preenchidos por Simone Vasconcelos e assinados por Rogério 
Tolentino (...)” (fls. 308 a 323).

Em  contrapartida,  a  defesa  argumenta  que  o  acusado  “não  teve  
qualquer participação na aplicação da quantia levantada com o referido  
empréstimo, como também não foi produzida qualquer prova no sentido  
de um possível relacionamento comercial entre o suplicante e a empresa  
‘Bônus Banval” (fl.4 da inicial – grifos do autor).

Aduz, ainda, que

“(...)  o  requerente  nunca  foi  sócio  da  2S  Participações 
Ltda.  e  que  nunca  teve  qualquer  relacionamento  com  a 
empresa Bônus Banval, conforme atestam os interrogatórios de 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos,  a  imputação que lhe  é  feita  de  corrupção ativa, 
relativa ao PP, deve ser rejeitada.

A verdade é tão clara que o suplicante se recusa a analisar 
o tipo penal que lhe é imputado, art. 333 do Código Penal, já 
que não teve qualquer participação na remessa de quantias para 
as empresas  2S Participações Ltda. e Bônus Banval” (fl.5 da 
inicial – grifos do autor).

A materialidade do delito
Na  hipótese,  penso  estar  ausente  o  elemento  subjetivo  do  tipo, 

essencial  à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não 
restou demonstrado haver, de sua parte, vontade livre e conscientemente 
dirigida  à  oferta,  ou  à  promessa,  de  vantagem  indevida,  conforme 
descrito no tipo do art. 333 do CP.

A meu sentir, embora a acusação tenha afirmado em suas alegações 
finais  que  “Rogério  Tolentino  esteve  lado  a  lado  com  Marcos  Valério  em  
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praticamente todos os episódios da trama criminosa descrita na denúncia” (fl. 
81),  tenho que ela  não logrou êxito  em comprovar efetivamente a  sua 
participação na tocante a esse delito.

É  que,  não  obstante  tenha  o  Parquet indicado  a  existência  de 
depoimentos  que  atestam  a  participação  de  Rogério  Tolentino em 
reuniões realizadas com a presença de  Marcos Valério,  bem como sua 
presença  em  viagem  a  Portugal  para  tratar  de  eventual  aquisição  da 
Telemig  pelo  grupo  Portugal  Telecom,  não  vislumbro  nexo  de 
causalidade entre a sua presença nos aludidos episódios e a apontada 
colaboração  na  prática  da  conduta  penal  incriminadora,  mormente  se 
levarmos em conta a existência de pretérito  relacionamento entre  eles, 
tendo em vista que o acusado prestava serviços advocatícios às empresas 
de Marcos Valério havia mais de uma década.

Segundo  consta  dos  autos,  o  acusado  não  era  sócio  de  Marcos 
Valério  na  SMP&B,  e  sim seu  advogado.  Portanto,  o  fato  de  Rogério 
Tolentino o  acompanhar  em  viagens  e  reuniões  é  perfeitamente 
explicável, em nada depondo contra ele.

O depoimento em juízo da corré e principal operadora dos repasses 
feitos  pela  SMP&B,  Simone  Vasconcelos,  atesta  a  veracidade  das 
informações, sendo ela taxativa em afirmar que Rogério Tolentino era de 
fato advogado da empresa. Confira-se:

“(...)  diz  que  conhece  Rogério  Lanza  Tolentino, 
esclarecendo que ele era advogado da empresa SMP&B” (fls. 
16466/16467).

Portanto,  sem  a  demonstração  INEQUÍVOCA de  que  tivesse  ele 
oferecido ou prometido qualquer vantagem indevida àqueles Deputados 
Federais, não há como imputar-lhe a tipificação do crime de corrupção 
ativa,  o  que significaria  adentrar  no campo da  responsabilidade penal 
objetiva.

Ademais, o fato de haver ele colocado sua empresa à disposição do 
grupo operacional para perpetrar o delito somente poderia ser levado em 
conta  se  estivesse  provado  que  tinha  o  réu  a  consciência  da  conduta 
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informações, sendo ela taxativa em afirmar que Rogério Tolentino era de 
fato advogado da empresa. Confira-se:
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praticada (corrupção ativa), dos meios empregados e do respectivo nexo 
causal.

Sobre o tema, Bittencourt ensina que

“essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente 
no  momento  da  ação,  quando  ela  está  sendo  realizada.  É 
insuficiente a potencial consciência das circunstâncias objetivas 
do  tipo,  já  que  prescindir  dela  equivale  a  destruir  a  linha 
divisória  entre  dolo  e  culpa,  convertendo  aquele  em  mera 
ficção. Na verdade, a vontade pressupõe uma previsão, isto é, a 
representação,  na  medida  em  que  é  impossível  querer  algo 
conscientemente  senão  o  que  se  previu  ou  representou  em 
nossa mente, pelo menos em parte. A previsão sem vontade é 
algo completamente inexpressivo, indiferente ao direito penal, e 
a vontade sem previsão é absolutamente impossível. No dolo 
direto o agente quer o resultado representado como fim de sua 
ação. A vontade do agente é dirigida à realização do fato típico. 

O  objeto  do  dolo  direto  é  o  fim  proposto,  os  meios 
escolhidos  e  até  os  efeitos  colaterais  representados  como 
necessários à realização do fim pretendido. Não se pode ignorar 
que a previsão, isto é, a representação, deve abranger corrreta e 
completamente  todos  os  elementos  essenciais  do  tipo,  sejam 
eles descritivos, normativos ou subjetivos. (...) Por isso, quando 
o processo intelectual-volitivo não atinge um dos componentes 
da ação descrita na lei, o dolo não se aperfeiçoa” (Código Penal 
comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1259).

Nesse contexto, destaco que, não corroborada por nenhuma prova 
produzida no curso da instrução, não há como imputar ao réu coautoria 
ou participação no crime em questão.

Cito, mais uma vez, as palavras de Guilherme de Souza Nucci, no 
sentido  de  que  “objetivamente,  o  ônus  da  prova  diz  respeito  ao  juiz,  na  
formação do seu convencimento para decidir o feito, buscando atingir a certeza da  
materialidade  e  da  autoria  de  acordo  como  as  provas  produzidas.  Caso 
permaneça em dúvida, o caminho, segundo a lei processual penal e as  
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garantias  constitucionais  do  processo  é  a  absolvição”  (Código  de 
Processo Penal comentado.10. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 363 – grifei).

Valho-me novamente do magistério jurisprudencial da Corte, que já 
se manifestou no sentido de que

“nenhuma  acusação  penal  se  presume  provada.  Não 
compete,  ao  réu,  demonstrar  a  sua  inocência.  Cabe,  ao 
contrário,  ao  Ministério  Público,  comprovar,  de  forma 
inequívoca,  para  além  de  qualquer  dúvida  razoável,  a 
culpabilidade do acusado (...) [E]m matéria de responsabilidade 
penal,  não  se  registra,  no  modelo  constitucional  brasileiro, 
qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção 
ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do 
réu. 

Os  princípios  democráticos  que  informam  o  sistema 
jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o 
dogma  de  que  não  haverá  culpa  penal  por  presunção  nem 
responsabilidade  criminal  por  mera  suspeita”  (HC  nº 
88.875/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJe 12/3/12).

Por essas razões, não havendo provas suficientes para respaldar a 
condenação  de    Rogério  Lanza  Tolentino,     julgo  improcedente  a  ação   
penal  ,   absolvendo-o   da imputação de   corrupção ativa  , nos termos do art.   
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ANDERSON ADAUTO
O denunciado  Anderson Adauto Pereira responde pelo  delito  de 

corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), por duas vezes.
A esse respeito, narra o Ministério Público Federal em suas alegações 

finais que:

“(...)
664. No ano de 2003, o então Deputado federal José Carlos 

Martinez,  auxiliado por Emerson Palmieri  e  Romeu Queiroz, 
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recebeu R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) para 
votar a favor de matérias do interesse do Governo Federal.

(...)
673.  Em  razão  da  morte  de  José  Carlos  Martinez,  em 

outubro de 2003,  Roberto Jefferson assumiu a presidência do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. Imediatamente, procurou 
reiniciar  o  sistema de financiamento vigente à época de José 
Carlos Martinez.

674.  Coube a  Romeu Queiroz,  então  Deputado  Federal, 
implementar os contatos necessários para viabilizar a retomada 
dos pagamentos, o que foi feito com a intermediação do então 
Ministro  dos  Transportes  Anderson Adauto.  Em dezembro  e 
2003 foi reiniciada a entrega do dinheiro.

675.  Embora  negando  a  prática  de  atos  ilícitos,  Romeu 
Queiroz  admitiu  o  recebimento  do  dinheiro  e  descreveu  a 
dinâmica dos fatos (fls. 2.125/2.130):

‘QUE  em  dezembro  de  2003,  foi  contactado  pelo 
então Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na 
condição  de  segundo  secretário  do  Partido  para  que 
angariasse recursos para a agremiação política; (…) QUE 
diante  do  pedido  do  Deputado  Roberto  Jefferson, 
procurou o então Ministro dos Transportes ANDERSON 
ADAUTO  em  seu  gabinete,  para  quem  formulou  a 
solicitação de  recursos;  QUE cerca  de  dois  ou três  dias 
após esta reunião, o ex-Ministro entrou em contato com o 
declarante esclarecendo que tinha mantido entendimentos 
com o então Tesoureiro do PT, Sr. DELÚBIO SOARES, e 
que  este  por  sua  vez  se  colocou  a  disposição  para 
disponibilizar recursos do PT através da empresa SMP&B 
PUBLICIDADE; QUE estes recursos seriam liberados em 
janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2004; QUE 
o  ex-Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na 
oportunidade que os valores liberados seriam na ordem 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)’ (fls. 344 a 357). 
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Nesse contexto, pede o Procurador-Geral da República a condenação 
do acusado, em concurso material, por duas vezes, às penas do art. 333 do 
Código Penal.

Em  alegações  finais,  narra  a  defesa  do  acusado  que  o  raciocínio 
contraditório empregado na denúncia inviabiliza a prática pelo acusado 
do delito de corrupção ativa. Aduz, in verbis, que:

“(...)  o  Ministério  Publico  imagina  que  o  Acusado 
intermediou  a  compra  de  apoio  político  do  então  Deputado 
Federal ROMEU QUEIROZ, para o Partido dos Trabalhadores, 
a fim de colher sua adesão nas votações a favor do governo.

O  contato  entre  o  Acusado  e  ROMEU  QUEIROZ  teria 
ocorrido em dezembro de 2003 (segundo os precisos termos da 
denúncia), o recebimento dos valores se deu no início do mês 
de janeiro de 2004, mas o suposto apoio político ocorreu nas 
votações na reforma da previdência (PEC 40.2003 sessão do dia 
27.08.2003) e da reforma tributária (PEC 41.2003 na sessão do 
dia 24.09.2003), ou seja, muito antes do contato realizado entre 
ambos.

Como  é  possível  asseverar  que  o  Acusado  ofereceu  ou 
prometeu  ‘vantagem  indevida  a  funcionária  público,  para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício’, se o 
suposto  ato  (votação)  ocorreu  quase  dois  meses  antes  da 
reunião informal mantida entre ambos?

(...)
No que se refere à corrupção de ROBERTO JEFERSON, 

também atribuída ao Acusado, em conjunto com outros corréus, 
a acusação se revela ainda mais absurda. Não houve qualquer 
reunião entre o Acusado e ROBERTO JEFERSON para tratar de 
questões  financeiras,  apoio político ou temas relacionados ao 
Partido  Trabalhista  Brasileiro-PTB  e  o  Partido  dos 
Trabalhadores-PT.

A  articulação  política  do  governo  do  Presidente  Luis 
lnácio Lula da Silva, como é sabido, notório e comprovado nos 
autos,  não estava a  cargo do Acusado.  O Partido Trabalhista 
Brasileiro  já  compunha  a  base  do  Governo  e  não  houve 

91 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Nesse contexto, pede o Procurador-Geral da República a condenação 
do acusado, em concurso material, por duas vezes, às penas do art. 333 do 
Código Penal.

Em  alegações  finais,  narra  a  defesa  do  acusado  que  o  raciocínio 
contraditório empregado na denúncia inviabiliza a prática pelo acusado 
do delito de corrupção ativa. Aduz, in verbis, que:

“(...)  o  Ministério  Publico  imagina  que  o  Acusado 
intermediou  a  compra  de  apoio  político  do  então  Deputado 
Federal ROMEU QUEIROZ, para o Partido dos Trabalhadores, 
a fim de colher sua adesão nas votações a favor do governo.

O  contato  entre  o  Acusado  e  ROMEU  QUEIROZ  teria 
ocorrido em dezembro de 2003 (segundo os precisos termos da 
denúncia), o recebimento dos valores se deu no início do mês 
de janeiro de 2004, mas o suposto apoio político ocorreu nas 
votações na reforma da previdência (PEC 40.2003 sessão do dia 
27.08.2003) e da reforma tributária (PEC 41.2003 na sessão do 
dia 24.09.2003), ou seja, muito antes do contato realizado entre 
ambos.

Como  é  possível  asseverar  que  o  Acusado  ofereceu  ou 
prometeu  ‘vantagem  indevida  a  funcionária  público,  para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício’, se o 
suposto  ato  (votação)  ocorreu  quase  dois  meses  antes  da 
reunião informal mantida entre ambos?

(...)
No que se refere à corrupção de ROBERTO JEFERSON, 

também atribuída ao Acusado, em conjunto com outros corréus, 
a acusação se revela ainda mais absurda. Não houve qualquer 
reunião entre o Acusado e ROBERTO JEFERSON para tratar de 
questões  financeiras,  apoio político ou temas relacionados ao 
Partido  Trabalhista  Brasileiro-PTB  e  o  Partido  dos 
Trabalhadores-PT.

A  articulação  política  do  governo  do  Presidente  Luis 
lnácio Lula da Silva, como é sabido, notório e comprovado nos 
autos,  não estava a  cargo do Acusado.  O Partido Trabalhista 
Brasileiro  já  compunha  a  base  do  Governo  e  não  houve 

91 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675559.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5093 de 8405 STF-fl. 56708



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

qualquer  interferência  do  Acusado  para  estabelecer  esta 
vinculação.

O  próprio  MARCOS  VALÉRIO  reconheceu  que  os 
repasses  efetuados  para  o  Partido  Trabalhista  Brasileiro-PTB 
foram  realizados  por  indicação  de  DELÚBIO  SOARES, 
inicialmente  para  JOSÉ  CARLOS  MARTINEZ  e, 
posteriormente, a EMERSON PALMIERI:

(...)
Qual  a  lógica  em  ROBERTO  JEFERSON  ou  ROMEU 

QUEIROZ, representando o Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, 
procurarem  o  Acusado,  buscando  uma  interlocução  com  o 
Partido  dos  Trabalhadores,  se  WALFRIDO  MARES  GUIA 
filiado ao próprio PTB, era Ministro do Turismo do governo do 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva?

Já existia vinculação política entre o PTB e o Governo e 
relacionamento partidário entre o PTB e o PT, inclusive com a 
intervenção de DELÚBIO SOARES e repasse de valores, muito 
antes de qualquer contato com o Acusado, como reconhece a 
própria denúncia.

O envolvimento de ROMEU QUEIROZ com o Acusado foi 
pontual,  limitado  e  decorrente  do  relacionamento  pessoal  de 
ambos. (...)” (fls. 5 a 11).

Nesse passo entende a defesa que  “não há como pretender imputar o  
crime  de  corrupção  ativa  ao  Acusado,  porque  não  houve  promessa  ou  
oferecimento de vantagem, e o mesmo não tinha expectativa em relação à prática  
de qualquer ato de alicio (sic) pelo então Deputado Federal ROMEU QUEIROZ  
ou ROBERTO JEFERSON” (fl. 11).

Pede, então, a absolvição do réu em relação aos dois episódios de 
corrupção ativa a ele imputados pela acusação.

A materialidade do delito
Na  hipótese,  penso  estar  ausente  o  elemento  subjetivo  do  tipo, 

essencial  à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não 
restou demonstrado pela acusação haver vontade livre e conscientemente 
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qualquer  interferência  do  Acusado  para  estabelecer  esta 
vinculação.
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A materialidade do delito
Na  hipótese,  penso  estar  ausente  o  elemento  subjetivo  do  tipo, 

essencial  à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não 
restou demonstrado pela acusação haver vontade livre e conscientemente 
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dirigida pelo réu Anderson Adauto à oferta, ou à promessa, de vantagem 
indevida, conforme descrito no tipo do art. 333 do Código Penal.

A respeito dos fatos, afirmou o corréu Romeu Queiroz, in verbis:

“(...)
diz que solicitado pelo então deputado Roberto Jefferson, 

presidente  do  PTB,  procurou  o  ministro  Anderson  Adauto, 
motivado pela relação de amizade que possuía com o mesmo, 
para que o mesmo o ajudasse a buscar doações para o partido 
junto aos relacionamentos que o ministro possuísse; diz que não 
foi requerida especificamente nem a ajuda de Delúbio nem do 
PT, tendo essa saída sido decidida pelo ministro;” (fl. 16515 do 
v. 76).

Volto aqui a citar os votos por mim proferidos no Inq nº 2.027/RO e 
na AP nº 372/SE, nos quais destaquei que, mesmo em relação aos atos 
praticados por administrador público, não se pode, pura e simplesmente, 
imputar-lhe responsabilidade por atos praticados por seus subordinados.

Esse raciocínio também se amolda ao caso concreto, pois o simples 
fato de um ministro de Estado, procurado por parlamentares de sua base 
partidária na busca de recursos para solução de dívidas de campanha, 
haver  engendrado  tratativas  com  o  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  Delúbio  Soares,  visando  obter  a  ajuda  financeira 
postulada,  sem  a  demonstração  cabal  de  que  tenha  ele  oferecido  ou 
prometido qualquer vantagem indevida àqueles deputados federais, não 
conduz automaticamente à tipificação do ilícito que lhe é imputado, o que 
significaria adentrar no campo da responsabilidade penal objetiva.

Mais  uma  vez  verifica-se  que  a  participação  do  réu  no  delito 
encontra espeque, tão somente, nas afirmações da Procuradoria-Geral da 
República,  no  sentido  de  que  teria  ele  intermediado  a  retomada  de 
pagamentos  em  favor  de  parlamentares  do  PTB,  por  intermédio  de 
Romeu Queiroz e Roberto Jefferson.

Nesse contexto,  destaco que não corroborada por nenhuma prova 
produzida no curso da instrução, não há como imputar ao réu coautoria 
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ou participação em crime de corrupção ativa.
Reputo-me aos ensinamentos doutrinários a respeito da formação do 

convencimento do magistrado (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 
Processo  Penal  Comentado.10.  ed.  São  Paulo:  RT,  2011.  p.  363)  e  ao 
magistério jurisprudencial da Corte (HC nº 88.875/AM, Segunda Turma, 
Relator  o  Ministro  Celso de  Mello,  DJe 12/3/12),  já  citado quando do 
exame da conduta do acusado Rogério Tolentino.

Por essas razões, não havendo provas suficientes para respaldar a 
condenação de    Anderson Adauto Pereira  ,  acompanhado o Relator e o   
Revisor,    julgando  improcedente  a  ação  penal   e    o     absolvendo   da   
imputação  de    corrupção  ativa  ,  nos  termos  do  art.  386,  inciso  VII,  do   
Código de Processo Penal.

GEIZA DIAS
A acusada  Geiza  Dias,  assim como a  corré  Simone Vasconcelos, 

responde pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por nove vezes, 
neste capítulo VI, sendo três vezes com relação ao Partido Progressista 
(PP);  duas  vezes  com  relação  ao  Partido  Liberal  (PL);  três  vezes  em 
relação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); e uma vez em relação ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

A  narrativa  do  Ministério  Público  Federal  quanto  à  acusada 
encontra-se  às  fls.  70  a  96  de  suas  alegações  finais,  as  quais,  nesta 
oportunidade, deixo de reproduzir, tendo em vista já tê-la citado quando 
do exame feito com relação à corré Simone Vasconcelos.

A defesa,  em síntese,  sustenta  a inexistência  de prova de que ela 
tivesse conhecimento dos fatos articulados na denúncia, ou de que ela 
tenha agido com o dolo próprio dos tipos que lhe são imputados.

Aduz, para tanto, que:

“(...) ficou demonstrado que a suplicante, como afirmado 
em sua defesa preliminar, era simples funcionária da empresa 
‘SMP&B  Comunicação  Ltda.’,  com  sede  em  Belo  Horizonte, 
ocupando o cargo de assistente financeiro, conforme consta de 
sua  carteira  profissional  e  contrato  de  trabalho,  recebendo 
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ordens diretas da diretoria financeira da organização, senhora 
Simone  Vasconcelos,  ou  dos  sócios  da  empresa,  senhores 
Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Marcos Valério (fls. 12/14 e 
20/21, apenso 106).

Conforme  consta  do  organograma  da  SDMP&B 
Comunicação  Ltda.,  ficava  sob  a  responsabilidade  da 
requerente a  tesouraria,  contas  a  pagar,  contas  a  receber e  o 
faturamento  da  empresa.  Tinha  a  suplicante,  ainda,  a 
responsabilidade de elaborar relatórios financeiros, informar a 
diretoria  sobre  o  posicionamento  do  caixa  da  sociedade, 
elaborar o orçamento anual e fazer o acompanhamento mensal 
do mesmo (fls. 24 e 43/44, apenso 106).

Estas eram as funções da suplicante. 
Como  funcionária  subalterna,  sem  qualquer  poder  de 

mando  ou  gestão  na  empresa,  a  suplicante  não  tinha 
conhecimento  de  qualquer  acordo  feito  pela  diretoria  da 
SMP&B  com  o  ‘chamado  núcleo  político’,  composto  por 
dirigentes do Partido dos Trabalhadores-PT.

Assim, como simples funcionária subalterna, a suplicante 
não tinha poderes para repassar informações para saques sem 
que tivesse recebido ordens dos sócios da empresa ou de sua 
superiora  hierárquica,  a  diretora  financeira  da  SMP&B 
Comunicação Ltda” (fls. 2/3).

Em  prol  desses  argumentos,  invoca  a  defesa  os  depoimentos  de 
Marcos  Valério (fl.  16358),  Ramon  Hollerbach  (fl.  16520),  Simone 
Vasconcelos (fl.  16466),  Rogério Tolentino (fl.  16500),  Fernanda Karina 
Somaggio (fl. 19659), Sérgio Esser (fl. 21452), Rodrigo Simões (fl. 21577), 
Carla Caetano (fl. 21579), Edna de Paula Bom Sucesso (fl. 21603), Natália 
Lopes de Figueiredo (fl. 21607),  Cristina Pereira Souza (fl. 21652),  Elen 
Marise Rasuck (fl. 21705).

Diz, ainda, que:

“Em nenhum momento da prova restou positivado que a 
requerente  tivesse  conhecimento  das  intenções  e  dos  atos 
praticados  pelos  diretores  da  empresa  SMP&B  Comunicação 
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Ltda.  em  acordo  com  os  dirigentes  do  Partido  dos 
Trabalhadores  -  PT,  já  que  nunca  foi  informada  do  possível 
acordo entre as partes, nunca participou de reuniões onde os 
repasses fossem mencionados, não conhece os dirigentes do PT 
ou  políticos  indicados  na  denúncia  e  não  obteve  qualquer 
beneficio  pessoal  com  a  realização  dos  saques  determinados 
pelos diretores da SMP&B.

Operacionalizar  saques,  preencher  cheques  e  fazer 
reservas  bancárias  para  saques  em  espécie,  era  função 
administrativa da suplicante, e, tal responsabilidade ou tarefa 
não era exclusiva da requerente, já que, em sua ausência, seria 
feita  por  qualquer  funcionário  do  seu  setor,  em  atenção  às 
determinações  dos  dirigentes  da  SMP&B,  por  intermédio  da 
diretoria administrativa/financeira” (fl. 7).

Diante desse quadro, conclui que,  “se a suplicante cumpria com suas  
obrigações na empresa e se o Ministério Público não demonstrou a existência de  
vínculo subjetivo  ou psicológico  entre  a sua ação e  a  dos administradores  da  
SMP&B, impossível a ocorrência dos tipos que a denuncia lhe imputa” (fl. 8).

A materialidade do delito
Com  relação  a    Geiza  Dias  ,  ressalto  que  estou,  desde  logo,   

acompanhando o Relator e Revisor quanto à conclusão a que chegaram e, 
pelas mesmas razões explicitadas, a   absolvo   do delito de   corrupção ativa   
(art. 333 do CP), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal.

É como voto.
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Aditamento ao Voto

09/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ITEM VI - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
como das outras vezes farei a juntada de voto e a exposição de meu voto 
quanto aos dez réus, aos quais se imputa corrupção ativa, considerando 
os fatos a partir daqueles cujas provas já foram inúmeras vezes repetidas, 
lidos  os  depoimentos,  que  são,  fundamentalmente,  Marcos  Valério, 
Ramon Hollerbach,  Cristiano  Paz  e  Simone  de  Vasconcelos.  Quanto  a 
estes,  as  provas,  várias  vezes,  referidas,  quer aos  depoimentos,  quer a 
documentos,  dão  conta  de  ter  havido oferta  de  vantagens,  entrega  de 
dinheiro,  reuniões  exatamente  no  sentido  de  especificar  e  identificar 
aqueles que seriam beneficiados, quanto receberam e em que condições, 
adotando-se  sempre  o  mesmo  procedimento.  Portanto,  a  transcrição 
desses depoimentos,  que comprovam a prática da corrupção ativa por 
estes réus - tanto a referência a documentos que foram anexados e que 
dão  conta,  portanto,  da  sua  atuação  -,  levam-me à  condenação,  como 
disse, de Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Simone de 
Vasconcelos, nos termos do artigo 333 do Código Penal, acompanhando, 
neste caso, o Ministro-Relator e os que o seguiram na mesma linha.

Deste grupo, quanto a Rogério Lanza Tolentino, que foi absolvido 
pelo Ministro-Revisor e, agora, pelo Ministro Dias Toffoli, e condenado 
pelo Ministro-Relator, em sequência a outros dois votos, justifico porque 
acompanho  o  Relator,  Presidente.  A sua  participação  não  se  ateve  à 
condição de um advogado que acompanhou em reuniões de tratativas 
relativamente à oferta das vantagens. Em todas as ocasiões em que isso 
foi narrado, ele comparece na condição de alguém que participa do ilícito 
e,  portanto, também se tem, quanto a ele,  a comprovação nos autos, a 
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meu ver, com a vênia dos que pensam em contrário, da prática do ato de 
corrupção ativa, razão pela qual acompanho o Relator para condená-lo.

Relativamente  a  Anderson  Adauto  e  Geiza  Dias,  que  foram 
absolvidos por falta  de provas da corrupção ativa -  Anderson Adauto 
com relação às práticas em conjunto corrompendo ou ou para corromper, 
Romeu Queiroz -, considero, repito, quanto a Anderson Adauto, também 
a ausência de provas e, portanto, absolvendo nos termos do artigo 386, 
inciso  VII.  E  quanto  a  Geiza  Dias  dos  Santos  também  concluo  pela 
absolvição,  porque a  prova era  de  ser  ela  apenas  uma funcionária  da 
SMP&B,  pelo  que,  como já  votei  em outra  ocasião  no  sentido  de  sua 
absolvição, reitero aquela conclusão, considerando não se ter provado ter 
ela  praticado  qualquer  ato  que  possa  ser  considerado  prática  de 
corrupção.

Quanto  a  Delúbio  Soares,  faço  primeiro  um  registro,  Senhor 
Presidente.  Farei  as  referências  por  que  considero  devidamente 
comprovada a prática da corrupção ativa, mas digo que, a despeito da 
defesa apresentada, causou-me especial atenção a circunstância de, quer 
na defesa, quer na apresentação feita da tribuna desta Casa - talvez, pela 
primeira vez, eu tenha visto isso nos meus anos de advogada e aqui como 
juíza -, haver a afirmativa de que houve o ilícito, de que houve o ilícito de 
fatos  exatamente  referentes,  neste  caso,  à  corrupção  ativa,  e  que  o 
dinheiro  tinha  sido  arrecadado  e   que  o  dinheiro  não  tinha  sido 
comprovado.  Nas anotações feitas no dia 6 de agosto,  houve expressa 
afirmativa do advogado de que o Procurador-Geral mostrava estranheza 
porque havia fatos que não tinham sido devidamente esclarecidos quanto 
à obtenção dos recursos: "Se aconteceram é porque foram ilícitos, e ilícitos 
aconteceram. Por que não eram mostrados?" - pergunta-se ao Procurador. 
"Porque eram ilícitos. O PT não tinha como repassar um dinheiro que não 
entrou em seu caixa. Operou-se caixa dois de campanha."

Significa dizer que o que se afirmou foi que poderia ter havido uma 
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outra  capitulação,  esquecendo-se  de  que,  primeiro,  o  fato  é  que  está 
sendo julgado para saber se há subsunção a uma determinada norma; 
segundo, alguém afirmar que houve ilícito com a tranquilidade com que 
se  fez  aqui  é  realmente  algo  inusitado  e  inédito  na  minha  vida 
profissional; e, terceiro, por que não se apresentou? Porque eram ilícitos, 
ora. Ora, como? Como se o ilícito fosse uma coisa normal e que pudesse 
ser alegada tranquilamente. Qualquer coisa que se dissesse em relação à 
prática dos fatos - e isto foi dito pela defesa – significaria assentar que os 
fatos ocorreram. Refiro-me, especificamente ao réu Delúbio Soares, que a 
própria defesa assume ter atuado. Tenta-se, então, apenas conferir uma 
nova capitulação às práticas, como se isso fosse possível. Afirmou-se: ora, 
brasileiros, o ilícito é normal! Mas a ilegalidade não é normal, Presidente. 
Num Estado de Direito, muito mais quando se atua no espaço público, o 
ilícito há de ser processado, verificado e, se comprovado, punido, porque 
estamos  vivendo  num  Estado  Democrático  que  foi  duramente 
conquistado. 

Portanto, causou-me perplexidade - e não posso deixar de dizer isso, 
porque foi exatamente neste caso – e um profundo desconforto o dito. 
Mas,  principalmente,  isso  significou  que,  se  houve  um  ilícito 
devidamente afirmado, e se esse ilícito era um ilícito que dizia respeito a 
um Partido, a um grupo, essa afirmativa significou, também, que havia 
outros envolvidos - e aqui uso o verbo envolver no sentido de que havia 
um entrelaçamento -, e que, a despeito da afirmativa também feita de que 
todas  as  mazelas,  todas  as  práticas  ilícitas,  todas  as  ilegalidades  que 
foram sempre tidas como se fossem da exclusiva responsabilidade penal 
do  réu,  do  acusado,  não  eram  de  fato  exclusivas  dele,  não  foram 
exclusivamente  por  ele  praticadas  e  que  assumir  isso  sozinho  está 
descaracterizado pela assertiva da defesa.

E,  portanto,  esta  fala  causa  estupor,  porque,  em  primeiro  lugar 
reafirmo:  acho  estranho  e  muito  grave  que  alguém  diga,  com  toda 
tranquilidade,  que  "ora,  houve  caixa  dois"  na  tribuna  do  Tribunal 
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Supremo do País como se fosse algo banal, tranquilo, que se afirma com 
singeleza.  Caixa  dois  é  crime;  caixa  dois  é  uma agressão  à  sociedade 
brasileira;  caixa dois  compromete,  mesmo que tivesse sido isso,  ou só 
isso;  e  isso  não  é  só;  e  isso  não  é  pouco!  E  dizer  isto  da  tribuna  do 
Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, parece-me, realmente, grave, 
porque fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado 
e tudo bem. E não é tudo bem, tudo bem é estar num País, num Estado de 
Direito, quando todo mundo cumpre a lei. 

Não podia deixar de fazer esse registro, exatamente porque ele me 
calou de uma maneira especial.

Houve, como disse antes, a assunção da responsabilidade pelos fatos 
e,  neste  caso,  devidamente  comprovado que esse  réu atuou com uma 
desenvoltura,  proeminência  e  permanência  de  práticas,  que foram,  do 
início  de  2003  até  2005,  e  apenas  quando  houve  a  eclosão  ou  a 
publicidade  do  que  se  vinha  passando,  com  uma  desmesura 
impressionante. 

Está devidamente comprovado, a meu ver, o conjunto de práticas de 
Delúbio  Soares,  do  réu,  que  é  absolutamente  incompatível  com  a 
legislação, quer por reuniões feitas,  quer pelos empréstimos, quer pela 
captação de recursos, quer pela entrega de recursos, quer pela indicação 
dos chamados beneficiados com o ilícito, quer porque, com isso, tinha-se 
uma  composição  que  não  era  feita  mediante  o  convencimento  dos 
apoiadores do governo, mas mediante a paga pela ação, que há de ser 
praticada por ser esse o ofício do parlamentar. De todas as formas está 
comprovado, nos autos, ter havido corrupção ativa por Delúbio Soares, o 
que  me  leva,  Senhor  Presidente,  a  transcrever  algumas  passagens  de 
provas  no  meu  voto,  repetindo  algumas  das  passagens  que  já  foram 
postas aqui em outros votos, a partir do voto do Relator,  e a concluir, 
relativamente a esse réu,  no sentido de sua condenação por corrupção 
ativa nos termos da denúncia, julgando, portanto, procedente a acusação.
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Quanto  a  José  Genoíno,  foi  afirmado  pela  defesa  que  ela  seria 
apresentada a partir da história pessoal de José Genoíno.

E aí queria fazer uma referência a que o juiz - eu diria -, infelizmente 
- porque não é, com afirmou aqui o Ministro Cezar Peluso,  um prazer ou 
uma  escolha,  mas  um  triste  deve  r  -,  não  fica  feliz  de  ter  de  julgar 
qualquer fato penal,  muito menos como esses que aqui nós estamos a 
julgar. 

E não estamos julgando histórias, porque as histórias são postas, são 
feitas,  às  vezes,  com  desvios  que  seriam  impensáveis,  que  seriam 
impraticáveis em outras circunstâncias. Portanto, eu não estou julgando a 
história  de  pessoas  que,  normalmente  e  em diversas  ocasiões,  tiveram 
vidas retas. Mas a vida é como uma estrada: às vezes, a gente anda mil 
quilômetros de maneira correta, num determinado momento, vai trocar o 
cd, manusear o rádio do carro e, nesse desvio, você pratica um acidente e 
acaba tendo de responder por isso. Então, não estou julgando histórias, 
porque eu tenho um reconhecimento enorme pelas pessoas que fizeram 
bem suas histórias em benefício da história do Brasil. Estou julgando os 
fatos apresentados nestes autos, tendo de reconhecer se houve ou não a 
prática que é imputada às pessoas pelo Ministério Público, sem deixar de 
reconhecer nada do que se passou, nem de valores ou desvalores, que 
antes foram adotados. O que nos interessa no processo é o que se teve 
neste conjunto de fatos, os dados que aconteceram nessa passagem, nessa 
quadra. 

Está demonstrado, a meu ver, ter atuado o réu. E afirmo isso com 
base  nas  provas,  mesmo acreditando no  que a  defesa  apresenta,  quer 
dizer, que em 2002 o réu José Genoíno era candidato ao governo de São 
Paulo e, portanto, pelo Partido dos Trabalhadores, e não participava da 
vida partidária. 

Entretanto, em 2003, que é exatamente quando se têm início - final 
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Quanto  a  José  Genoíno,  foi  afirmado  pela  defesa  que  ela  seria 
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de 2002, quando há o conhecimento, talvez infeliz, de Delúbio Soares e 
Marcos Valério - as práticas,  não há como se dizer que não houve ilícito 
penal praticado. Foi repetido pela defesa, e foi repetido da tribuna, que 
todo mundo sabia "que as finanças do PT estavam em frangalhos", que o 
réu  afirmou  que  assumiria  a  presidência,  mas  que  não  tomaria 
conhecimento da questão financeira do partido. Quem é presidente do 
partido há de saber ou procurar saber pelo menos do que assina. E, aí, 
não se há cogitar de responsabilidade objetiva quando se afirma que, no 
exercício da presidência, há atos comprovados, fatos comprovados de que 
houve participação do réu em reuniões para as quais, mesmo o partido 
que  se  afirmava  com  as  finanças  em  frangalhos,  ofereceu  recursos  a 
outros partidos, ofereceu para pagar advogados de pessoas que tinham 
perdido o mandato por ato do próprio, ou por instâncias de que tinha 
participado o PT, que é uma coisa extremamente difícil de ser explicada. 
Um  partido  que  estava  com  as  finanças  em  frangalhos,  sob  a  sua 
presidência teve, em reuniões - como acaba de afirmar também o Ministro 
Dias  Toffoli  -,  com  a  presença  do  presidente  do  PT  negociando  para 
garantir repasse de recursos que vinham de ilícitos, e que a pessoa, antes, 
sequer pergunte: como é que um Partido, que está com as finanças em 
frangalhos no final de 2002 poderia, do início de 2003 até meados de 2005, 
de repente, ter tanto dinheiro para distribuir para tanta gente, com tanto 
tipo de benesses, como se essa oferta desses recursos não levassem essa 
pessoa, pelo menos, a perguntar a este secretário do Partido: de onde vem 
este dinheiro? O que é isso? Como é que se conseguiu isso? E assinar 
documentos afirmando essas situações, e, depois, vir a ser cobrado - como 
está expresso em depoimento sobre o crivo do contraditório, portanto, em 
juízo - para se saber onde estava o recibo para a contabilidade, quando 
então  se  afirmava:  não,  depois  se  pensa nisso,  depois  vamos passar  o 
recibo, porque agora nós não temos como legalizar essa situação. Quer 
dizer,  não é  possível,  do  que se  tem nos autos,  afirmar  que apenas  a 
circunstância  de  ser  presidente  do  Partido  é  que  tenha  levado  à 
imputação e que não haveria prova bastante de que a oferta de vantagem, 
vantagem pecuniária e indevida teria sido feita exatamente pelo réu. 
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de 2002, quando há o conhecimento, talvez infeliz, de Delúbio Soares e 
Marcos Valério - as práticas,  não há como se dizer que não houve ilícito 
penal praticado. Foi repetido pela defesa, e foi repetido da tribuna, que 
todo mundo sabia "que as finanças do PT estavam em frangalhos", que o 
réu  afirmou  que  assumiria  a  presidência,  mas  que  não  tomaria 
conhecimento da questão financeira do partido. Quem é presidente do 
partido há de saber ou procurar saber pelo menos do que assina. E, aí, 
não se há cogitar de responsabilidade objetiva quando se afirma que, no 
exercício da presidência, há atos comprovados, fatos comprovados de que 
houve participação do réu em reuniões para as quais, mesmo o partido 
que  se  afirmava  com  as  finanças  em  frangalhos,  ofereceu  recursos  a 
outros partidos, ofereceu para pagar advogados de pessoas que tinham 
perdido o mandato por ato do próprio, ou por instâncias de que tinha 
participado o PT, que é uma coisa extremamente difícil de ser explicada. 
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então  se  afirmava:  não,  depois  se  pensa nisso,  depois  vamos passar  o 
recibo, porque agora nós não temos como legalizar essa situação. Quer 
dizer,  não é  possível,  do  que se  tem nos autos,  afirmar  que apenas  a 
circunstância  de  ser  presidente  do  Partido  é  que  tenha  levado  à 
imputação e que não haveria prova bastante de que a oferta de vantagem, 
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As reuniões eram com ele, como acaba de ler o Ministro Dias Toffoli 
- e não vou repetir -, os recursos foram distribuídos, a garantia de que 
esses  recursos  estavam  devidamente  assegurados  e  de  que  foram 
entregues está também comprovada nos autos.  Os acordos de milhões 
foram  feitos  para  o  Partido  Trabalhista  Brasileiro  e  para  o  Partido 
Progressista. A sua presença nas reuniões, e a assertiva, inclusive, de que, 
várias vezes, dizia-se que ia perguntar primeiro para ele, ou ele saindo e 
telefonando para alguém, afirmando que seria para José Dirceu, a fim de 
garantir que pudesse ser feito o acordo, ser firmado o acordo. Todas as 
provas dos autos levam a que houve a prática ilícita, exatamente a prática 
de  corrupção  ativa,  tal  como  descrita   pelo  Ministério  Público  e 
comprovada nos autos. 

Razão  pela  qual,  Senhor  Presidente,  fazendo  a  descrição,  a 
transcrição de todos esses dados, voto no sentido de julgar procedente a 
ação, para condenar o réu José Genoíno pela prática de corrupção ativa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Senhora 
Ministra, eu resgatei, aqui, as cédulas de crédito rural, objeto da discussão 
inicial, na abertura desta Sessão...

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não  está  sendo 
ouvido, Presidente, desculpe-me. Obrigada.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
resgatei,  aqui,  as  cédulas  de  crédito  bancário,  objeto  de  discussão  no 
início desta Sessão, e, realmente, comprovei que o primeiro empréstimo, a 
primeira operação de crédito ou de mútuo, a primeira operação foi de três 
milhões de reais junto ao Banco Rural, tendo por tomador do empréstimo 
o Partido dos Trabalhadores. Assinaram, pelo Partido dos Trabalhadores, 
José  Genoíno  e  Delúbio  Soares,  como  seus  representantes  legais.  Os 
avalistas  foram  Delúbio  Soares  e  Marcos  Valério,  nessa  cédula.  Nas 
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As reuniões eram com ele, como acaba de ler o Ministro Dias Toffoli 
- e não vou repetir -, os recursos foram distribuídos, a garantia de que 
esses  recursos  estavam  devidamente  assegurados  e  de  que  foram 
entregues está também comprovada nos autos.  Os acordos de milhões 
foram  feitos  para  o  Partido  Trabalhista  Brasileiro  e  para  o  Partido 
Progressista. A sua presença nas reuniões, e a assertiva, inclusive, de que, 
várias vezes, dizia-se que ia perguntar primeiro para ele, ou ele saindo e 
telefonando para alguém, afirmando que seria para José Dirceu, a fim de 
garantir que pudesse ser feito o acordo, ser firmado o acordo. Todas as 
provas dos autos levam a que houve a prática ilícita, exatamente a prática 
de  corrupção  ativa,  tal  como  descrita   pelo  Ministério  Público  e 
comprovada nos autos. 

Razão  pela  qual,  Senhor  Presidente,  fazendo  a  descrição,  a 
transcrição de todos esses dados, voto no sentido de julgar procedente a 
ação, para condenar o réu José Genoíno pela prática de corrupção ativa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Senhora 
Ministra, eu resgatei, aqui, as cédulas de crédito rural, objeto da discussão 
inicial, na abertura desta Sessão...

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não  está  sendo 
ouvido, Presidente, desculpe-me. Obrigada.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
resgatei,  aqui,  as  cédulas  de  crédito  bancário,  objeto  de  discussão  no 
início desta Sessão, e, realmente, comprovei que o primeiro empréstimo, a 
primeira operação de crédito ou de mútuo, a primeira operação foi de três 
milhões de reais junto ao Banco Rural, tendo por tomador do empréstimo 
o Partido dos Trabalhadores. Assinaram, pelo Partido dos Trabalhadores, 
José  Genoíno  e  Delúbio  Soares,  como  seus  representantes  legais.  Os 
avalistas  foram  Delúbio  Soares  e  Marcos  Valério,  nessa  cédula.  Nas 
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renovações - eu estou aqui com a primeira delas -, mais uma vez, quem 
assinou pelo Partido dos Trabalhadores foi a mesma dupla de dirigentes: 
Delúbio  Soares  e  José  Genoíno.  Entretanto,  Marcos  Valério  deixou  de 
figurar  como  avalista.  Figuraram  como  avalistas  pessoas  físicas:  José 
Genoíno e Delúbio Soares.              

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
prossigo, portanto, quanto ao réu José Dirceu.

No caso do réu José Dirceu, não há aqui - e nisso concordo com o 
que foi  dito,  aliás,  pelo  próprio  Relator  -,  não há nenhum documento 
assinado por ele que levasse à comprovação de que ele teria praticado os 
atos referentes à corrupção ativa que lhe são imputados. 

Entretanto, Senhor Presidente, a partir das próprias declarações de 
Delúbio  Soares  -  e  aqui  eu  faço  uma  ressalva,  porque,  no  voto  do 
eminente  Ministro-Revisor,  muito  bem  fundamentado,  ele  afirma  que 
seria  a  palavra  de  um corréu  para  descaracterizar  a  presença  de  José 
Dirceu como chefe da Casa Civil. Mas toda a fala do Delúbio Soares é no 
sentido  de  que  ele  tinha  respaldo,  ainda  que  subliminarmente,  mas 
claramente,  que  ele  tinha  respaldo  para  as  negociações  com  Marcos 
Valério, com a instituição financeira. Houve todas as ligações de Marcos 
Valério,  ligações no sentido de presenças em reuniões na Casa Civil,  a 
oferta e a imediata marcação de reuniões, que não eram simplesmente 
audiências rotineiras. Não se pode ter como o normal ou considerar que 
seria comum – e o é efetivamente - o Ministro da Casa Civil receber todo 
mundo. Porém, com os mesmos personagens e nas datas que coincidem 
com as  obtenções  de  recursos,  obtenções  de  vantagens,  exatamente  as 
reuniões com Marcos Valério, a presença constante, frequente de Marcos 
Valério, um publicitário mineiro nessas reuniões, em seguida, a presença 
em  reuniões  com  os  dirigentes  do  Banco  Rural  a  respeito  de  cujos 
dirigentes nós emitimos julgamento condenatório. 
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renovações - eu estou aqui com a primeira delas -, mais uma vez, quem 
assinou pelo Partido dos Trabalhadores foi a mesma dupla de dirigentes: 
Delúbio  Soares  e  José  Genoíno.  Entretanto,  Marcos  Valério  deixou  de 
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claramente,  que  ele  tinha  respaldo  para  as  negociações  com  Marcos 
Valério, com a instituição financeira. Houve todas as ligações de Marcos 
Valério,  ligações no sentido de presenças em reuniões na Casa Civil,  a 
oferta e a imediata marcação de reuniões, que não eram simplesmente 
audiências rotineiras. Não se pode ter como o normal ou considerar que 
seria comum – e o é efetivamente - o Ministro da Casa Civil receber todo 
mundo. Porém, com os mesmos personagens e nas datas que coincidem 
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em  reuniões  com  os  dirigentes  do  Banco  Rural  a  respeito  de  cujos 
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Não dou importância, Senhor Presidente - pedindo já desculpas aos 
que pensam em contrário -, ao que foi dado, por exemplo, em relação a 
narrativas  de  que  alguém  conseguiu  obter  que  a  ex  mulher  do  réu 
conseguisse  um  empréstimo  para  que  obtivesse  a  venda  de  um 
apartamento e com isso obtivesse uma outra situação vantajosa. 

Porque,  esse  fosse  fato  isolado  para  mim  não  teria  a  menor 
importância, e esse fato mesmo para mim não tem a importância que foi 
atribuída aqui em outros votos. 

A circunstância é singela e nós sabemos como se passa.  Vou usar 
uma expressão pouco comum, porque pode acontecer em situações até 
eticamente questionáveis, mas que não chegaria a crime: os lobistas fazem 
isso, pessoas como Marcos Valério fazem isso, procuram qualquer pessoa 
que  tenha   alguma  situação  de  projeção  social  ou  política,  verificam 
alguém da  família  ou  alguém perto,  ou  algum amigo  que  precise  de 
alguma coisa, faz uma oferta como se fosse apenas um amigo, e depois 
incriminam e imputam exatamente àquele que detém o cargo. 

Mas, independentemente desse fato, ao qual, portanto, eu não dou 
importância jurídica,  a ligação de Marcos Valério com José Dirceu fica 
comprovada pela sucessão de vinculações que são feitas, pela reiterada 
demonstração de proximidade daquele com este, a partir de ocorrência 
inegável  de  reuniões,  nas  mesmas  datas  em  que  ocorrem  as  práticas 
delituosas  comprovadas.  E  a  ligação  de  Marcos  Valério  com  o  Banco 
Rural, com Delúbio Soares, as reuniões, todos os empréstimos feitos, que 
depois eram distribuídos para garantir uma denominada base partidária. 
Esta base partidária, por sua vez, como foi comprovado no capítulo em 
que tratamos da corrupção passiva,  alicerçada exatamente naquilo que 
era  afirmado  como  pagamento  ilícito  de  recursos  para  se  obter 
aquiescência  e  apoiamento  ao  governo,  naquilo  que  era,  de  forma 
entrelaçada e acordada, a sequência dos fatos, leva  a que eu tenha de 
considerar ter havido, neste caso, oferta de vantagem para se conseguir 
essa  situação.  E,  ainda,  que  isso  se  fez  com o  conhecimento,  que  era 
impossível  não  se  ter,  deste  acusado,  porque  um publicitário  mineiro 
desconhecido não seria sequer recebido facilmente por um Ministro da 
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Não dou importância, Senhor Presidente - pedindo já desculpas aos 
que pensam em contrário -, ao que foi dado, por exemplo, em relação a 
narrativas  de  que  alguém  conseguiu  obter  que  a  ex  mulher  do  réu 
conseguisse  um  empréstimo  para  que  obtivesse  a  venda  de  um 
apartamento e com isso obtivesse uma outra situação vantajosa. 

Porque,  esse  fosse  fato  isolado  para  mim  não  teria  a  menor 
importância, e esse fato mesmo para mim não tem a importância que foi 
atribuída aqui em outros votos. 

A circunstância é singela e nós sabemos como se passa.  Vou usar 
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Casa Civil, na normalidade dos atos da vida política. E não seria razoável 
que este operador das práticas ilícitas assume o ônus de se comportar 
como o fez, contando apenas com a palavra de um tesoureiro ou de um 
secretário, se nada houvesse a respaldar o que alardeava Delúbio Soares, 
em termos de que garantiria, em contraprestação, a obtenção de algum 
tipo  de  benefício  ou de  tipos  de  benefício,  como retratado  nos  autos. 
Razão  pela  qual,  dou como caracterizada,  por  todos  os   indícios  e  as 
provas  apresentadas,  ter  havido  oferta  de  vantagem  que  tenha  sido 
garantida pelo réu José Dirceu. 

Por  isso,  também  nesse  caso,  Senhor  Presidente,  fazendo  a 
transcrição de tudo isso que disse,  voto no sentido da procedência da 
ação, relativamente a José Dirceu, quanto à corrupção ativa e, portanto, 
procedente a acusação nos termos do artigo 333 do Código Penal.

É como voto, Senhor Presidente.
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09/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor Presidente, entre os 
poucos  consensos  factuais  nos  autos,  destaco,  por  oportuno ao exame 
desse novo fragmento da imputação,  a efetiva aproximação do Partido 
dos Trabalhadores ao Partido Progressista, ao Partido Liberal, ao Partido 
Trabalhista Brasileiro e ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
a fim de formar a base de sustentação do Governo. 

O  conteúdo  desse  acordo  político  é  que  constitui  objeto  de 
controvérsia entre os acusados, inclusive o escopo do apoio financeiro que, 
convenientemente,  foi  admitido como relativo ao compartilhamento de 
despesas de campanha, passadas e futuras. 

Essa  inventiva  tese,  frise-se,  foi  rechaçada  pela  Corte  quando  do 
exame da imputação de corrupção passiva. 

O que se  extrai  dos  autos  é  que esse  acordo  foi  fruto de diversas 
reuniões entre os líderes e dirigentes partidários, as quais, obviamente, 
não foram registradas,  formalizadas em ata,  documentadas de alguma 
maneira,  restringindo o conhecimento do seu objeto àqueles que delas 
participaram. Aliás, como sói ocorrer em delitos da espécie.

Exsurge  então  para  debate  a  questão  da  prova  (v.g.  existência, 
validade, legitimidade, suficiência, ônus probatório e valor).

A despeito das questões teóricas sobre o tema, é preciso destacar que 
o presente processo é formado por mais de 237 volumes e 500 apensos, 
entre outros tantos avulsos e mídias anexadas. Foram produzidos vários 
laudos,  inquiridas  centenas  de  testemunhas  e  juntados  diversos 
documentos públicos e privados; o processo, portanto, é abundante de 
provas. 

É  certo  que  não  é  a  quantidade,  mas  a  qualidade  da  prova  que 
importa ao processo, por isso, Sr. Presidente, peço vênia para reafirmar 
algumas premissas a respeito.

Principio com a advertência de Mittermaier (In:  Tratado da prova em 
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matéria criminal, Bookseller, 1997, p. 315):

“Na maior parte dos casos falecem os meios que, segundo 
o pensar comum, produzem o que se chama a prova natural; 
ou, se o entenderem melhor, não existem na causa a inspeção 
do juiz, a confissão, as testemunhas do fato. Porém o espírito 
investigador  do  magistrado  deve  saber  achar  uma  mina 
fecunda  para  o  descobrimento  da  verdade  no  raciocínio 
apoiado pela experiência, nos processos que aplicar ao exame 
dos fatos e circunstâncias, que se encadeiam e fazem o cortejo 
do delito.  Estas  circunstâncias  são  outras  tantas  testemunhas 
mudas,  que  a  providência  parece  ter  colocado  em  torno  do 
crime para fazer brotar a luz da sombra em que o agente se 
esforça para sepultar o fato principal; são como um fanal que 
aclara o espírito  do juiz e o dirige para vestígios certos,  que 
basta  seguir  para atingir  a verdade.  De ordinário,  o  culpado 
ignora a existência dessas circunstâncias mudas, ou as julga de 
nenhuma importância; entretanto não as pode evitar: os pregos 
da sola de seus sapatos traem sua passagem; um botão perdido 
no lugar do crime fornece indício importante; uma mancha de 
sangue  em  sua  roupa  atesta  sua  participação  no  ato  de 
violência”.

Com  efeito,  não  é  de  hoje  que  a  Justiça  Criminal  se  utiliza  de 
“testemunhas mudas”  para “fazer brotar a luz da sombra em que o agente se  
esforça para sepultar o fato principal”. 

Afinal, “se o homem só pudesse conhecer pela própria percepção direta, bem  
pobre seria o campo dos seus conhecimentos: pobre no mundo das ideias, pobre no  
dos fatos... A grande quantidade de acontecimentos está fora da esfera das nossas  
observações diretas e são, por isso, bem poucos os fatos que podemos conhecer por  
visão  direta”.  Prossegue  o  mestre:  “Entre  uma  coisa  e  outra  existem  fios  
secretos e invisíveis aos olhos do corpo, mas visíveis aos olhos do espírito; fios  
tênues que são o meio providencial,  pelo qual o espírito chega à conquista do  
desconhecido; fios tênues que percorrendo o espírito humano, partindo daquilo  
que conhece diretamente, chegam ao que diretamente não se pode perceber. É por  
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estes  caminhos,  invisíveis  aos  olhos  do  corpo,  que  o  espírito  humano,  
encontrando-se  diante  dos  efeitos,  leva  a  pensar  em  suas  causas”.  (Nicola 
Malatesta, A lógica das provas em Matéria Criminal, Bookseller, p. 171).

Não por acaso previu o legislador pátrio que “considera-se indício a  
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por  
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias” (art. 239 do 
CPP). 

E, nos autos, muito se falou sobre indícios, seu valor e natureza, razão 
pela  qual  colaciono  excerto  da  doutrina  de  ANTONIO MAGALHÃES 
GOMES FILHO:

“Na terminologia processual mais moderna, essa expressão deve  
ser entendida como uma espécie do gênero  prova, a  prova indireta 
(ou prova crítica)¸  em contraposição à noção de  prova direta (ou 
prova histórica),  segundo uma distinção que não está fundada na  
eficácia persuasiva, mas sim na relação entre o fato a ser provado e o  
objeto  da  prova.  Assim,  mediante  uma  prova  direta  é  possível  
conhecer, por um único procedimento inferencial, o fato que deve ser  
demonstrado no processo;  a prova indireta,  diversamente,  permite  
conhecer  um fato  que,  depois  de  uma segunda inferência,  autoriza  
chegar ao fato que interessa à decisão”. 

Destaca o doutrinador: 

“Não há, portanto, uma diferença ontológica ou estrutural entre  
prova direta e prova indireta (ou indício), mas tão-só uma distinção  
fundada na relação entre o fato que cada uma delas permite conhecer e  
o thema probandum”. (A motivação das decisões penais, RT, p. 
167-168).

Os  indícios,  portanto,  não  são  abstrações  ilógicas  e 
descompromissadas  que  podem  ser  invocadas  aleatória  e 
imotivadamente pelo juiz.  Aliás, é por meio da motivação do decisum que 
se  logrará  legitimar  e  validar  os  juízos  de  valor  realizados  pelo 
magistrado.

Entrementes, não raras vezes, a reconstrução histórica dos fatos em 
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matéria penal  somente é possível  por meio da prova oral.  Ocorre que 
“todo depoimento é uma manifestação de conhecimento, maior ou menor, acerca  
de  um  determinado  fato.  No  curso  do  processo  penal,  a  reprodução  desse  
conhecimento  irá  confrontar-se  com  diversas  situações  da  realidade  que,  
consciente  ou  inconscientemente,  poderão  afetar  sua  fidelidade,  isto  é,  a  
correspondência  entre  o  que  se  julga  ter  presenciado  e  o  que  se  afirma  ter  
presenciado”  (Eugênio Pacelli de Oliveira,  Curso de Processo Penal,  Lumen 
Juris, p. 362). 

Afinal,  não podemos descurar que o “portador do conhecimento dos  
fatos é o homem, titular de inúmeras potencialidades,  mas também de muitas  
vulnerabilidades” (Pacelli, ob. cit., p. 362).

Ouvi aqui, não raras vezes, durante o julgamento desta Ação Penal, a 
tentativa  de  emprestar  a  determinados  testemunhos  força  probatória 
superior, atribuindo-lhes certa qualificação de  autoridade. Sem dúvida, a 
honorabilidade, as condições intelectuais, as qualidades pessoais podem e 
devem ser um referencial de avaliação do testemunho quanto ao sujeito, 
porém, não importam, por si sós, na supervalorização da prova. O valor 
do  testemunho  não  pode  ser  hierarquizado  segundo  o  grau  da 
autoridade.  E  este  processo  é  ilustrativo,  pois  não  foram  poucas  as 
autoridades constituídas que foram inquiridas – ministros, ex-presidente, 
senadores, deputados etc. 

O  valor  do  testemunho  deve  ser  aferido  segundo  sua  coerência 
interna  (espontaneidade,  logicidade,  não  contradição  etc.)  e  externa 
(relação harmônica com outros  elementos  de prova).  Deve-se observar 
certa  persistência no  depoimento:  “em  verdade,  aquele  que  observou  
exatamente, deve, em qualquer momento, reproduzir com a mesma linguagem o  
que  viu;  a  mentira  ao  contrário,  trai-se  involuntariamente  por  notáveis  
diferenças  nos  depoimentos  dados,  em  diversas  épocas,  sobre  as  mesmas  
circunstâncias.  E não pode ser  de outro modo;  uma vez  em tal  caminho,  é  a  
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pergunta e  a  adequação da resposta,  não se  descurando,  inclusive,  da 
possível indução ou direcionamento. 

Outro  aspecto  que  me  parece  relevante  na  valoração  dos 
testemunhos é o interesse pessoal do depoente, nem sempre perceptível 
de plano, mas aferível no curso da própria instrução processual.

Também, relevante observar a origem do conhecimento, se pessoal e 
direto ou indireto, de ouvir dizer.

Destarte, sem a pretensão de exaurir os aspectos que circundam a 
valoração  da  prova  oral,  sirvo-me  desses  referenciais  apenas  para 
fundamentar a minha compreensão sobre os fatos.

Observo,  primeiramente,  que o  eminente  Ministro  Relator  não  se 
limitou  a  emprestar  valor  probatório  absoluto ao  depoimento  do 
coacusado ROBERTO JEFFERSON ou mesmo a lastrear suas conclusões 
com  exclusividade neste  depoimento,  como  afirmado  pela  defesa  em 
novos memoriais.

Examinando  o  seu  voto,  constato  que  foram  consideradas  as 
declarações  de  outros  corréus  (v.g.  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS 
VALÉRIO, CRISTIANO PAZ, KÁTIA RABELLO, PEDRO CORRÊA, JOSÉ 
JANENE,  JOSÉ  BORBA,  VALDEMAR  COSTA  NETO,  EMERSON 
PALMIERI)  e  de  várias  testemunhas  (v.g.  Renilda  Maria  Santiago 
Fernandes, Ricardo Guimarães, Plauto Gouvêa, Marcelo Sereno, Virgílio 
Guimarães,  Fernanda Karina Somaggio,  Sandra  Cabral,  Vadão Gomes, 
Lúcio Funaro, Luiz Roberto de Albuquerque, Ricardo Abecassis Espírito 
Santo,  Miguel  Horta,  Antonio Mexia,  Ivan Guimarães  e  Maria  Ângela 
Saragoça) e inclusive do próprio acusado JOSÉ DIRCEU. 

A prova oral ainda foi cotejada com outros elementos probatórios 
constantes  nos  autos  como,  por  exemplo,  os  relatórios  da  CPMI,  do 
Conselho de Ética, documentos públicos e privados, laudos técnicos, etc.

A conclusão, portanto, deriva de um juízo crítico da prova dos autos, 
num  exame  contextualizado  dos  diversos  elementos  de  prova, 
concatenado lógica e cronologicamente. 

É fato que nem todas as pessoas acima referidas fizeram menção aos 
acusados JOSÉ DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO, mas,  como afirmado pelo 
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Relator,  compõem – ao lado daquelas que o citam – o contexto fático-
probatório que contribui para desvendar o grande mosaico.

Não  se  pode  olvidar  que  parte  dos  fatos  remonta  a  reuniões 
privadas,  reservadas  aos  corréus  delas  participantes,  sem  qualquer 
registro documental, salvo, como afirmado pela defesa de JOSÉ DIRCEU, 
a própria agenda de compromissos do acusado.

Oportuno  ressalvar  que,  evidentemente,  não  é  ilícito  o  Ministro 
Chefe da Casa Civil realizar reuniões em caráter reservado, bem como 
não  é  ilícito  receber  empresários  e/ou  dirigentes  de  instituições 
financeiras. 

A ilicitude advém do contexto em que os fatos se entrelaçam, na 
medida  em  que  o  Chefe  da  Casa  Civil  se  reúne  exatamente  com  os 
dirigentes das instituições financeiras que advogam interesses privados – 
alheios  à  competência  do  Ministro  –  e  que concedem – inclusive com 
coincidência  temporal  –  os  malsinados  empréstimos  utilizados  para 
irrigar a corrupção de parlamentares.  Curiosamente,  ainda,  participam 
dessas reuniões os dois operadores ostensivos do esquema de corrupção, 
DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO.

Pois bem. 
Em seu depoimento,  VIRGÍLIO GUIMARÃES afirma que,  entre o 

primeiro  e  o  segundo  turno  da  campanha  presidencial  de  2002, 
atendendo a pedido de MARCOS VALÉRIO, intermediou a aproximação 
deste com dirigentes do Partido dos Trabalhadores e futuros integrantes 
do  Governo Federal.  Em curto  espaço  de  tempo,  MARCOS VALÉRIO 
aproximou-se  da  corrente  do  PT  denominada  “Campo  Majoritário”, 
formada  por  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES  e 
SÍLVIO PEREIRA (Vol. 41, fl. 8.590-8.591):

“que  entre  o  primeiro  e  o  segundo  turno  da  campanha  
presidencial de 2002 foi procurado por MARCOS VALÉRIO com o  
pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes do Partido  
dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo Governo Federal;  
que  MARCOS VALÉRIO então  relatou  ao  declarante  que  possuía  
contratos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e alguns  
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Ministérios  dos  quais  não  se  recorda;  que  ficou  surpreso  com  a  
revelação  de  tão  importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS  
VALÉRIO; que o pedido de MARCOS VALÉRIO era bastante singelo,  
dizendo o mesmo que apenas gostaria de se fazer conhecido do novo  
Governo Federal e  demonstrar o trabalho de suas empresas,  o qual  
gostaria  de  dar  continuidade;  que  achou  natural  o  pedido  de  
MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  apresentar  o  mesmo  
primeiramente para vários Deputados Federais da bancada do PT e  
para  dirigentes  do  Partido;  que  em Brasília  apresentou  MARCOS  
VALÉRIO ao  Deputado Federal  JOÃO PAULO CUNHA, líder  da  
bancada  e  candidato  a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e  
diversos  outros  parlamentares,  tais  como JOSÉ DIRCEU, PAULO  
ROCHA, Prof. LUIZINHO e LUIZ SÉRGIO; que os Deputados do  
PTIMG já conheciam MARCOS VALÉRIO do mundo publicitário de  
Minas Gerais; que levou MARCOS VALÉRIO para conhecer a Sede  
Nacional do PT em São Paulo, ocasião em que o apresentou para o  
então Tesoureiro DELÚBIO SOARES e todos os demais dirigentes  
que lá se encontravam; que apresentava MARCOS VALÉRIO como  
sendo um publicitário amigo do declarante; que MARCOS VALÉRIO  
era  uma  pessoa  bastante  envolvente  e  carismática,  sendo  que  
rapidamente  se  relacionou  com  os  integrantes  do  Partido  dos  
Trabalhadores; que MARCOS VALÉRIO apresentava seus trabalhos  
publicitários em cada novo contato que estabelecia no PT, tendo já em  
2002 participado da programação visual da propaganda da campanha  
do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  CUNHA  à  Presidência  da  
Câmara dos Deputados; que MARCOS VALÉRIO passou a ter seus  
próprios contatos no PT independentes do declarante; que MARCOS  
VALÉRIO  se  aproximou  da  corrente  do  PT  denominada  ‘Campo  
Majoritário’, oposta à corrente partidária do declarante; que o Campo  
Majoritário tinha como suas principais figuras JOSÉ DIRCEU, JOSÉ  
GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA”.

A  corroborar  as  assertivas  de  VIRGÍLIO  GUIMARÃES,  o 
depoimento  do  próprio  “empresário”  mineiro:  “que,  em  razão  do  
conhecimento  pessoal  do  Deputado  do  PT  VIRGÍLIO  GUIMARÃES,  
conterrâneo  do  declarante,  o  mesmo  o  apresentou  a  DELÚBIO  SOARES  e  
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SÍLVIO PEREIRA pessoas ligadas à cúpula do PT; que o declarante passou a  
acompanhar,  juntamente  com os  mesmos,  o  andamento  do  segundo  turno da  
campanha presidencial, desenvolvendo um relacionamento com estes” (Vol. 3, fl. 
730).

Segundo  o  próprio  MARCOS  VALÉRIO,  “a  atuação  na  área  de  
publicidade, de um modo geral, envolve a submissão a interesses políticos, sem o  
que as empresas não sobrevivem nesse mercado; (...) o declarante, assim como  
todos  os  profissionais  da  área  de  publicidade,  sempre  objetivam participar,  da  
forma  mais  próxima  possível,  dos  partidos  políticos  e  candidatos  com maior  
possibilidade  de  eleição”  (Vol.  3,  fls.  728-730).  Indubitável,  portanto,  o 
interesse de MARCOS VALÉRIO, ao aproximar-se da Cúpula do Partido 
dos Trabalhadores em meados de 2002.

Finda  a  eleição  presidencial,  inicia-se  o  estreitamento  dessa 
conveniente  aproximação.  Nesse  sentido,  o  depoimento  de  MARCOS 
VALÉRIO (Vol. 3, fl. 730):

“que,  vencida  a  eleição  presidencial,  aproximadamente  em  
janeiro de  2003,  houve um estreitamento do  relacionamento,  sendo  
que o depoente passou a frequentar a sede do partido em São Paulo, na  
Rua Silveira Martins, ocasião em que estava ocorrendo a montagem  
da equipe de governo; que DELÚBIO SOARES iria permanecer como  
tesoureiro do PT; que no início do Governo Federal, em fevereiro de  
2003,  nessas  conversas  que  vinha  mantendo  com  DELÚBIO  
SOARES,  este  informou  ao  declarante  que  existiam  pendências  
financeiras  dos  diretórios  regionais  do  PT referentes  às  eleições  de  
Deputados Federais e Estaduais e Governadores que necessitavam ser  
saldadas; que DELÚBIO solicitou ao depoente um empréstimo para  
tal  finalidade;  que  o  declarante  informou  que  já  havia  realizado  
empréstimos dessa natureza no passado e  ficado no prejuízo,  sendo  
que  desta  vez,  exigiria  uma  garantia  por  escrito;  que  DELÚBIO  
SOARES,  como  tesoureiro  do  partido,  informou  que  garantiria  os  
empréstimos, assinando declarações nesse sentido; que, desta forma,  
foram  procuradas  instituições  financeiras  onde  o  declarante  tinha  
maior movimento; que o declarante compareceu às instituições BMG e  
Banco Rural, obtendo os empréstimos nos valores e datas relacionados  
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na  petição  protocolada  na  PGR  na  data  de  ontem,  sendo  que  em  
alguns  deles  foram  oferecidos  como  garantia  créditos  relativos  a  
contratos de publicidade com o Governo Federal”. 

No final de 2002, início de 2003, inaugura-se o lado obscuro dessa 
relação.  Afirma  SIMONE  VASCONCELOS  que  passou  a  realizar  um 
trabalho diferente do que estava acostumada a desempenhar (Vol. 3, fl. 589):

“que  no  final  do  ano  de  2002  recebeu  o  primeiro  pedido  de  
MARCOS  VALÉRIO  para  realizar  um  trabalho  diferente  do  que  
estava acostumada; que MARCOS VALÉRIO, no final de dezembro  
de  2002,  pediu  à  declarante  que  realizasse  um  saque  na  agência  
Brasília do Banco Rural e repassasse os valores para algumas pessoas;  
que, na verdade, este primeiro saque a pedido de MARCOS VALÉRIO  
ocorreu  em janeiro  de  2003;  que  não  se  recorda  como  procedeu  a  
entrega dos valores sacados para os destinatários; que também não se  
recorda para quem entregou a quantia sacada; que não se lembra do  
valor  do  primeiro  saque  que  realizou  a  pedido  de  MARCOS  
VALÉRIO;  que  MARCOS  VALÉRIO  não  apresentou  qualquer  
justificativa  para  este  saque;  que  perguntou  para  MARCOS  
VALÉRIO  qual  o  motivo  do  referido  pagamento  não  ser  efetuado  
através  de  transferência  bancária  ou  por  meio  de  cheque,  tendo  o  
mesmo  respondido  que  queria  o  pagamento  em  dinheiro;  que  
provavelmente  este  primeiro  saque  que  realizou  foi  entregue  ao  
destinatário ainda no interior da agência bancária do Banco Rural;  
que anteriormente a este primeiro saque nunca havia ido à agência do  
Banco Rural; que a partir de então MARCOS VALÉRIO fez vários  
pedidos  semelhantes  para  a  declarante;  que  MARCOS  VALÉRIO  
pedia à declarante que se dirigisse à agência Brasília do Banco Rural  
para efetuar saques de valores variados e repassar a outras pessoas;  
que não se recorda quantas vezes realizou tal procedimento”.

Conforme os elementos de prova constante nos autos (documental, 
técnica e oral), inaugura-se a aproximação do PT ao PP, PL, PTB e PMDB, 
a fim de formar a base de sustentação do Governo. 

Indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas do 
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PT,  PP e PL para formalizar alianças políticas,  JOSÉ GENOÍNO, então 
Presidente  do  PT,  apesar  de  assegurar  desconhecer  a  distribuição  de 
recursos financeiros a partidos e parlamentares da base aliada, asseverou 
o seguinte (Vol. 19, fl. 4.213): 

“confirma que participou de reuniões com os presidentes destes  
partidos; que em tais reuniões discutia-se alianças políticas, sendo que  
nos municípios em que o PT se aliasse a algum partido, também iria  
contribuir financeiramente em tais  campanhas;  que nega que tenha  
tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como distribuição  
de recursos do PT para partidos e parlamentares da base aliada; que  
nas  reuniões  apenas  eram  discutidas  eventuais  contribuições  
financeiras  em  seu  sentido  amplo,  ficando  a  cargo  dos  diretórios  
municipais e regionais sua execução; que desconhecia a distribuição de  
recursos financeiros a partidos e parlamentares da base aliada através  
de MARCOS VALÉRIO por ordem de DELÚBIO SOARES; que não  
tinha conhecimento da distribuição de  dinheiro  vivo na agência  do  
Banco Rural do Brasília Shopping; que todo o controle das despesas e  
das receitas do Partido dos Trabalhadores ficava a cargo de DELÚBIO  
SOARES;  que  não  tinha  conhecimento  de  que  o  Partido  dos  
Trabalhadores  não  registrava  em  sua  escrita  contábil  sua  
movimentação financeira na totalidade; que era DELÚBIO SOARES  
quem tinha essa obrigação, conforme determinação estatutária”.

Em  juízo,  o  acusado  PEDRO  CORRÊA  revelou  a  existência  de 
negociações  políticas  com  pessoas  ligadas  ao  PT,  entre  elas  JOSÉ 
GENOÍNO,  JOSÉ  DIRCEU,  SÍLVIO  PEREIRA e  MARCELO  SERENO 
(assessor  de  JOSÉ  DIRCEU).  Eram  discutidas,  nessas  negociações,  a 
possibilidade de o PP compor o Governo (Vol. 67, fl. 14.618-14.620):

“que  as  negociações  políticas  do  PP  com  o  PT  ocorreram  
principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo PP e  
JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO  
SERENO pelo PT; que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto;  
que as negociações eram exclusivamente políticas, jamais financeiras  
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(...) que GENOÍNO procurou o PP em janeiro de 2003 para compor a  
base aliada e a equipe de governo; que em meados de abril de 2003, o  
PP passou a  fazer  parte  da  base  aliada,  respeitando  a  posição  dos  
deputados que não votavam a favor do governo Lula”.

Em depoimento prestado à Polícia Federal,  JOSÉ JANENE admitiu 
que, “no início do atual Governo Federal, o Partido Progressista realizou com o  
Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperação financeira”;  que, por esse 
acordo de cooperação financeira, que não tinha um valor específico, “o  
Partido dos Trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao Partido Progressista  
recursos para a sua estruturação visando à formação de alianças para eleições  
futuras” (Vol. 8, fl. 1.703).

Em juízo, JOSÉ JANENE, embora tenha  retificado a sua declaração 
inicial de que houve um acordo financeiro, contraditoriamente afirmou que 
o Partido dos Trabalhadores “ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar  
honorários de advogado”. 

Destaca-se do interrogatório judicial  de JOSÉ JANENE:  a) reunião 
entre o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores, no intuito de 
fechar uma aliança política; b) ajuda financeira do PT, que teria o objetivo 
de quitar honorários advocatícios;  c) contato com alguns integrantes da 
Cúpula  do  PT,  JOSÉ DIRCEU,  DELÚBIO SOARES e  JOSÉ GENOÍNO 
(Vol. 75, fl. 16.089-16.096):

“Houve uma reunião entre o Presidente do Partido Progressista,  
PEDRO CORRÊA,  e  o  nosso  líder,  na  época,  Deputado  PEDRO  
HENRY e o Deputado JOSÉ GENOÍNO, que era presidente do PT e  
para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de  
apoio  ao  governo e  isso  incluía  uma aliança  política  e  nunca uma  
aliança financeira. O que ocorreu na época é que essa aliança política  
era  uma  aliança  que  deveria  ter  desdobramento  para  as  eleições  
municipais e o Partido dos Trabalhadores, que movia um monte de  
ações  contra  dois  deputados  nossos,  um dos  quais  tinha  perdido  o  
mandato, o segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável  
por essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o  
advogado dos deputados, deputado PAULO GOIAS, que confirmou  
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que  recebeu,  com  recebido,  enfim,  tudo  licitamente;  (...)  JOSÉ  
DIRCEU, na qualidade de Chefe da Casa Civil, tive contato com ele  
por duas ou três vezes dentro do gabinete dele no palácio do planalto;  
DELÚBIO SOARES tive contato com ele por duas ou três vezes na  
sede  do  PT;  SÍLVIO  PEREIRA eu  estive  com  ele  algumas  vezes  
porque tratava dos cargos no governo, quem era o encarregado dos  
cargos  nos  Estados  era ele,  então eu tratei  com ele  algumas vezes;  
JOSÉ GENOÍNO, estive com ele uma vez”. 

Em depoimento prestado à Polícia Federal, posteriormente ratificado 
em juízo (fls. 42.970-42.975), VADÃO GOMES atesta ter presenciado uma 
conversa entre  DELÚBIO SOARES e  JOSÉ GENOÍNO e os Deputados 
PEDRO HENRY e  PEDRO CORRÊA,  acerca  da  possibilidade  de  uma 
aliança entre o PT e o PP em âmbito nacional, bem como da necessidade 
de um apoio financeiro por parte do PT ao PP (Vol. 8, fl. 1.719):

“que  nunca  chegou  a  tratar  nenhum  tipo  de  assunto  com  
DELÚBIO  SOARES,  esclarecendo  que  presenciou  uma  conversa  
havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o  
presidente do mesmo partido, JOSÉ GENOÍNO, com os Deputados  
PEDRO  HENRY  e  PEDRO  CORRÊA,  ambos  do  Partido  
Progressista;  que  nessa  conversa  os  políticos  dos  dois  partidos  
tentavam  acertar  detalhes  de  uma  possível  aliança  em  âmbito  
nacional;  que  no  decorrer  do  referido  diálogo,  escutou  que  os  
interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do  
Partido  dos  Trabalhadores  para  o  Partido  Progressista  em  
algumas regiões do País”.

Idêntica  sistemática  foi  adotada  quanto  ao  Partido  Liberal  (PL). 
VALDEMAR COSTA NETO admitiu que, em 2003, “como líder da bancada  
do PL, reuniu-se muitas vezes no Palácio do Planalto com o Chefe da Casa Civil,  
Sr.  JOSÉ  DIRCEU”  (Vol.  72,  fl.  15.459).  Ressaltou  o  acusado  que,  na 
ocasião, em razão do apoio à candidatura do então Presidente LULA, o 
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época,  a  destinação  do  valor  de  R$  10.000.000,00  (Vol.  72,  fls.  15.459-
15.460):

“Que o PL apoiou a candidatura do Presidente Lula, pois o Vice-
presidente  era  do  PL;  que  desde  2000,  começou  os  entendimentos  
nesse sentido; que na data de 21 de junho de 2002, foi manchete de  
jornal  ‘PL  vai  participar  do  caixa  de  campanha  do  PT’;  que  o  
combinado  é  que  teriam  um  caixa  único  de  campanha  de  R$  
40.000.000,00  (quarenta  milhões)  de  previsão  para  os  gastos  na  
eleição;  que ficou acertado que o PL iria ter direito a um valor  
de  cerca  de  R$  10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais),  isto  é,  
proporcional ao número de deputados da bancada do PL; que no início  
da campanha, o Sr. Delúbio Soares informou para o réu aqui presente  
que não teria condições de honrar o empréstimo, pois tinha assumido  
compromisso com as chapas dos estados; que fez um empréstimo com o  
Sr. Lúcio Funaro de cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões); Que  
recebeu do Sr. Lúcio Funaro R$ 3.000.000,00 no início de agosto R$  
1.000.000,00  no  final  de  agosto  e  mais  um  milhão  no  início  de  
setembro; Que fez o empréstimo mencionado por orientação do próprio  
DELÚBIO que prometia ressarcir o réu depois das eleições; Que o Sr.  
Lúcio Funaro era conhecido em São Paulo como agiota e emprestava  
dinheiro a juros; Que o empréstimo, inicialmente, deveria ser pago até  
28  de  fevereiro  de  2003;  Que  não  conseguiu  pagar  na  data  
determinada,  mas  pagaram  parceladamente  de  fevereiro  a  abril  de  
2003  o  valor  de  R$  3.500.000,00;  Que  pegou  o  empréstimo  
mencionado a  3,5% ao mês;  Que ao final  de  janeiro ou começo de  
fevereiro, o Sr. DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra.  
SIMONE na empresa SMP&B, que a referida senhora iria começar a  
pagar ao réu o combinado”.

Importante destacar as declarações de VALDEMAR COSTA NETO 
na fase do inquérito (Vol. 6, fls.1.376-1385), cujos excertos destaco:

“QUE as reuniões para tratar de assuntos  políticos ocorriam  
com a presença do DECLARANTE e JOSÉ ALENCAR, pelo PL, e  
JOSÉ DIRCEU,  DELÚBIO SOARES, JOÃO PAULO CUNHA e  
LUIZ DULCI pelo PT,  sempre na residência de JOSÉ DIRCEU;  
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QUE os  acordos  políticos  e  de  recursos  para  a  campanha  eleitoral  
foram amplamente divulgados pela mídia à época; QUE em meados  
de junho de 2002, em virtude do impasse referente aos valores  
que seriam destinados à campanha  ao PL, o  DECLARANTE,  
juntamente com JOSÉ DIRCEU, redigiu uma nota à imprensa e  
aos partidos políticos comunicando a inviabilidade da aliança  
PT/PL,  em  virtude  da  verticalização;  QUE  nesta  ocasião  o  
Senador JOSÉ ALENCAR telefonou para o DECLARANTE que lhe  
informou  do  teor  da  nota;  QUE  O  Senador  JOSÉ  ALENCAR  
solicitou ao DECLARANTE que aguardasse, pois voltaria a ligar em  
10 minutos; QUE retomada a ligação, JOSÉ ALENCAR solicitou o  
cancelamento  da  nota,  uma  vez  que  o  candidato  LULA estaria  se  
dirigindo a Brasília para dar prosseguimento às negociações; QUE no  
dia  seguinte,  na  residência  do  Deputado  PAULO  ROCHA,  
PT/PA,  foi  realizada  uma  reunião  entre  LULA,  JOSÉ  
ALENCAR,  o  DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  
SOARES,  MARIA  DO  CARMO  LARA  e  NILMÁRIO  
MIRANDA;  QUE  o  local  da  reunião  foi  escolhido  para  evitar  o  
assédio da imprensa, sendo que o anfitrião não participava ativamente  
das negociações ora tratadas; QUE o candidato LULA se encaminhou  
ao DECLARANTE e disse" - Valdemar, você é o nosso problema?",  
tendo  recebido  como  resposta  que  o  problema  era,  na  verdade,  a  
verticalização, e o mesmo não iria "matar a bancada do PL por causa  
da  aliança  com  o  PT";  QUE  DELÚBIO  SOARES  convidou  o  
DECLARANTE para uma conversa reservada em um dos aposentos, e  
o  candidato  LULA informou a  JOSÉ ALENCAR: "-  deixa os  dois  
conversarem que isso é problema de partido, não é problema nosso",  
declaração  ouvida  por  todos  os  presentes;  QUE se  retiraram então  
DELÚBIO  SOARES  e  o  DECLARANTE,  tendo  este  dito  que"  -  
lutara durante quatro anos para montar uma chapa para atingir os  
5%, e  não seria justo inviabilizar o partido pela aliança,  e  a única  
saída seriam recursos"; QUE DELÚBIO SOARES tentou fazer com  
que  a  negociação  ficasse  em  patamares  abaixo  dos  R$  10  milhões  
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para  
financiamento  da  campanha;  QUE  o  DECLARANTE  ficou  
irredutível quanto ao valor, sob pena de não aceitar a verticalização,  

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657268.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

QUE os  acordos  políticos  e  de  recursos  para  a  campanha  eleitoral  
foram amplamente divulgados pela mídia à época; QUE em meados  
de junho de 2002, em virtude do impasse referente aos valores  
que seriam destinados à campanha  ao PL, o  DECLARANTE,  
juntamente com JOSÉ DIRCEU, redigiu uma nota à imprensa e  
aos partidos políticos comunicando a inviabilidade da aliança  
PT/PL,  em  virtude  da  verticalização;  QUE  nesta  ocasião  o  
Senador JOSÉ ALENCAR telefonou para o DECLARANTE que lhe  
informou  do  teor  da  nota;  QUE  O  Senador  JOSÉ  ALENCAR  
solicitou ao DECLARANTE que aguardasse, pois voltaria a ligar em  
10 minutos; QUE retomada a ligação, JOSÉ ALENCAR solicitou o  
cancelamento  da  nota,  uma  vez  que  o  candidato  LULA estaria  se  
dirigindo a Brasília para dar prosseguimento às negociações; QUE no  
dia  seguinte,  na  residência  do  Deputado  PAULO  ROCHA,  
PT/PA,  foi  realizada  uma  reunião  entre  LULA,  JOSÉ  
ALENCAR,  o  DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  
SOARES,  MARIA  DO  CARMO  LARA  e  NILMÁRIO  
MIRANDA;  QUE  o  local  da  reunião  foi  escolhido  para  evitar  o  
assédio da imprensa, sendo que o anfitrião não participava ativamente  
das negociações ora tratadas; QUE o candidato LULA se encaminhou  
ao DECLARANTE e disse" - Valdemar, você é o nosso problema?",  
tendo  recebido  como  resposta  que  o  problema  era,  na  verdade,  a  
verticalização, e o mesmo não iria "matar a bancada do PL por causa  
da  aliança  com  o  PT";  QUE  DELÚBIO  SOARES  convidou  o  
DECLARANTE para uma conversa reservada em um dos aposentos, e  
o  candidato  LULA informou a  JOSÉ ALENCAR: "-  deixa os  dois  
conversarem que isso é problema de partido, não é problema nosso",  
declaração  ouvida  por  todos  os  presentes;  QUE se  retiraram então  
DELÚBIO  SOARES  e  o  DECLARANTE,  tendo  este  dito  que"  -  
lutara durante quatro anos para montar uma chapa para atingir os  
5%, e  não seria justo inviabilizar o partido pela aliança,  e  a única  
saída seriam recursos"; QUE DELÚBIO SOARES tentou fazer com  
que  a  negociação  ficasse  em  patamares  abaixo  dos  R$  10  milhões  
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para  
financiamento  da  campanha;  QUE  o  DECLARANTE  ficou  
irredutível quanto ao valor, sob pena de não aceitar a verticalização,  

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657268.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5122 de 8405 STF-fl. 56737



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

liberando os candidatos para fecharem acordos em nível estadual, que  
permitissem atingir a cláusula de barreira; QUE em dado momento  
do  impasse,  adentrou  JOSÉ  DIRCEU,  que  perguntou  a  
DELÚBIO SOARES sobre o andamento das negociações, tendo  
obtido como resposta "Valdemar está irredutível"; QUE JOSÉ 
DIRCEU se retirou, não fazendo qualquer observação; QUE após isso,  
DELÚBIO SOARES disse  ao  DECLARANTE:  "-  olha,  eu  vou te  
pagar de acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar  
nada, mas a parte referente à doação do JOSÉ ALENCAR, quando  
entrar,  essa eu te  repasso na integralidade  até  completar  os  R$ 10  
milhões";  QUE ambos  saíram e  comunicaram que  o  acordo  estava  
fechado, sem maiores explicações (...)” (Grifei).

Tal como PEDRO CORRÊA, BISPO RODRIGUES assegurou ter sido 
convocado para participar de uma reunião na sede do PT em São Paulo, a 
fim de tratar de assuntos relativos ao apoio do PL do Rio de Janeiro ao PT 
no segundo turno (Vol. 11, fl. 2.258):

“que  diante  disso,  foi  convocado  pelo  Presidente  Nacional  do  
Partido Liberal, Sr. VALDEMAR COSTA NETO, a participar de uma  
reunião na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo,  
não se recordando da data, para tratar de assuntos relativos ao apoio  
do Partido Liberal do Rio de Janeiro ao Partido dos Trabalhadores no  
segundo turno; QUE se recorda de terem participado desta reunião o  
Deputado Federal JOSÉ DIRCEU e o Presidente do PL VALDEMAR  
DA COSTA NETO, não sabendo precisar os nomes de outras pessoas  
que tenham participado deste evento; que DELÚBIO SOARES não  
participou desta reunião; que não foi abordado o assunto financeiro  
nesta reunião, mas tão somente questões políticas”.

ÉMERSON  PALMIERI,  à  época  secretário  do  PTB,  confirmou  a 
existência de um acordo financeiro firmado entre o PTB e o PT, o qual 
estabelecia  a  doação  ao  PTB  do  valor  de  R$  20.000.000,00,  em  cinco 
parcelas  iguais,  com  a  finalidade  de  auxiliar  a  campanha  de  seus 
candidatos às eleições municipais de 2004. Aduz que, após a reunião, foi 
apresentado a MARCOS VALÉRIO por DELÚBIO SOARES,  o empresário  
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que iria fazer as doações e resolver os problemas do PT e do PTB (Vol. 16, fl. 
3.574):

“que tal acordo estabelecia doação ao PTB no valor de R$ 20  
milhões em 5 parcelas iguais, com a finalidade de auxiliar a campanha  
dos  candidatos  do  PTB  as  eleições  municipais  de  2004;  que  
participaram como representantes  do  PTB,  o  presidente  do  partido  
ROBERTO JEFFERSON, o líder do PTB na Câmara dos Deputados  
JOSÉ MÚCIO e o DECLARANTE, e  pelo  PT,  o  presidente JOSÉ  
GENOÍNO, o tesoureiro DELÚBIO SOARES, SILVIO PEREIRA e  
MARCELO SERENO; que esta reunião ocorreu em maio de 2004;  
que  logo  após  a  reunião  em que foi  acertado  o  acordo financeiro 
entre o PTB e o PT, conheceu MARCOS VALÉRIO, apresentado por  
DELÚBIO  SOARES,  na  sede  do  PT  em  BRASÍLIA,  como  o  
empresário que iria fazer as doações e resolver os problemas do PT e  
PTB;  que  neste  momento  estavam  na  sala  somente  DELÚBIO  
SOARES,  MARCOS  VALÉRIO  e  o  DECLARANTE;  que  outra  
reunião  ocorreu  no  início  de  junho  de  2004,  onde  foi  finalizado  o  
acordo,  tendo  sido  combinado  inclusive  que  as  doações  seriam  
efetuadas mediante recibos,  ou do PT ou de empresários, entre eles  
MARCOS VALÉRIO”.

Por outro lado, é apreensível no exame da prova que,  de fato,  os 
dirigentes e líderes do Partido dos Trabalhadores tinham um projeto de 
poder que combinava, basicamente, dois objetivos: expansão do próprio 
partido e formação de uma base aliada. Destaco excerto do depoimento 
de DELÚBIO SOARES em juízo (Vol. 77, fl. 16.609):

“Quando nós discutimos, quando nós discutimos o pagamento  
das dívidas que tinham ficado,  nós fomos discutindo com o partido  
também crescimento do partido e fomos discutindo também com os  
partidos uma aliança para 2004. Então, nós procuramos saldar uma  
dívida que já existia e automaticamente as pessoas foram no processo  
em crescimento foram aumentando as  despesas.  Para a  senhora ter  
uma ideia, o PT terminou o ano de 2002, dezembro de 2002, com 400  
mil filiados em 2400 Municípios. Nós precisávamos na concepção do  
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PT, o PT aprovou isso de disputar as eleições em todos os municípios  
brasileiros. Então, para alterar o partido tem 5 mil municípios, 5600  
municípios.  Nós  conseguimos  criar  o  partido  em 5400 municípios.  
Tanto é que na eleição de 2004 nós saímos de 180 prefeituras para 413  
prefeituras em 2004”.

Esse  projeto,  por  evidente,  entrelaça  interesses  partidários  e  de 
Governo.

Essa aproximação política  mediante repasse de recursos financeiros, 
afinal, foi reconhecida pela Corte no exame do capítulo VI da denúncia, 
oportunidade em que se reconheceu a prática de corrupção passiva por 
parlamentares do Partido Progressista (PP), do Partido Liberal (PL), do 
Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  do  Partido  do  Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB).

Conquanto em nossa legislação penal não se exija um pactum sceleris 
para a consumação do delito de corrupção, no caso, uma vez comprovado 
o  recebimento  da  propina  pelo  funcionário  público,  é  inevitável 
reconhecer  a  bilateralidade  da  conduta  –  a  oferta  ou  promessa  de 
vantagem indevida.

E,  com  efeito,  incorre  o  agente  da  oferta  ou  promessa  no  crime 
descrito  no  art.  333  do  Código  Penal:  “oferecer  ou  prometer  vantagem  
indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar  
ato de ofício”.

Lembro que é “irrelevante a forma pela qual é realizada a oferta,  ou a  
promessa: verbalmente, por escrito, ou por atitude inequívoca (dinheiro colocado  
na  carteira  do  funcionário)” (Paulo  José  da  Costa  Junior,  Direito  Penal 
Objetivo, p. 595).

E, nesse contexto, a  promessa  ou oferta resta comprovada pela prova 
oral, e o pagamento por prova documental (inclusive técnica) e oral.

O ex-Deputado ROBERTO JEFFERSON — ao denunciar a existência 
de um esquema de distribuição de verbas e cargos a partidos da base 
aliada  ao  Governo,  notoriamente  conhecido  como  “Mensalão”  — 
afirmou, em depoimento prestado à CPMI dos Correios, que o esquema 
por  ele  noticiado era  dirigido  e  operacionalizado pelo  então Ministro-
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Chefe da Casa Civil, JOSÉ DIRCEU. Na oportunidade, taxou-o como chefe  
do arranjo criminoso (Vol. 63, fl. 13.635):

“O SR.  ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ):  eu  digo  que  o  
JOSÉ  DIRCEU  era  o  chefe,  sem  nenhum  erro,  disse  isso  a  ele  
olhando ele de frente, não estou fazendo aqui uma coisa por trás, o  
JOSÉ DIRCEU chefiava isso. As conversas eram todas nesse sentido.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA): quem mais?
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ): não conversei isso  

como  o  Ministro  GUSHIKEN,  mas  ele  autorizou  que  essa  
movimentação escandalosa dessas agências existisse. E quando ele é  
retirado de lá, quando começam as coisas a acontecer, e colocado como  
das... dos... das três, é que ele ficou escondido para não assumir de  
peito isso aí.  Para mim, passa pelo JOSÉ DIRCEU e GUSHIKEN,  
tem inteligência de Governo nisso aí, não é um ato isolado do JOSÉ  
DIRCEU, ele não teria como fazer sozinho. Mas ele é o chefe”.

Colho excertos da defesa oral produzida por ROBERTO JEFFERSON 
à CPMI dos Correios, na qual assentou que tratou o tema do “Mensalão” 
com JOSÉ DIRCEU em mais de uma oportunidade (Vol. 49, fls. 10.428-
10.429):

“Depois, fui procurar o Ministro JOSÉ DIRCEU, numa dessas  
oportunidades em que a gente vai conversar com ele no Palácio, e disse  
isso a ele: ‘ZÉ, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está  
um bochicho na Casa, que está ruim’. ‘O que é?’ ‘O tal do mensalão.  
O DELÚBIO está  repassando  dinheiro  para  partidos  da  base,  que  
estão distribuindo aos seus Deputados um mensalão: 30 mil reais’. Ele  
deu um soco na mesa: ‘Ele não tem autorização para fazer. Eu disse  
que não fizesse’. Eu falei: ‘Então, corre atrás, amigo, porque está sendo  
feito’.  Com ele sobre assunto eu falei uma dúzia de vezes. ‘Né,  
ZÉ  DIRCEU?,  Né,  ZÉ’. Com  o  GENOÍNO,  o  Presidente  
GENOÍNO, falei com ele uma meia dúzia de vezes”.

Perante  a  Polícia  Federal  e,  posteriormente,  em  juízo,  ROBERTO 
JEFFERSON apontou, uma vez mais, como idealizador do esquema do 
“Mensalão”, o Chefe da Casa Civil, JOSÉ DIRCEU. Transcrevo: “que JOSÉ 
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GENOÍNO  não  possuía  autonomia  para  ‘bater  o  martelo’  nos  acordos,  que  
deveriam ser ratificados na Casa Civil, pelo Ministro JOSÉ DIRCEU” (Vol. 19, 
fl.  4.221); “Excelência, o Ministro JOSÉ DIRCEU era o Ministro Político do  
Governo. Todos os acordos políticos firmados — quero falar entre o PTB e o PT  
—, por final, tinham a chancela dele” (Vol. 74, fl. 15.913).

Conquanto  a  defesa  procure  desqualificar  as  declarações  de 
ROBERTO JEFFERSON, como alhures afirmado, elas, diferentemente do 
asseverado  pelo  eminente  Ministro  Revisor,  são  coerentes  e  sempre 
uniformes. Encontram ressonância nos demais elementos de prova, razão 
pela qual, não obstante tratar-se de corréu, a mim, merecem crédito.

É  fato  que,  em  juízo,  ROBERTO  JEFFERSON  afirmou  estar 
prestando declarações como acusado e não como testemunha, razão pela 
qual  não  queria  tocar  nos  nomes  de  alguns  acusados  (referindo-se 
especificamente  a  BISPO  RODRIGUES,  JOSÉ  JANENE,  PEDRO 
CORRÊA, PEDRO HENRY e SANDRO MABEL). Todavia, afirmou que 
reitera, confirma, ratifica todas as informações que deu no passado,  ressalvou 
apenas  que  o  momento  era  outro:  era  político.  Agora,  nós  temos  a  
‘tribunalização’ dessas questões e a minha presença aqui não é de testemunha  
política,  é  de  acusado.  E,  como  acusado,  falarei  sobre  os  fatos  contra  mim  
imputados, não mais quanto a terceiros” (Vol. 74, fls. 15.911- 15.912).

Não se  pode  emprestar  às  declarações  do  corréu,  evidentemente, 
valor de testemunho ou suficiente, por si só, a embasar a condenação. 
Oportuna lição de Vicenzo Manzini, igualmente citado no HC 81.172, de 
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence: 

“não se trata somente de uma fonte de prova particularmente  
suspeitosa (o que,  dado o princípio da livre convicção do juiz seria  
insuficiente  para  justificar  a  regra  cogitada),  mas  de  um ato  que,  
provindo do  acusado,  não  se  pode,  nem mesmo para certos  efeitos,  
fingir que provenha de uma testemunha. O acusado, não apenas não  
jura, mas pode até mentir impunemente em sua defesa (...) e, portanto,  
suas  declarações,  quaisquer  que  sejam,  não  se  podem assimilar  ao  
testemunho, privadas como estão das garantias mais elementares desse  
meio de prova.
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(...)
O  conteúdo  do  interrogatório,  que  não  é  testemunho  com  

respeito  ao  interrogado,  tampouco  pode  vir  a  sê-lo  a  respeito  dos  
demais, porque seus caracteres seguem sempre sendo os mesmos. O  
que se designa como chamada de co-réu não é mais que uma confissão,  
que, além de o ser do fato próprio, o é do fato alheio, e conserva os  
caracteres  e  a  força  probatória  dos  indícios  e  não  do  testemunho”.  
(Tratado de Derecho Penal, 1952, III, p. 275/ss).

As  objeções  ao  interrogatório  do  corréu  também  merecem  nova 
reflexão a partir da edição da Lei 11.719/08, que modificou a redação do 
art. 188 do CPP, permitindo às partes formularem perguntas. Inaugura-se a 
dialética  processual  ampla  com  reflexos  no  contraditório  e  na  ampla 
defesa.  Observo  que,  nos  autos,  foi  assegurada,  aos  demais  réus,  a 
oportunidade de perguntar ao corréu (fl. 15.929).

Por sua vez, ainda que a defesa procure atribuir inimizade ao corréu, 
suscitando  a  suspeição  de  suas  declarações,  o  que  reclama  cautela  e 
prudência  em sua valoração,  observo que as  afirmações  de ROBERTO 
JEFFERSON  foram  sempre  reveladoras  e  desvendaram  ao  país  esse 
lamentável episódio da política brasileira. E, o mais importante, elas não 
se encontram dissociadas das declarações de outras pessoas ouvidas ou 
mesmo dos demais elementos de prova.

MARCELO BORGES SERENO, chefe de gabinete do então Ministro 
da  Casa  Civil,  afirmou  que  “o  Ministro,  além  de  cuidar  dos  assuntos  
referentes à sua pasta, tinha também a responsabilidade de coordenação política  
do Governo Lula” (Vol. 19, fl. 4.233). É fato que, em juízo, perguntado sobre 
o que “quis dizer com essa afirmação”, respondeu:

“O Ministro José Dirceu, na Casa Civil, porque a Casa Civil era  
responsável  não  só  pelo  processo  de  encaminhamento  dos  nomes  
resultado  da  composição  do  governo  e  do  debate  entre  os  diversos  
partidos da base aliada e outras indicações de ministros. O ministro  
tinha a Subsecretaria de Assuntos Governamentais e a Subsecretaria  
de Assuntos Parlamentares que faziam parte da Casa Civil no início  
do primeiro governo do Presidente Lula, e isso significava que passava  
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por ali o conteúdo das MPs, dos projetos de lei e tudo o mais que se  
discutia  no  Congresso  Nacional  e  tinha,  claro,  a  interferência  do  
executivo nisso, e, também, o conteúdo jurídico, através da Subchefia  
de Assuntos Jurídicos que via a legalidade e adequava à legalidade, à  
legislação  esse  processo  de  discussão,  todas  as  MPs  de  todos  os  
ministérios, então; coordenava esse processo e coordenava o processo  
de  relacionamento  também  com  o  Congresso  Nacional  através  da  
Subchefia de Assuntos Parlamentares. Isso que eu quis dizer”.

É óbvio, é natural, que o exercício da função de Ministro Chefe da 
Casa  Civil  contempla  um  plexo  de  atribuições,  inclusive  de  natureza 
política.

E, muito longe de ser mera ilação, é fato verificável nos autos que o 
Ministro  Chefe  da  Casa  Civil  detinha  grande  poder  e  influência  no 
governo.  O  próprio  JOSÉ  DIRCEU  admitiu,  em  seu  interrogatório 
judicial,  que,  a  par  das  nomeações  para  os  diversos  cargos  e  funções 
públicas,  “todas  as  políticas  que  o  Governo  ou  projetos  que  iriam  para  o  
Congresso,  ou  políticas  de  Governo,  passam  pela  Casa  Civil,  pela  própria  
estrutura legal e constitucional da Casa Civil”  (Vol. 77, fl. 16.637). Admitiu 
ser o  articulador político do Governo,  cujo papel  era “levar que o Governo  
tenha uma maioria na Câmara e no Senado que aprove seus projetos, que haja  
uma interlocução com os líderes dos partidos, com as bancadas  (...) para que o  
Governo consiga executar o seu programa. A minha atividade como articulador  
político era receber, fazer reuniões, ir ao Congresso com os líderes, com os líderes  
do Governo, com os líderes de outros partidos, com a oposição, também, muitas  
vezes,  para  que  o  Governo  aprovasse  no  Congresso  Nacional  ou  prestasse  
esclarecimentos (...)” (Vol. 77, fls. 16.639-16.640).

Indagado,  ainda,  sobre  a  formação  da  base  aliada,  JOSÉ  DIRCEU 
admitiu que foi ele quem organizou e negociou a base aliada, entre janeiro de 
2003 e janeiro de 2004, incluindo o PL, o PTB e o PP, embora negue a 
existência de tratativas sobre recursos financeiros (Vol. 77, fl. 16.637).

JOSÉ  GENOÍNO,  então  Presidente  do  PT,  apesar  de  assegurar 
desconhecer  a  distribuição  de  recursos  financeiros  a  partidos  e 
parlamentares da base aliada, confirmou sua participação em reuniões com os  
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presidentes de partidos em que se discutiam alianças políticas (Vol. 19, fl. 4.213).
A existência dessas reuniões para a formação da  base aliada,  como 

anteriormente  descrito,  é  confirmada  pelos  líderes  e  dirigentes  dos 
Partidos (v.g. PEDRO CORRÊA, Vol. 67, fls. 14.618-14.620; JOSÉ JANENE, 
Vol. 75, fl. 16.089-16.096; VALDEMAR COSTA NETO, Vol. 72, fl. 15.459; 
ROBERTO JEFFERSON, Vol. 74, fls.15.913-15.917).

Essa  realidade que transparece  nos  autos  também foi  apreendida 
pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que,  ao proceder a 
uma  investigação  das  audiências  realizadas  na  agenda  da  Casa  Civil, 
concluiu  que  JOSÉ  DIRCEU,  mesmo  na  condição  de  Ministro,  não 
perdeu, em momento algum, o contato, tampouco o controle do comando 
do  PT,  protagonizando,  ainda,  diversos  encontros  com  lideranças 
partidárias, mais tarde pilhadas no escândalo do “Mensalão” (Vol. 49, fl. 
10.516):

“Ao  fazer  também  um  breve  levantamento  das  audiências  
realizadas  na  agenda  do  ex-Ministro,  entregue  ao  Conselho  
espontaneamente por ele, realizamos as seguinte deduções: comprova,  
através das audiências, que, mesmo na função de Chefe da Casa Civil,  
ele não perdeu, como disse, os contatos nem o controle do comando do  
PT. Desenvolveu, nos trinta meses em que esteve no Governo, uma  
agenda  privilegiada  com  as  pessoas  envolvidas  no  escândalo  de  
corrupção  que  levou  à  instalação  de  três  CPIs  no  Congresso.  O  
destaque mais  claro negado pelo  Deputado JOSÉ DIRCEU, a  todo  
momento,  é  que  ele  se  desincumbiu  das  atividades  de  articulação  
política, atividade repassada para o Deputado ALDO REBELO, em  
janeiro de 2004, e que desconhecia, a não ser pela notícia do Jornal do  
Brasil, algo relacionado ao escândalo do repasse de recursos. Porém,  
em seu depoimento, o ex-Deputado ROBERTO JEFFERSON afirma  
que alertou o então Ministro JOSÉ DIRCEU, mais de dez vezes, sobre  
a existência dos repasses. Além disso, a agenda da Casa Civil registra  
encontros  reservados do então Ministro com lideranças  partidárias,  
como o ex-Deputado ROBERTO JEFFERSON, e os Deputados JOSÉ  
JANENE,  PEDRO  CORRÊA,  JOSÉ  BORBA,  entre  outros,  
confirmando a continuidade das atividades de articulação política no  
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período em que essa atribuição estaria  a  cargo do Ministro ALDO  
REBELO”.

O que não é crível, aceitável pela experiência, aliás, comprovada em 
algumas evidências nos autos (v.g.  prova oral),  é a pretensa e absoluta 
dissociação  do  ex-ministro,  quando  de  sua  posse  no  Governo,  dos 
interesses  partidários.  Entre  outros  elementos  de  convicção,  destaco 
assertivas do próprio JOSÉ DIRCEU: “que em reuniões do Diretório Nacional  
tomou  conhecimento  de  que  o  Partido  dos  Trabalhadores  havia  obtido  
empréstimos legais no Banco Rural e BMG, mas não teve acesso aos detalhes de  
tais empréstimos (...)”; Que como membro do Diretório Nacional do Partido dos  
Trabalhadores  tinha  conhecimento  das  alianças  eleitorais  formadas  em  2004,  
apesar de não participar diretamente da execução dos acordos, uma vez que não  
era mais membro da Executiva Nacional” (Vol. 16, fl. 3.552 e 3.555).

Mais  extraordinário  ainda  é  a  pretensa  superposição  atribuída  a 
DELÚBIO SOARES que, em seu depoimento, negou ter tomado decisões 
sozinho (Vol.  77,  fl.  16.607).  Declaração  que  encontra  ressonância  nas 
declarações  de MARCOS VALÉRIO: “que os  repasses  foram tratados  pelo  
interrogando,  pessoalmente,  com  DELÚBIO  SOARES  e  SILVIO  PEREIRA,  
contudo, DELÚBIO, reiteradamente, afirmou ao interrogando que a cúpula do  
PT tinha ciência de tais empréstimos” (Vol. 76, fl. 16.356).

A conveniente responsabilização do onipresente DELÚBIO SOARES 
não é consentânea com as suas declarações e com o que se extrai  dos 
autos.  É  fato  inconteste  que  DELÚBIO  SOARES  não  era  o  “todo 
poderoso” dirigente do Partido dos Trabalhadores.

De mais a mais, não consigo responder logicamente, razoavelmente, 
a partir das diversas declarações constantes nos autos, a algumas simples 
questões,  por  exemplo:  DELÚBIO  SOARES,  sozinho,  acertou  com 
MARCOS VALÉRIO empréstimos que, à época, ultrapassavam a casa de 
dezena  de  milhões  de  reais?  Coube  somente  a  DELÚBIO  SOARES 
distribuir esses recursos aos Partidos? Foi o onipresente DELÚBIO quem 
definiu os critérios de distribuição, ou seja, o valor e o beneficiário? Mas o 
fundamento para esses repasses não era o acordo político? O Presidente do 
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Partido  assinou  o  contrato  e  prestou  aval  apenas  porque  era 
estatutariamente obrigado?

Outra questão que se mostra inconciliável com a tese da absoluta 
independência  e  autonomia  de  DELÚBIO  SOARES  é  a  utilização  de 
recursos públicos, desviados, por exemplo, do Banco do Brasil/Visanet. 
Não  é  factível  e  crível  aceitar  que  o  tesoureiro  do  partido  lograria 
articular essa fonte de recurso estatal sozinho, ainda que contasse com a 
sempre presente colaboração de MARCOS VALÉRIO. E não podemos ser 
reducionistas, pois os autos, assim como o relatório da CPMI, revelam 
outros tentáculos na estrutura do Estado – alguns desses fatos são objeto 
de  investigação  penal  diversa  (v.g.  fundos  de  pensão,  INSS,  Banco 
Popular, Banco Central, Eletronorte).

Em declarações prestadas ao Ministério Público Federal, MARCOS 
VALÉRIO registrou que, no início de 2003, foi procurado por DELÚBIO 
SOARES.  Na  ocasião,  foi-lhe  proposto  que  suas  empresas  efetuassem 
empréstimos  e  os  repassassem  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  que  os 
restituiria, ulteriormente, com juros e acréscimos legais. Diante do risco 
da operação proposta, porquanto se tratava de uma avença baseada na 
confiança,  sem  qualquer  tipo  de  documentação,  DELÚBIO  SOARES 
assegurou a MARCOS VALÉRIO “que o então Ministro JOSÉ DIRCEU e o  
Secretário SÍLVIO PEREIRA eram sabedores dessa operação de empréstimo para  
o  Partido  e  em  alguma  eventualidade  garantiriam  o  pagamento  junto  às  
empresas do declarante” (Vol. 2, fls. 355-356).

CRISTIANO DE MELO PAZ, sócio de MARCOS VALÉRIO e um dos 
fundadores da empresa SMP&B Comunicação Ltda.,  destacou,  em seu 
depoimento (Vol. 11, fl. 2.254):

“que  esteve  com  o  então  Ministro  JOSÉ DIRCEU  em duas  
ocasiões, uma na inauguração de uma fábrica de enlatados do grupo  
BMG na cidade de Luziânia/GO e outra acompanhado do falecido Dr.  
Sabino  Rabelo,  em visita  ao  citado  Ministro  quando  foi  expor  um  
projeto de exploração de minério nióbio em uma propriedade do Dr.  
Sabino  na  Amazônia;  que  nas  duas  ocasiões  MARCOS VALÉRIO  
estava presente”. 
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A respeito dos empréstimos contraídos pela SMP&B, CRISTIANO 
PAZ relata o seguinte (Vol. 11, fl. 2.254): 

“que assinou como representante da empresa e como avalista,  
cinco  (05)  empréstimos  junto  aos  bancos  BMG e RURAL;  que  os  
empréstimos com o BMG (03) ocorreram nas seguintes datas: 25-2-
2003,  pela  empresa SMP&B,  no valor  de  R$ 12.000.000,00;  14-7-
2004, pela empresa SMP&B, no valor de R$ 3.516.080,56; 28-1-2004,  
pela empresa GRAFFITI, no valor de R$ 15.728.300,00, que quitou o  
primeiro empréstimo; que foram dois (02) os empréstimos obtidos no  
Banco  Rural,  sendo  o  primeiro  em  26-5-2003,  no  valor  de  R$  
18.929.111,00, pela empresa SMP&B, e o último em 12-9-2003, no  
valor de R$ 9.975.400,00, pela empresa GRAFFITI; que MARCOS  
VALÉRIO informou aos demais sócios que os valores obtidos com os  
empréstimos  se  destinavam ao  Partido  dos  Trabalhadores,  segundo  
entendimentos  firmados  entre  ele  e  DELÚBIO  SOARES,  então  
tesoureiro do PT”.

A esposa de MARCOS VALÉRIO, RENILDA MARIA SANTIAGO 
FERNANDES  DE  SOUZA,  ao  depor  perante  a  CPMI  dos  Correios, 
registrou  que  MARCOS  VALÉRIO  havia  lhe  confidenciado  que  JOSÉ 
DIRCEU tinha ciência dos empréstimos contraídos (Vol. 63, fl. 13.636): 

“A Sr.ª  RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE  
SOUZA:  Não,  ele  falou  que  vantagem  nenhuma  e  que  ele  se  
preocupou só em não ter desvantagens. O medo dele seria perder as  
contas que já possuía há anos com o Banco do Brasil, como acabou  
perdendo. Quer dizer, não adiantou nada.

E  a  única  coisa  que  ele  me  falou  foi  que  o  Dr.  — na época  
Ministro — JOSÉ DIRCEU sabia dos empréstimos. E eu perguntei  
como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção do Banco  
Rural,  em  Belo  Horizonte,  no  Hotel  Ouro  Minas,  com  o  então  
Ministro  JOSÉ DIRCEU,  para  resolver  sobre  o  pagamento  desses  
financiamentos feitos no Banco Rural. E que houve uma reunião em  
Brasília, da direção do BMG, não sei os nomes, ele só me disse assim,  
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uma reunião em Brasília, não sei onde, para acertar o pagamento das  
contas, porque o banco também quer receber”.

Digno de nota é o depoimento de EMERSON PALMIERI, também 
prestado à CPMI dos Correios, no qual assevera que, malgrado não tenha 
participado de nenhuma reunião com o então Chefe da Casa Civil, é certo 
que,  depois das tratativas, GENOÍNO ou DELÚBIO logo entravam em 
contato com JOSÉ DIRCEU (Vol. 62, fl. 3.474):

“O  SR.  PAULO  BALTAZAR  (PSB  –  RJ)  –  Nessa  reunião  
estava o Ministro José Dirceu?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  –  Em  nenhuma  reunião  eu  
participei com o Ministro JOSÉ DIRCEU, mas posso lhe afirmar que  
depois de conversado isso, o Sr. GENOÍNO levantou e disse que ia  
ligar para o Ministro JOSÉ DIRCEU.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – V.S saberia afirmar se o  
Deputado  JOSÉ  DIRCEU  tinha  conhecimento  dessa  prática  de  
repasse de recursos e qual era a origem desses recursos repassados?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  –  Deputado,  o  que  a  gente  
sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia uma  
ligação ou do DELÚBIO ou do GENOÍNO para o Deputado JOSÉ  
DIRCEU.  É  o  que  eles  diziam:  ‘Vou  ligar  para  o  Ministro  JOSÉ  
DIRCEU.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – Nessas reuniões, o senhor  
presenciou alguma ligação desse tipo?

O SR. EMERSON PALMIERI – Sim, daqui de Brasília mesmo,  
algumas para o Ministro JOSÉ DIRCEU.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – E qual seria o retorno dessa  
ligação, o senhor sabe qual era?

O SR. EMERSON PALMIERI – ‘Está tudo ok, Roberto. Está  
tudo  ok’.  Era  a  resposta  que  vinha  ou  do  GENOÍNO  ou  do  
DELÚBIO. ‘Está tudo ok. Fique tranquilo’.”

De fato, além de todo esse contexto, outras particularidades chamam 
a  atenção.  Fatos  que,  na  maioria  das  vezes,  de  forma isolada,  seriam 
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meras circunstâncias,  com pouca ou nenhuma valia para a persecução 
penal.  Todavia,  na  sistemática  do  caso  concreto,  analisados  de  forma 
global, da singularidade ao contexto, permitem inferir o dado oculto ao 
primeiro exame.

Entre  esses  fatos  singulares,  como  destacado  na  denúncia  e 
reportado  pelo  Ministro  Relator,  a  viagem  de  MARCOS  VALÉRIO, 
ROGÉRIO TOLENTINO e EMERSON PALMIERI a Portugal, no intuito 
de reunirem-se com o Presidente da Portugal Telecom. 

Os corréus apresentam, em síntese, duas versões a esse episódio: a 
primeira, sustentada por MARCOS VALÉRIO e outros, no sentido de que 
a  viagem tinha por  fim a  preocupação  do  “empresário” em manter  a 
conta  de  publicidade  diante  da  possível  venda  da  Telemig  à  Portugal 
Telecom. A segunda, a sustentada por ROBERTO JEFFERSON, afirmando 
que o motivo da viagem era levantar o montante necessário para quitar 
parte do valor que deveria ser transferido ao PTB, em razão do acordo 
político avençado com o PT.

Em depoimento prestado à Polícia Federal, ROBERTO JEFFERSON 
descreve, com detalhes, a viagem a Portugal de EMERSON PALMIERI, 
MARCOS  VALÉRIO  e  ROGÉRIO  TOLENTINO.  Destaca  que  JOSÉ 
DIRCEU  acompanhou  diretamente  as  negociações,  que,  ao  final, 
poderiam levantar o montante necessário para quitar parte do valor que 
deveria  ser transferido ao PTB,  em razão do acordo político avençado 
com o PT (Vol. 19, fls. 4.223-4.224):

“que  em  um  encontro  com  JOSÉ  DIRCEU  na  Casa  Civil  
ocorrido no início de janeiro a de 2005 o então Ministro afirmou que  
havia  recebido,  juntamente  com o  Presidente  LULA, um grupo da  
Portugal  TELECOM  e  Banco  Espírito  Santo  que  estariam  em  
negociações com o Governo brasileiro; que não sabe dizer quais seriam  
essas  negociações;  que  JOSÉ  DIRCEU  afirmou  que  haveria  a  
possibilidade de que referido grupo econômico pudesse adiantar cerca  
de 8 milhões de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB; que  
esses recursos serviriam para liquidar as dívidas de campanha; que  
JOSÉ DIRCEU não afirmou a título de que seria tal adiantamento;  
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que  JOSÉ  DIRCEU  então  solicitou  ao  declarante  que  indicasse  
alguém  do  PTB  a  DELÚBIO  SOARES  para  acompanhar  tais  
tratativas  em Portugal;  que  concordou  com a  e  proposta  feita  por  
JOSÉ  DIRCEU  e  indicou  para  DELÚBIO  SOARES  o  primeiro  
secretário do PTB EMERSON PALMIERY; que retirou as passagens  
para EMERSON PALMIERY pelo PTB no final de janeiro de 2005;  
que EMERSON PALMIERY, ao embarcar para Portugal,  telefonou  
para  o  declarante  informando  que  iria  viajar  em  companhia  de  
MARCOS VALÉRIO e o Advogado ROGÉRIO TOLENTINO; que  
até então desconhecia quem seria o representante do PT na viagem à  
Portugal,  sendo  que  acreditava  que  seria  o  próprio  DELÚBIO  
SOARES; que realmente EMERSON viajou para Portugal no mesmo  
voo de MARCOS VALÉRIO, sendo que os mesmos sentaram lado a  
lado; que EMERSON PALMIERY permaneceu em Portugal 02 ou 03  
dias; que enquanto esteve em Portugal EMERSON nenhum momento  
telefonou ou entrou em contato com o declarante; que ao retornar ao  
país EMERSON comentou com o declarante a respeito da viagem; que  
EMERSON afirmou não ter participado do encontro ocorrido entre  
MARCOS  VALÉRIO  e  o  Presidente  da  Portugal  TELECOM  
MIGUEL HORTA,  tendo  permanecido  na  ante  sala;  que  segundo  
EMERSON  PALMIERY,  a  Portugal  TELECOM  iria  realizar  
negócios com a TELEMIG sedo que caberia a MARCOS VALÉRIO  
facilitar  o  trâmite  do  negócio  junto  ao  Governo  Federal;  que  
concretizado o negócio MARCOS VALÉRIO receberia uma comissão  
cuja parcela poderia liquidar as contas dos dois partidos (PT e PTB);  
que ao ouvir o relato de EMERSON PALMIERY percebeu que JOSÉ  
DIRCEU era ‘pólvora molhada’, ou seja, não iria cumprir o acordo;  
que  determinou  que  EMERSON  PALMIERY  se  afastasse  de  
MARCOS VALÉRIO e dos demais representantes do PT; que nunca  
percebeu qualquer relação de amizade entre MARCOS VALÉRIO e  
EMERSON  PALMIERY;  que  o  negócio  envolvendo  a  Portugal  
TELECOM  nunca  mais  foi  tratado  com  o  declarante  ou  com  
EMERSON  PALMIERY;  que  a  partir  de  então  percebeu  que  as  
relações com JOSÉ DIRCEU ficaram estremecidas”.

Em juízo, ROBERTO JEFFERSON ratificou o depoimento prestado à 
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Polícia Federal, dando conta da participação central de JOSÉ DIRCEU nas 
tratativas (Vol. 74, fls. 15.926-15.927):

“DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O  Senhor  
orientou,  ou  pediu,  para  o  Sr.  EMERSON  PALMIERI  ir  a  uma  
viagem a Portugal?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim.
DOUTOR  PROCURADOR  DA REPÚBLICA:  O  Senhor 

poderia  esclarecer  como  se  deram  as  tratativas  para  essa 
viagem, por favor?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim. O Ministro 
JOSÉ  DIRCEU  me  pediu  que  indicasse  alguém  do  PTB  a 
DELÚBIO para que fosse a Portugal para tratar, em Portugal, de 
interesses  do  Partido  dos  Trabalhadores  e  do  Partido 
Trabalhista Brasileiro.

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  esses 
interesses eram econômicos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: A liquidação das 
dívidas da campanha. Oito milhões de euros – vinte e quatro 
milhões de reais à época, Excelência. 

DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA: O objeto da 
viagem seriam esses valores?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Sim,  Senhor.  A 
maneira de operacionalizar essa ajuda que a Portugal Telecom daria  
aos dois Partidos no Brasil”.

No  mesmo  sentido  os  esclarecimentos  de  EMERSON 
PALMIERI prestados à CPMI dos Correios (Vol. 62, fl. 13.637):

“O SR. EMERSON PALMIERI: O ROBERTO JEFFERSON  
me avisou, no início de janeiro, que tinha tido uma conversa com o  
Ministro  JOSÉ  DIRCEU  e  que  provavelmente  eu  teria  que  ir  a  
Portugal, ir à Portugal Telecom.

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel PP — MG): V.S. disse 
‘fomos’,  no  plural,  porque  foi  junto  com  o  Sr.  MARCOS 
VALÉRIO?

O SR. EMERSON PALMIERI: o MARCOS VALÉRIO e o Sr.  
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ROGÉRIO TOLENTINO — sempre o advogado junto.  Fomos nós  
três. Eu fiquei muito irritado, porque saí daqui para participar de uma  
reunião,  fui  participar  dessa  reunião  como  testemunha,  porque  
ROBERTO  JEFFERSON  já  não  acreditava  mais  no  que  estava  
acontecendo, nas promessas do PT, eu fui como testemunha para ver  
se realmente aconteceria essa reunião e não consegui entrar na reunião  
porque o Sr. MARCOS VALÉRIO não permitiu que eu entrasse. Eu  
perguntei por quê. Ele falou: ‘porque o senhor não o conhece, e ele ia  
ficar constrangido’”.

Não logro extrair  da prova colhida por meio da carta rogatória a 
extensão e o conteúdo firmados pela defesa. Apenas observo que seria, no 
mínimo,  estranho  aquelas  testemunhas  admitirem  que  MARCOS 
VALÉRIO foi à Portugal buscar dinheiro para corromper parlamentares no 
Brasil. 

Não  é  crível,  igualmente,  que  MARCOS  VALÉRIO  teria  ido  a 
Portugal apenas porque estava preocupado com a conta de publicidade 
de um de seus clientes em vista de um possível e futuro negócio (que, 
aliás, não se concretizou). Além disso, MIGUEL HORTA, sobre a possível 
negociação, afirmou que “não tinha qualquer influência”. Que a “decisão de  
comprar ou não comprar a Telemig tem a ver com outros fatores de natureza  
econômica  e  acionistas  da  própria  Telemig.  Portanto,  para  que  se  compre  a  
Telemig, é preciso que os acionistas da Telemig estejam dispostos a vender. E essa  
foi a razão por que não se chegou a efetivar o negócio”  (Vol. 176, fls. 37.826-
37.850).

Curioso, ainda, que, entre suas idas a Portugal, MARCOS VALÉRIO 
foi  ao  encontro  de  Antonio  Mexia,  Ministro  das  Telecomunicações  de 
Portugal. Um fato pouco comum para quem apenas estava interessado na 
manutenção da conta de publicidade. 

A defesa de JOSÉ DIRCEU ainda colacionou em memorial, possível 
outra versão à viagem, sugerindo tratar-se de interesses do PTB. Contudo, 
extraio do Relatório Final da CPMI (Vol. 63, fl. 13.563) que a possibilidade 
aventada pelo Relator daquela Comissão é de que MARCOS VALÉRIO 
atuou  como intermediário da venda da TELEMIG Celular S/A.  Essa versão, 
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aliás,  é  mais  consentânea  com os fatos,  mormente  com a narrativa de 
ROBERTO JEFFERSON, pois justificaria eventual pagamento por parte da 
Portugal Telecom a MARCOS VALÉRIO e, por conseguinte, a obtenção de 
recursos para a satisfação do acordo com o PTB.

Se o interesse fosse do PTB, por intermédio do IRB, como aventado 
pela defesa,  concessa venia,  não precisaria o PTB de MARCOS VALÉRIO 
ou de ROGÉRIO TOLENTINO como interlocutores e, mais, quem seria 
recebido pelo Presidente da Telecom Portugal seria o representante do 
PTB, não MARCOS VALÉRIO. 

Outro fato de relevância contextual é a reunião realizada na Casa 
Civil entre JOSÉ DIRCEU e RICARDO ESPÍRITO SANTO, presidente do 
Banco  Espírito  Santo  no  Brasil  –  acionista  da  Portugal  Telecom  –, 
intermediada  por  DELÚBIO  SOARES,  que  contou com a  presença  de 
MARCOS VALÉRIO (Vol. 76, fls. 16.355): 

“diz que foi  marcada,  por DELÚBIO SOARES, uma reunião  
com JOSÉ DIRCEU, o interrogando e o Sr. RICARDO ESPÍRITO  
SANTO, presidente do Banco Espírito Santo, no Brasil; diz que essa  
reunião tinha por objetivo investimentos e que o Banco Espírito Santo  
faria  no  Brasil,  no  setor  hoteleiro,  mais  especificamente  no  litoral  
baiano;  diz  que  compareceu  à  reunião  a  pedido  do  Dr.  MIGUEL  
HORTA  E  COSTA,  na  época  presidente  da  Portugal  Telecom  e  
acionista do banco do Espírito Santo, em Portugal”.

Mais uma vez,  cruzam-se  interesses  privados  e  os  operadores  da 
propina.

Singular também, a evidenciar distinção sui generis, a deferência da 
diretoria  dos  Bancos  BMG  e  Rural  à  solução  de  problemas  pessoais 
enfrentados  pela  ex-mulher  do  então  Chefe  da  Casa  Civil  — MARIA 
ÂNGELA SARAGOZA –,  que  tinha  a  intenção  de  vender  um imóvel, 
contrair um empréstimo e obter um emprego.

Não  fossem  suas  peculiaridades,  poder-se-ia  afirmar  que  o  fato, 
isoladamente, se insere na esfera privada do acusado. 

Não  fosse  o  contexto,  também,  poder-se-ia  admitir  seu 
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desconhecimento.  Todavia,  MARIA  ÂNGELA  SARAGOÇA,  ao  ser 
inquirida na Polícia Federal, afirmou que “expôs sua vontade de vender o  
imóvel em que residia com sua filha na Vila Madalena ao seu ex-marido JOSÉ  
DIRCEU, provavelmente no mês de agosto” (Vol. 29, fl. 6.020).

Esclarecedor  desse  fato  é  o  relato  de  MARCOS  VALÉRIO  à 
Procuradoria-Geral da República, dando conta do empréstimo concedido 
pelo Banco Rural,  do emprego no BMG e da venda do apartamento a 
ROGÉRIO  LANZA TOLENTINO  —  tudo  isso  em  favor  de  MARIA 
ÂNGELA SARAGOZA (Vol. 3, fl. 732):

“que, indagado sobre o empréstimo à ex-esposa do ex-Ministro  
JOSÉ  DIRCEU,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que  
efetivamente houve o empréstimo do Banco Rural e a colocação com  
emprego no Banco BMG; que o declarante foi procurado por SÍLVIO  
PEREIRA para auxiliar o ex-Ministro JOSÉ DIRCEU na resolução  
de um problema pessoal com sua ex-esposa, que pretendia trocar de  
apartamento e  não tinha recursos  financeiros;  que,  desta  forma,  foi  
conseguido o  empréstimo e  o  emprego já  mencionados  e  também o  
sócio  do  declarante,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  para  resolver  o  
problema  já  que  o  crédito  imobiliário  dependia  do  pagamento  de  
recursos em dinheiro, comprou o apartamento da Sra. Ângela, pagou à  
vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda;”.

Do depoimento prestado por RICARDO GUIMARÃES, Presidente 
do  BMG,  à  CPMI,  infere-se  que  a  ex-mulher  de  JOSÉ  DIRCEU  foi 
empregada  na  instituição  financeira  por  recomendação  de  MARCOS 
VALÉRIO (Vol. 63, fls. 13.497):

“O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP): Por que razão  
o Banco decidiu empregar a ex-esposa do Ministro JOSÉ DIRCEU?

O SR. RICARDO GUIMARÃES: Olha, ela... é... na época, 
ela  já...  a  gente  já  estava  olhando  uma  contratação  de  uma 
pessoa, de uma psicóloga em São Paulo; ela estava apta para 
exercer essa função. Foi feita a entrevista com ela. Ela realmente 
trabalha no banco, está lá até hoje. Ela tem o serviço, nós temos 
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PEREIRA para auxiliar o ex-Ministro JOSÉ DIRCEU na resolução  
de um problema pessoal com sua ex-esposa, que pretendia trocar de  
apartamento e  não tinha recursos  financeiros;  que,  desta  forma,  foi  
conseguido o  empréstimo e  o  emprego já  mencionados  e  também o  
sócio  do  declarante,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  para  resolver  o  
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lá trabalhos dela. Ela tem lá a disponibilidade dela para atender 
o nosso pessoal...

“O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP): Mas quem  
pediu? Foi o ZÉ DIRCEU?

O SR. RICARDO GUIMARÃES: Quem pediu foi o MARCOS  
VALÉRIO”.

Novamente entrelaçam-se nos fatos as instituições financeiras BMG 
e  Rural,  este  concedendo  um  empréstimo  para  a  aquisição  de  outro 
imóvel  e  aquele  contratando  a  Sra.  MARIA  ÂNGELA.  Ainda,  em 
extraordinária coincidência, o imóvel vendido é adquirido por ROGÉRIO 
TOLENTINO, sócio e advogado de MARCOS VALÉRIO. Aparecem ainda 
nessa fortuita operação de venda SILVIO PEREIRA e IVAN GUIMARÃES, 
respectivamente  o  Secretário-Geral  do  PT  e  o  ex-Presidente  do  Banco 
Popular.

Não  se  pode  ignorar,  igualmente,  o  entendimento  firmado  pelo 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, ao 
concluir  pela  aplicação  da  penalidade de  perda de  mandato  ao  então 
Deputado JOSÉ DIRCEU, nos termos do art. 55, II e § 1º, da CF (Vol. 49, 
fls. 10.520-10.521), cujo excerto destaco:

“Além disso,  não é  eticamente  concebível  e  muito  menos  crível  que  um  
Parlamentar com tamanho poder de decisão e capacidade de articulação em seu  
partido e  no Governo tenha permitido  que o maior esquema de  corrupção do  
sistema político pelo  sistema econômico de que o País  tem notícia tenha sido  
idealizado e praticado por correligionários seus e pessoas de seu relacionamento  
sem que ele soubesse, controlasse e coibisse.

Ora, admitir que o Deputado JOSÉ DIRCEU não conhecia as minúcias  
desse  esquema  significa  que  ele  não  seria  mais  do  que  uma  embalagem sem  
conteúdo. Seu papel na articulação dos acordos político-partidários se resumiria  
ao de uma estampa de poder vazia. Enfim, estaríamos comparando as atitudes do  
Deputado JOSÉ DIRCEU aos gestos de um fantoche sem controle dos próprios  
movimentos, característica que não se afina com o seu histórico de participação  
ativa nas decisões fundamentais do PT.

No caso presente, por cumplicidade comissiva ou omissiva, em meio à ação  
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de  coordenação  política  do  Governo,  a  engenharia  política  arquitetada  e  
conduzida sob o comando do ex-Chefe da Casa Civil, por quase dois anos, ideou e  
construiu  o  que  vulgarmente  nos  escaninhos  do  Congresso  se  rotulou  de  
‘governabilidade do amor remunerado’ — sobre a qual se  expandiu a base de  
sustentação do Governo na Câmara Federal.

Testemunhas  afirmaram,  e  os  fatos  convergem  nesse  sentido,  que  a  
estratégia  espúria  era  executada  pelo  Sr.  DELÚBIO SOARES (Tesoureiro  do  
PT), pelo Sr. SÍLVIO PEREIRA (Secretário-Geral) e alguns outros da intimidade  
palaciana, da cúpula partidária ou apenas da confiança do Representado, ou do  
Presidente do PT.

Pouco importa, nada convencem os protestos escapistas de desconhecimento  
dos fatos e das ações subalternas, transferidos invariavelmente à responsabilidade  
de outros nomes;  dada a relevância dos poderes de que se achava investido o  
titular da Casa Civil e o nível ou extensão das informações privilegiadas de que  
dispõe, afigura-se inverossímil e pueril a apregoada inocência e alheamento aos  
fatos.

Diante desse conjunto tão expressivo de evidências, que no campo da ética e  
do  decoro  parlamentar  constituem-se  em provas  contundentes  de  desprezo do  
Deputado JOSÉ DIRCEU pelo sentido de limitação que deve pautar a atuação de  
um  mandatário  público,  sua  cassação  se  impõe  como  meio  de  restaurar  a  
dignidade e a credibilidade desta Casa.

(...).
Os ditos  acordos  políticos  realizados  entre  alguns  partidos  políticos  e  o  

Partido dos Trabalhadores sob os auspícios do Deputado JOSÉ DIRCEU, seu  
Presidente à época, tinham um forte viés econômico. Tratava-se de uma aliança  
política  que  envolvia  a  participação  dos  partidos  na  definição  das  diretrizes  
estratégicas de governo, mas muito mais do que isso, envolvia um esquema de  
patrocínio de despesas de campanha e de incentivos financeiros à fidelidade no  
Parlamento, que retiram do Poder Legislativo a autonomia e isenção necessárias e  
para o exercício de suas atividades típicas.

A verdade que insiste em lançar luzes sobre toda penumbra na qual esses  
acordos foram firmados e na forma de sua operacionalização mostra que,  seja  
como autor ou articulador, a conduta do Deputado JOSÉ DIRCEU foi capaz de  
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fraudar o regular andamento dos trabalhos desta casa,  influenciando em suas  
deliberações e votações”.

Diante de todo esse contexto, não há como não se chegar à conclusão 
de que JOSÉ DIRCEU — homem forte do Governo Lula, encarregado da 
articulação  da  base  aliada  no  Congresso  Nacional  — não só  sabia  do 
esquema de transferências irregulares de verbas entre o PT e os Partidos 
da  base  aliada,  como  também  contribuiu  intelectualmente  para  sua 
estruturação.

Quanto  ao  acusado  JOSÉ  GENOÍNO,  ao  denunciar  o  esquema  de  
distribuição de verbas e cargos a partidos da base aliada ao Governo Federal, 
ROBERTO JEFFERSON assegurou à CPMI dos Correios que tratou do 
tema  do  “Mensalão”  com  JOSÉ  GENOÍNO  em  mais  de  uma 
oportunidade: “Com o GENOÍNO, o Presidente GENOÍNO, falei com ele uma  
meia dúzia de vezes” (Vol. 49, fls. 10.429). Ratificou suas afirmações perante 
a Polícia Federal (Vol. 19, fl. 4.221) e em juízo (Vol. 74, fls. 15.915, 15.917, 
15.919 e 15.925).

No mesmo sentido, EMERSON PALMIERI discorreu sobre o acordo 
firmado entre o PTB e o PT, o qual estabelecia a doação ao PTB do valor 
de R$ 20.000.000,00, em 5 parcelas iguais, com o objetivo de subsidiar a 
campanha  dos  candidatos  do  PTB  às  eleições  municipais  de  2004. 
Confirma  que  participaram,  pelo  PT,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO 
SOARES, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO (Vol. 16, fl. 3.574). Em 
igual sentido suas declarações na CPMI dos Correios (Vol. 63, fl. 13.637).

Ao  ser  indagado  a  respeito  das  negociações  políticas  com  pessoas 
ligadas ao PT, PEDRO CORRÊA admitiu a participação, nas tratativas, de 
JOSÉ GENOÍNO: “que as  negociações políticas  do PP com o PT ocorreram  
principalmente entre o depoente  e o  Dep.  PEDRO HENRY pelo PP e  JOSÉ 
GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO pelo  
PT; que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto” (Vol. 67, fl. 14.618).

Em juízo, JOSÉ JANENE registrou a existência de uma reunião entre 
o Presidente do Partido Progressista, PEDRO CORRÊA, e o líder do PP na 
Câmara, Deputado PEDRO HENRY, com o Deputado JOSÉ GENOÍNO, à 
época Presidente do PT, no intuito de se fechar um acordo político de 

35 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657268.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

fraudar o regular andamento dos trabalhos desta casa,  influenciando em suas  
deliberações e votações”.

Diante de todo esse contexto, não há como não se chegar à conclusão 
de que JOSÉ DIRCEU — homem forte do Governo Lula, encarregado da 
articulação  da  base  aliada  no  Congresso  Nacional  — não só  sabia  do 
esquema de transferências irregulares de verbas entre o PT e os Partidos 
da  base  aliada,  como  também  contribuiu  intelectualmente  para  sua 
estruturação.

Quanto  ao  acusado  JOSÉ  GENOÍNO,  ao  denunciar  o  esquema  de  
distribuição de verbas e cargos a partidos da base aliada ao Governo Federal, 
ROBERTO JEFFERSON assegurou à CPMI dos Correios que tratou do 
tema  do  “Mensalão”  com  JOSÉ  GENOÍNO  em  mais  de  uma 
oportunidade: “Com o GENOÍNO, o Presidente GENOÍNO, falei com ele uma  
meia dúzia de vezes” (Vol. 49, fls. 10.429). Ratificou suas afirmações perante 
a Polícia Federal (Vol. 19, fl. 4.221) e em juízo (Vol. 74, fls. 15.915, 15.917, 
15.919 e 15.925).

No mesmo sentido, EMERSON PALMIERI discorreu sobre o acordo 
firmado entre o PTB e o PT, o qual estabelecia a doação ao PTB do valor 
de R$ 20.000.000,00, em 5 parcelas iguais, com o objetivo de subsidiar a 
campanha  dos  candidatos  do  PTB  às  eleições  municipais  de  2004. 
Confirma  que  participaram,  pelo  PT,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO 
SOARES, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO (Vol. 16, fl. 3.574). Em 
igual sentido suas declarações na CPMI dos Correios (Vol. 63, fl. 13.637).

Ao  ser  indagado  a  respeito  das  negociações  políticas  com  pessoas 
ligadas ao PT, PEDRO CORRÊA admitiu a participação, nas tratativas, de 
JOSÉ GENOÍNO: “que as  negociações políticas  do PP com o PT ocorreram  
principalmente entre o depoente  e o  Dep.  PEDRO HENRY pelo PP e  JOSÉ 
GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO pelo  
PT; que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto” (Vol. 67, fl. 14.618).

Em juízo, JOSÉ JANENE registrou a existência de uma reunião entre 
o Presidente do Partido Progressista, PEDRO CORRÊA, e o líder do PP na 
Câmara, Deputado PEDRO HENRY, com o Deputado JOSÉ GENOÍNO, à 
época Presidente do PT, no intuito de se fechar um acordo político de 

35 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657268.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5143 de 8405 STF-fl. 56758



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

sustentação do Governo Federal (Vol. 75, fl. 16.089):

“Houve uma reunião entre o Presidente do Partido Progressista,  
PEDRO CORRÊA,  e  o  nosso  líder,  na  época,  Deputado  PEDRO  
HENRY, e o Deputado JOSÉ GENOÍNO, que era presidente do PT e  
para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de  
apoio  ao governo,  e  isso  incluía uma aliança política  e nunca uma  
aliança financeira”.

Também  VADÃO  GOMES,  em  depoimento  prestado  à  Polícia 
Federal e posteriormente ratificado em juízo (fls. 42.970-42.975), aduz ter 
presenciado tratativas entre JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO SOARES e os 
Deputados  PEDRO  HENRY  e  PEDRO  CORRÊA.  Na  oportunidade 
ventilou-se a possibilidade de uma aliança entre o PT e o PP em âmbito 
nacional, bem como a necessidade de um aporte financeiro por parte do 
PT ao PP (Vol. 8, fl. 1.719):

“que  nunca  chegou  a  tratar  nenhum  tipo  de  assunto  com  
DELÚBIO  SOARES,  esclarecendo  que  presenciou  uma  conversa  
havida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o  
presidente do mesmo partido, JOSÉ GENOÍNO, com os Deputados  
PEDRO  HENRY  e  PEDRO  CORRÊA,  ambos  do  Partido  
Progressista;  que  nessa  conversa  os  políticos  dos  dois  partidos  
tentavam  acertar  detalhes  de  uma  possível  aliança  em  âmbito  
nacional;  que  no  decorrer  do  referido  diálogo,  escutou  que  os  
interlocutores  mencionaram  a  necessidade  de  apoio  financeiro  do  
Partido  dos  Trabalhadores  para o  Partido Progressista  em algumas  
regiões do País”.

Como  antes  descrito,  o  próprio  JOSÉ  GENOÍNO  não  nega  ter 
participado de encontros com os presidentes desses partidos (Vol. 19, fl. 
4.213):

“indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas  
do  PT,  PP e  PL,  para  alianças  políticas,  esclarece  o  seguinte:  que  
confirma  que  participou  de  reuniões  com  os  presidentes  destes  
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PEDRO  HENRY  e  PEDRO  CORRÊA,  ambos  do  Partido  
Progressista;  que  nessa  conversa  os  políticos  dos  dois  partidos  
tentavam  acertar  detalhes  de  uma  possível  aliança  em  âmbito  
nacional;  que  no  decorrer  do  referido  diálogo,  escutou  que  os  
interlocutores  mencionaram  a  necessidade  de  apoio  financeiro  do  
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regiões do País”.

Como  antes  descrito,  o  próprio  JOSÉ  GENOÍNO  não  nega  ter 
participado de encontros com os presidentes desses partidos (Vol. 19, fl. 
4.213):
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partidos; que em tais reuniões discutia-se alianças políticas, sendo que  
nos municípios em que o PT se aliasse a algum partido, também iria  
contribuir financeiramente em tais  campanhas;  que nega que tenha  
tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como distribuição  
de recursos do PT para partidos e parlamentares da base aliada”. 

Não  obstante  o  acusado  JOSÉ  GENOÍNO  negar  ter  tratado  de 
questões financeiras com os parlamentares da  base aliada,  sua versão se 
contrapõe  às  afirmações  de  ROBERTO  JEFFERSON,  EMERSON 
PALMIERI, PEDRO CORRÊA e JOSÉ JANENE.

Embora consubstanciem declarações de coacusados – consigne-se no 
mesmo sentido da testemunha VADÃO GOMES (Vol. 8, fls. 1.718-1.722) –, 
não se vislumbra nenhuma razão para envolverem graciosamente JOSÉ 
GENOÍNO. 

Ademais, como já analisado, a versão deles é consentânea com os 
fatos  provados  e  reconhecidos  nos  autos  (v.g.  pagamentos  a 
parlamentares da base aliada). 

Interessante notar que os acusados ligados à cúpula do Partido dos 
Trabalhadores, JOSÉ DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO, conquanto admitam a 
realização de reuniões para a formação da base aliada, negam ter tratado 
de questões financeiras. Todavia, os demais acusados, exatamente os que 
participaram das referidas reuniões, admitem a existência de um ajuste 
financeiro e,  não por acaso,  foram os beneficiados com os repasses de 
recursos devidamente comprovados nos autos.

Não é crível nem lógico admitir que o acordo político não contemplou 
uma contrapartida. Acaciano acreditar que os partidos, reconhecidamente 
não  conciliáveis  programaticamente,  aceitaram  um  acordo  sem  receber 
nada em troca.

É possível que JOSÉ DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO, realmente,  após 
celebrado o acordo, não se ocupassem da operacionalização dos repasses, 
função que coube a DELÚBIO SOARES e a MARCOS VALÉRIO. Mas, daí 
admitir  que  ignoravam,  por  completo,  o  centro  de  distribuição  de 
recursos administrado pelo tesoureiro do partido, voltado a beneficiar os 
parlamentares da base aliada, é menosprezar a inteligência alheia.
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Consigno que o  fato  de JOSÉ GENOÍNO dedicar-se  à  articulação 
política, não a assuntos financeiros do Partido, não é hábil a desqualificar 
a imputação em questão. Isso porque não se imputam ao acusado fatos 
ordinários  de  administração  do  Partido,  os  quais  se  presumem  de 
atribuição do tesoureiro. Os fatos articulados na denúncia e reconhecidos 
pela  Corte  são  específicos  e  vinculados  ao  projeto  do  Partido  e  de 
Governo.  Envolveram,  como  reconhecido,  a  cúpula  diretiva  da 
agremiação partidária e não um mero deslize do tesoureiro.

Descreve  a  denúncia  que  DELÚBIO  SOARES  “tinha  a  função  de  
operacionalizar, juntamente com MARCOS VALÉRIO, o esquema de repasse  
de dinheiro em nome do Partido dos Trabalhadores, uma vez que era o Tesoureiro  
do  Partido,  atividade  pelo  mesmo  nominada  como  Secretário  de  Finanças  e  
Planejamento do Partido dos Trabalhadores”.

O próprio  DELÚBIO SOARES,  em depoimento prestado à Polícia 
Federal,  não negou a  proximidade e  a intensa rotina de contatos  com 
MARCOS VALÉRIO, marcados,  inclusive,  por encontros em hotéis  nas 
cidades  de  Brasília,  de  Belo  Horizonte  e  de  São  Paulo,  bem  como  o 
contínuo contato telefônico (Vol. 2, fl. 247):

“que já se encontrou com MARCOS VALÉRIO em hotéis nas  
cidades de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Brasília/DF; que em  
Brasília costuma ficar hospedado no hotel BLUE TREE, já tendo se  
encontrado  com MARCOS VALÉRIO nas  dependências  desse;  que  
não  tem  ideia  de  quantas  vezes  já  se  encontrou  com  MARCOS  
VALÉRIO  no  BLUE  TREE  em  Brasília;  que  costuma  marcar  
encontros  em  cafés  da  manhã  que  podem  ser  realizados  tanto  no  
restaurante como no apartamento dos hotéis;  que já se  reuniu com  
MARCOS VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto em Brasília quanto  
em São Paulo; que em São Paulo se recorda de ter se encontrado com  
MARCOS  VALÉRIO  no  hotel  INTERCONTINENTAL;  que,  
entretanto,  a  maioria  dos  encontros  que  teve  com  MARCOS  
VALÉRIO foram nos diretórios do PT em São Paulo e Brasília; que  
falava  com MARCOS VALÉRIO uma  ou  duas  vezes  por  semana,  
sempre  para  tratar  de  assuntos  relacionados  a  política  e  conversas  
entre amigos;”.
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Elementos  de  prova  colhidos  ao  longo da  instrução  criminal  dão 

conta  de  que  cabia  a  DELÚBIO  SOARES  operacionalizar  o  sistema, 
indicando a MARCOS VALÉRIO os montantes previamente acordados, 
bem como os seus respectivos beneficiários, no intuito de que os repasses 
pudessem enfim chegar aos destinatários finais do esquema, por meio do 
sistema  de  lavagem  disponibilizado  pelo  Banco  Rural  –  fatos 
exaustivamente analisados pela Corte nos capítulos anteriores.

Os  esclarecimentos  prestados  em  juízo  por  VALDEMAR  COSTA 
NETO demonstraram a existência de um acordo costurado entre o PL e o 
PT,  tendo  ficado  acertada  a  destinação  do  valor  de  R$  10.000.000,00 
àquele. Depreende-se que o operador é justamente DELÚBIO SOARES, 
responsável,  inclusive,  por  informar,  ulteriormente,  a  VALDEMAR 
COSTA  NETO  a  impossibilidade  de  honrar,  na  época  avençada,  o 
compromisso  contraído,  orientando-o,  em  seguida,  a  contrair  um 
empréstimo, a ser quitado após as eleições (Vol. 72, fls. 15.459-15.460):

“Que o PL apoiou a candidatura do Presidente Lula, pois o Vice-
presidente  era  do  PL;  que  desde  2000,  começou  os  entendimentos  
nesse sentido; que na data de 21 de junho de 2002, foi manchete de  
jornal  ‘PL  vai  participar  do  caixa  de  campanha  do  PT’;  que  o  
combinado  é  que  teriam  um  caixa  único  de  campanha  de  R$  
40.000.000,00  (quarenta  milhões)  de  previsão  para  os  gastos  na  
eleição; que ficou acertado que o PL iria ter direito a um valor de cerca  
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),  isto é,  proporcional ao  
número de deputados da bancada do PL; que no início da campanha, o  
Sr. Delúbio Soares informou para o réu aqui presente que não teria  
condições de honrar o empréstimo, pois tinha assumido compromisso  
com as chapas dos estados; que fez um empréstimo com o Sr. Lúcio  
Funaro de cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões); Que recebeu do  
Sr.  Lúcio  Funaro  R$  3.000.000,00  no  início  de  agosto,  R$  
1.000.000,00  no  final  de  agosto  e  mais  um  milhão  no  início  de  
setembro; Que fez o empréstimo mencionado por orientação do próprio  
DELÚBIO, que prometia ressarcir o réu depois das eleições; Que o Sr.  
Lúcio Funaro era conhecido em São Paulo como agiota e emprestava  
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dinheiro a juros; Que o empréstimo, inicialmente, deveria ser pago até  
28  de  fevereiro  de  2003;  Que  não  conseguiu  pagar  na  data  
determinada,  mas  pagaram  parceladamente  de  fevereiro  a  abril  de  
2003  o  valor  de  R$  3.500.000,00;  Que  pegou  o  empréstimo  
mencionado a  3,5% ao mês;  Que ao final  de  janeiro ou começo de  
fevereiro, o Sr. DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra.  
SIMONE na empresa SMP&B, que a referida senhora iria começar a  
pagar ao réu o combinado”.

Na  mesma  linha,  MARCOS  VALÉRIO,  ao  discorrer  sobre  o 
pagamento das dívidas do PMDB relativas ao período de 2002, destaca 
que  essas  foram  quitadas  por  meio  de  recursos  por  ele  repassados, 
segundo  indicação  do  onipresente  operador  DELÚBIO  SOARES,  no 
montante total de R$ 2.100.000,00 (Vol. 76, fl. 16.352):

“diz que o corréu JOSÉ BORBA era líder do PMDB e lhe foi  
apresentado  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  diz  que  as  dívidas  do  
PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo  
interrogando,  segundo  indicação  do  Sr.  DELÚBIO  SOARES,  no  
montante total de R$ 2.100.000,00; diz que, também nestes casos, as  
pessoas indicadas por JOSÉ BORBA foram identificadas no Rural e,  
quando pessoalmente JOSÉ BORBA foi ao Rural, tendo se recusado a  
assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionário do  
Rural e pela Srª SIMONE VASCONCELOS”.

MARCOS VALÉRIO retrata, também, as transferências de recursos 
de  suas  empresas  a  parlamentares  ligados  ao  Partido  Progressista. 
Transferências  essas,  uma  vez  mais,  precedidas  da  determinação  de 
DELÚBIO SOARES (Vol. 76, fl. 16.350):

“o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a  
cifra  de  R$ 4.100.000,00,  sendo que destes  R$ 1.200.000,00 foram  
repassados através da referida corretora; diz que tal transferência foi  
determinada  ao  interrogando  pelo  corréu  DELÚBIO  SOARES,  
originada de um empréstimo bancário contraído pela SMP&B junto  
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pessoas indicadas por JOSÉ BORBA foram identificadas no Rural e,  
quando pessoalmente JOSÉ BORBA foi ao Rural, tendo se recusado a  
assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionário do  
Rural e pela Srª SIMONE VASCONCELOS”.

MARCOS VALÉRIO retrata, também, as transferências de recursos 
de  suas  empresas  a  parlamentares  ligados  ao  Partido  Progressista. 
Transferências  essas,  uma  vez  mais,  precedidas  da  determinação  de 
DELÚBIO SOARES (Vol. 76, fl. 16.350):
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cifra  de  R$ 4.100.000,00,  sendo que destes  R$ 1.200.000,00 foram  
repassados através da referida corretora; diz que tal transferência foi  
determinada  ao  interrogando  pelo  corréu  DELÚBIO  SOARES,  
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ao  Banco  Rural;  (...)  diz  que  não  possuía  qualquer  relação  com  
VALDEMAR COSTA NETO tendo,  contudo,  em  razão  de  pedido  
formulado por DELÚBIO, transferido para o PL valores originados de  
recursos emprestados à empresa SMP&B pelo Banco Rural e BMG”.

Outro fato revelador da importância de DELÚBIO SOARES para a 
operacionalização do sistema é o evento ocorrido após a morte do então 
Presidente do PTB, JOSÉ CARLOS MARTINEZ, em outubro de 2003.

Ao  assumir  a  presidência  do  partido,  ROBERTO  JEFFERSON 
procurou restaurar o sistema de financiamento vigente à época de seu 
antecessor.  Para  tanto,  iniciou  conversações  com  ROMEU  QUEIROZ, 
então  Deputado Federal  e  Segundo Secretário  do  PTB,  visando tornar 
exequível  a  retomada  dos  mecanismos  estruturados  durante  a  gestão 
anterior (sob o comando de JOSÉ CARLOS MARTINEZ).

Ato  contínuo,  ROMEU  QUEIROZ  buscou  o  auxílio  do  então 
Ministro ANDERSON ADAUTO, que entrou em contato justamente com 
DELÚBIO SOARES, o operacionalizador do sistema, que se prontificou a 
restabelecer as transferências dos recursos por meio da SMP&B.

Por ocasião de seu depoimento prestado à Polícia Federal, ROMEU 
QUEIROZ  expôs  de  forma  circunstanciada  as  tratativas  que 
possibilitaram  restaurar  o  financiamento  vigente  à  época  de  JOSÉ 
CARLOS MARTINEZ, viabilizados por DELÚBIO SOARES (Vol.  10,  fl. 
2.126):

“que em dezembro de 2003, foi contactado pelo então Presidente  
do PTB, Deputado ROBERTO JEFFERSON, na condição de segundo  
secretário do Partido para que angariasse recursos para a agremiação  
política;  que  a  reunião  com  ROBERTO  JEFFERSON  ocorreu  na  
residência  deste  Parlamentar;  que  diante  do  pedido  do  Deputado  
ROBERTO JEFFERSON, procurou o então Ministro dos Transportes  
ANDERSON ADAUTO em seu  gabinete,  para  quem formulou  a  
solicitação  de  recursos;  que  cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  
reunião,  o  ex-Ministro  entrou  em  contato  com  o  declarante  
esclarecendo que tinha mantido entendimentos com o então Tesoureiro  
do PT, Sr. DELÚBIO SOARES, e que este por sua vez se colocou à  
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disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  empresa  
SMP&B  PUBLICIDADE;  que  estes  recursos  seriam  liberados  em  
janeiro  do  ano  seguinte,  ou  seja,  em  janeiro  de  2004;  que  o  ex-
Ministro  ANDERSON  ADAUTO  disse  na  oportunidade  que  os  
valores liberados seriam na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil  
reais)”.

Descreve  a  denúncia  que,  “aliás,  a  tônica  neste  processo  é  o  fato  de  
MARCOS VALÉRIO, durante o período investigado, frequentar, com bastante  
assiduidade, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, Ministérios e empresas  
públicas na capital federal”. E prossegue: “MARCOS VALÉRIO encontrava-se  
frequentemente com todos os envolvidos no esquema, sejam os integrantes da  
quadrilha,  sejam  os  beneficiários  do  dinheiro  repassado  pelo  seu  grupo  
empresarial, nos próprios gabinetes dessas autoridades, na sede nacional do PT,  
em halls e quartos de hotéis e outros locais”.

A robustecer o quanto descrito na denúncia, ressalto que se infere — 
do Termo de Análise de Dados promovido pela Polícia Federal na agenda 
de  FERNANDA  KARINA  SOMMAGIO,  ex-secretária  de  MARCOS 
VALÉRIO — o diuturno encontro de MARCOS VALÉRIO com pessoas 
ligadas ao esquema, mais tarde denominado “Mensalão” (vide o “Termo 
de Análise de Dados” às fls. 1071-1082, do Vol. 4).

Consoante já pude enfatizar, cabia a DELÚBIO SOARES a função de 
operacionalizar o sistema de repasses de dinheiro em nome do Partido 
dos Trabalhadores. Nessa tarefa, foi auxiliado por MARCOS VALÉRIO, a 
quem cabia efetuar, de fato, as transferências, nos estritos termos do que 
indicado por aquele.

É certo que o próprio MARCOS VALÉRIO não nega o repasse de 
valores  aos  beneficiários  apontados  pelo  Núcleo  Político.  Tanto  que 
forneceu,  à  Polícia  Federal,  lista  com  a  suposta  relação  de  pessoas 
indicadas pelo Partido dos Trabalhadores que teriam sido beneficiadas 
pelo esquema criminoso narrado na denúncia — recebimento de recursos 
indevidos a fim de garantir apoio político ao Governo Federal (Vol. 3, fl. 
603-608).

Em seu interrogatório, MARCOS VALÉRIO reforça a transferência 
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de dinheiro em espécie a diversos beneficiários, sempre nos termos do 
que indicado por DELÚBIO SOARES. Por oportuno, à guisa de ilustração, 
colho excertos de seu depoimento, sobretudo na parte em que realça os 
repasses efetuados: 

“diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista  
atinge a cifra de R$ 4.100.000,00, sendo que destes R$1.200.000,00  
foram  repassados  através  da  referida  corretora;  diz  que  tal  
transferência foi determinada ao interrogando pelo corréu DELÚBIO  
SOARES,  originada  de  um  empréstimo  bancário  contraído  pela  
SMP&B junto ao Banco Rural, salvo engano” (Vol. 76, fl. 16.350); 
“diz  que  o  corréu  JOSÉ  BORBA  era  líder  do  PMDB  e  lhe  foi  
apresentado  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  diz  que  as  dívidas  do  
PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo  
interrogando, segundo indicação do Sr. DELÚBIO, no montante total  
de R$ 2.100.000,00” (Vol. 76, fl. 16.352); “diz que repassou valores  
para DUDA MENDONÇA, referente, segundo DELÚBIO SOARES,  
a  débitos  do  PT  com  a  agência  de  publicidade  de  DUDA  
MENDONÇA (campanha  de  2002  e  preparação  da  campanha  de  
2004);  diz  que  os  valores,  inicialmente,  foram  repassados  para  
ZILMAR  FERNANDES  (cinco  ou  seis  parcelas  de,  
aproximadamente, R$ 250.000,00, cada)” (Vol. 76, fl. 16.353); “diz  
que recebeu um telefonema de DELÚBIO SOARES solicitando que  
repassasse  R$50.000,00  para  o  PT  de  Osasco,  pois  estavam sendo  
feitas pesquisas eleitorais na região visando a eleição municipal e a  
pessoa  que  iria  buscar  esses  recursos  no  Banco  seria  a  mando  de  
JOÃO PAULO CUNHA, deputado pela  região de Osasco;  diz  que  
essa  pessoa,  de  nome MÁRCIA REGINA, se  identificou  e  assinou  
recibo” (Vol. 76, fl. 16.362).

Por outro lado, importante realçar que os beneficiários do esquema 
criminoso  narrado  na  exordial  acusatória  também  asseguram  o 
recebimento dos valores via MARCOS VALÉRIO, comprovando o papel 
central desempenhado pelo publicitário.

Homem  de  confiança  de  VALDEMAR  COSTA NETO  e  à  época 
tesoureiro do PL, JACINTO LAMAS ratificou, em juízo, o recebimento de 

43 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657268.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

de dinheiro em espécie a diversos beneficiários, sempre nos termos do 
que indicado por DELÚBIO SOARES. Por oportuno, à guisa de ilustração, 
colho excertos de seu depoimento, sobretudo na parte em que realça os 
repasses efetuados: 

“diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista  
atinge a cifra de R$ 4.100.000,00, sendo que destes R$1.200.000,00  
foram  repassados  através  da  referida  corretora;  diz  que  tal  
transferência foi determinada ao interrogando pelo corréu DELÚBIO  
SOARES,  originada  de  um  empréstimo  bancário  contraído  pela  
SMP&B junto ao Banco Rural, salvo engano” (Vol. 76, fl. 16.350); 
“diz  que  o  corréu  JOSÉ  BORBA  era  líder  do  PMDB  e  lhe  foi  
apresentado  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  diz  que  as  dívidas  do  
PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo  
interrogando, segundo indicação do Sr. DELÚBIO, no montante total  
de R$ 2.100.000,00” (Vol. 76, fl. 16.352); “diz que repassou valores  
para DUDA MENDONÇA, referente, segundo DELÚBIO SOARES,  
a  débitos  do  PT  com  a  agência  de  publicidade  de  DUDA  
MENDONÇA (campanha  de  2002  e  preparação  da  campanha  de  
2004);  diz  que  os  valores,  inicialmente,  foram  repassados  para  
ZILMAR  FERNANDES  (cinco  ou  seis  parcelas  de,  
aproximadamente, R$ 250.000,00, cada)” (Vol. 76, fl. 16.353); “diz  
que recebeu um telefonema de DELÚBIO SOARES solicitando que  
repassasse  R$50.000,00  para  o  PT  de  Osasco,  pois  estavam sendo  
feitas pesquisas eleitorais na região visando a eleição municipal e a  
pessoa  que  iria  buscar  esses  recursos  no  Banco  seria  a  mando  de  
JOÃO PAULO CUNHA, deputado pela  região de Osasco;  diz  que  
essa  pessoa,  de  nome MÁRCIA REGINA, se  identificou  e  assinou  
recibo” (Vol. 76, fl. 16.362).

Por outro lado, importante realçar que os beneficiários do esquema 
criminoso  narrado  na  exordial  acusatória  também  asseguram  o 
recebimento dos valores via MARCOS VALÉRIO, comprovando o papel 
central desempenhado pelo publicitário.

Homem  de  confiança  de  VALDEMAR  COSTA NETO  e  à  época 
tesoureiro do PL, JACINTO LAMAS ratificou, em juízo, o recebimento de 

43 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3657268.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5151 de 8405 STF-fl. 56766



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

dinheiro em espécie de SIMONE VASCONCELOS. Destacou que sempre que  
ia  buscar  recursos  com  SIMONE  no  Banco  Rural,  VALDEMAR  COSTA 
NETO  entrava  em  contato  antes,  a  fim  de  lhe  avisar  quem  iria  lhe 
entregar os valores a mando de MARCOS VALÉRIO (Vol. 72, fl. 15.538): 

“que  a  Sra.  Simone  Vasconcelos  lhe  entregou  pessoalmente  
dinheiro  em espécie  em quatro ocasiões;  que  duas  vezes  recebeu de  
Simone dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu e não  
saberia  dizer  qual  o  montante;  que  recebeu  também  dinheiro  de  
Simone nos hotéis Kubistchek e Mercury e que também não conferiu;  
que os valores vinham acondicionados, às vezes, em envelopes e, às  
vezes, em caixa; que as caixas mencionadas eram caixas de papelão,  
como arquivo-morto; que não precisava mostrar a identidade para a  
Sra. Simone, pois já tinha estado com a mesma na SMP&B em Belo  
Horizonte; que quando recebeu os valores da Sra. Simone, lembra de  
ter assinado algum papel; que não tem certeza, mas acha que chegou a  
ir ao Banco Rural cerca de quatro a cinco vezes, incluindo as duas  
vezes que lá estava a Sra. Simone Vasconcelos (...); que sempre que ia  
buscar recursos com Simone ou no Banco Rural, o Sr. Valdemar Costa  
Neto  lhe  avisava  antes  e  dizia  que alguém ia  entra  em contrato  a  
‘mando de Marcos Valério”.

Em depoimento prestado à Polícia Federal, ROBERTO JEFFERSON 
confirma  ter  recebido  R$  4.000.000,00,  diretamente  de  MARCOS 
VALÉRIO, em duas parcelas, uma no valor de R$ 2.200.000,00 e outra no 
valor de 1.800.000,00, tudo isso em espécie, na sede nacional do PTB (Vol. 
19, fl. 4.221):

“que o acordo tratado e aprovado foi de R$ 20 milhões, divididos  
em cinco parcelas de R$ 4 milhões; que ficou convencionado que o  
recurso seria transferido da conta contribuição do PT para a conta  
contribuição do PTB; que, inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4  
milhões, em duas parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB,  
na  303  Norte,  Brasília/DF;  que  a  primeira  parcela  compreendeu  a  
quantia de R$ 2,2 milhões e a Segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a  
primeira aconteceu de meados ao final de junho de 2004 e a segunda  
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valor de 1.800.000,00, tudo isso em espécie, na sede nacional do PTB (Vol. 
19, fl. 4.221):

“que o acordo tratado e aprovado foi de R$ 20 milhões, divididos  
em cinco parcelas de R$ 4 milhões; que ficou convencionado que o  
recurso seria transferido da conta contribuição do PT para a conta  
contribuição do PTB; que, inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4  
milhões, em duas parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB,  
na  303  Norte,  Brasília/DF;  que  a  primeira  parcela  compreendeu  a  
quantia de R$ 2,2 milhões e a Segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a  
primeira aconteceu de meados ao final de junho de 2004 e a segunda  
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alguns  dias  após;  que  nas  duas  oportunidades  relatadas  o  próprio  
MARCOS VALÉRIO foi quem entregou o dinheiro ao declarante; que  
as cédulas de reais entregues ao declarante por MARCOS VALÉRIO  
estavam envoltas com fitas que descreviam o nome do Banco Rural e  
Banco  do  Brasil”  [Depoimento  prestado  por  ROBERTO 
JEFFERSON à Polícia Federal (Vol. 19, fl. 4.221)]. 

Nesse  mesmo  sentido,  o  depoimento  de  EMERSON  PALMIERI, 
relatando  o  recebimento  dos  valores  mencionados,  sempre  por 
intermédio de MARCOS VALÉRIO (Vol. 16, fl. 3.573-3.574):

“que ROBERTO JEFFERSON recebeu pelo PTB o valor total  
de R$ 4 milhões, em duas parcelas, sendo a primeira em fins de junho,  
no valor de R$ 2.200.000,00, e a segunda na primeira semana de julho  
de 2004, no valor de R$ 1.800.000,00; que em ambas as ocasiões se  
encontravam  na  sala  da  presidência  do  PTB,  ROBERTO  
JEFFERSON  e  MARCOS  VALÉRJO,  tendo  sido  convidado  a  
participar  da  reunião  por  ROBERTO  JEFFERSON,  sendo  que  
quando  entrou  nasala  do  presidente  do  PTB,  o  numerário  já  se  
encontrava  sobre  a  mesa,  envolto  em  etiquetas  do  BANCO  DO  
BRASIL  e  BANCO  RURAL;  que  não  viu  outra  pessoa  com  
MARCOS VALÉRIO, porém não estava presente na sala no momento  
em  que  ele  chegou;  que  em  ambas  as  ocasiões  o  DECLARANTE  
conferiu o numerário, tendo separado, por orientação de ROBERTO  
JEFFERSON, valores de R$ 200 mil e R$ 150 mil, tendo após isso,  
guardado o numerário no cofre da sala da presidência do partido; que o  
numerário foi recebido em virtude de acordo firmado entre o PTB e o  
PT na  sede  do  Partido  dos  Trabalhadores,  no  Edifício  VARIG,  em  
Brasília; que tal acordo estabelecia a doação ao PTB no valor de R$ 20  
milhões em 5 parcelas iguais, com a finalidade de auxiliar a campanha  
dos candidatos do PTB às eleições municipais de 2004”.

Prosseguindo  no  exame  da  imputação,  colhe-se  no  depoimento 
prestado à Polícia Federal por MARCO AURÉLIO PRATA — responsável, 
dentre outras, pela contabilidade das empresas DNA Propaganda Ltda., 
SMP&B Comunicação Ltda.,  Graffiti  Participações — que “todos os três  
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sócios,  a saber,  CRISTIANO, RAMON e MARCOS VALÉRIO, participavam  
das  decisões  administrativas  da  SMP&B Comunicações  e  DNA Propaganda” 
(Vol. 16, fl. 3.597).

A afirmação apenas confirma as declarações do próprio MARCOS 
VALÉRIO:  “que  na  SMP&B havia  uma divisão  de  tarefas  apenas  no  plano  
formal, sendo, de fato, a empresa administrada, em conjunto, pelo interrogando,  
Ramon e Cristiano: diz que a empresa era ‘tocada a três mãos’” (Vol.  76, fl. 
16.357).

Em  seu  interrogatório,  MARCOS  VALÉRIO  aduz  que  o 
operacionalizador do sistema, DELÚBIO SOARES, foi apresentado a ele e 
a  seu  sócio  CRISTIANO  MELLO  PAZ,  pelo  Deputado  VIRGÍLIO 
GUIMARÃES,  no  segundo  semestre  de  2002,  oportunidade  em  que 
RAMON HOLLERBACH não esteve presente. Somente em um momento 
posterior,  os  três  —  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLEBARCH  e 
CRISTIANO PAZ — reuniram-se com DELÚBIO SOARES para  discutir 
acerca dos empréstimos contraídos (Vol. 76, fl. 16.357):

“diz que DELÚBIO SOARES foi apresentado ao interrogando e  
a  seu  sócio  Cristiano  Mello  Paz,  pelo  deputado  VIRGÍLIO  
GUIMARÃES,  no  segundo  semestre  de  2002;  diz  que  RAMON  
HOLLERBACH  não  estava  nessa  primeira  reunião;  diz  que,  
posteriormente,  os  três,  o  interrogando,  CRISTIANO e  RAMON,  
discutiram  os  empréstimos  com  DELÚBIO,  na  sede  da  SMP&B,  
nesta capital; diz que possuía contato diário com DELÚBIO em razão  
do mesmo realizar ligações para o interrogando com o fim de informar  
as  pessoas  que  deveriam  ser  pagas  com  o  empréstimo  e,  também,  
informar-se sobre o saldo remanescente dos empréstimos tomados pela  
SMP&B para o PT”.

As declarações de CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH não 
destoam desse contexto:

“que Marcos Valério informou aos demais sócios que os 
valores obtidos com os empréstimos se destinavam ao Partido 
dos Trabalhadores, segundo entendimentos firmados entre ele e 
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Delúbio Soares,  então tesoureiro do PT; que a justificativa de 
Marcos Valério para contrair tais empréstimos bancários seria a 
necessidade de manter um bom relacionamento com o Partido 
dos Trabalhadores e também visando manter os contratos de 
publicidade  que  eram  mantidos  com  o  Governo  federal”. 
(Cristiano Paz, Vol. 11, fls. 2.253-2.256).

“que  Marcos  Valério  informou  ao  interrogando  e  a 
Cristiano  que  havia  uma  demanda  do  PT  relacionada  à 
possibilidade  de  um  empréstimo  junto  ao  banco  Rural  que 
poderia  ser  feito  através  da  SMP&B;  diz  que  o  interesse  da 
SMP&B  em  participar  de  tal  intermediação  adviria  da 
possibilidade de realizar algumas futuras campanhas eleitorais 
do  PT  em  2006;  neste  contexto,  concordaram  os  três  sócios, 
portanto, na realização da avença”. (Ramon Hollerbach, Vol. 76, 
fl. 16.518).

Como observado na análise dos capítulos anteriores, as empresas de 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH foram 
utilizadas para operacionalizar os repasses de recursos ao parlamentares.

A  responsabilidade  penal  de  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ sobre os fatos, porém, não advém da 
sua participação social, mas da real e concreta execução, coordenação e 
colaboração com os eventos,  desde os  empréstimos entre as empresas, 
escrituração contábil e a própria distribuição (v.g. subscrição de cheques) 
e benefícios auferidos individualmente, conforme restou evidenciado na 
farta  prova  documental.  Atuaram  em  praticamente  todas  as  fases  da 
execução dos crimes, como destacado pelos Ministros Relator e Revisor.

O  conjunto  probatório,  antes  referido,  aponta  para  a  inequívoca 
conclusão  de  que  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ tinham pleno conhecimento dos fatos 
e agiram deliberadamente para a execução dos crimes. 

As  distintas  condutas  serão  sopesadas  por  ocasião  da 
individualização da pena.

Igualmente,  SIMONE  VASCONCELOS  foi  fundamental  e 
efetivamente operacional. Foi responsável direta pelas ordens internas e 
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pelos repasses de recursos realizados. A prova documental e a prova oral, 
anteriormente  explicitadas,  revelam,  inequivocamente,  que  SIMONE 
VASCONCELOS aderiu à ação de seus chefes. Seu envolvimento com os 
fatos – comparecendo pessoalmente às agências bancárias, em quartos de 
hotel,  tratando  diretamente  com  parlamentares  e  seus  assessores  –  é 
muito claro.  Denota,  inclusive por sua condição profissional e pessoal, 
que tinha conhecimento e agiu deliberadamente.

Por fim,  a despeito das  observações do Ministro  Revisor,  observo 
que a  teoria do domínio do fato não constitui uma retórica argumentativa 
estrangeira para abarcar situações carentes de prova ou justificativa para 
elastecer o conceito de autoria.

Em verdade, a teoria do domínio do fato, que atribui a autoria a “quem 
detém  em  suas  mãos  o  curso,  o  ‘se’  e  o  ‘como’  do  fato,  podendo  decidir  
preponderantemente a seu respeito; dito mais brevemente, o que tem o poder de  
decisão sobre a configuração central do fato”, “exige sempre uma valoração que  
deve ser concretizada frente a cada tipo e a cada forma concreta de materializar  
uma conduta típica. Não pode ter fundamento em critérios puramente objetivos  
nem  puramente  subjetivos,  mas  abarca  ambos  aspectos  e  requer  uma  
concretização  no  caso  efetivamente  dado”.  (Eugênio  Zaffaroni,  Manual  de  
Direito Penal Brasileiro, p. 670).

Observo,  por  fim,  que,  diferentemente  do  sustentado,  a  teoria  do  
domínio do fato  não é algo novo, casuisticamente empregado. Aliás, para 
uma  parcela  da  doutrina  nacional,  “o  legislador  de  84  não  se  definiu  
explicitamente  por  nenhuma das  posições  dogmáticas  relativas  ao  conceito  de  
autoria e da distinção entre autoria e participação. No entanto, à medida que  
introduziu o dolo na ação típica final, como se pode depreender da conceituação  
do erro de tipo, à medida em que aceitou o erro de proibição e,  finalmente,  à  
medida  em  que  abandonou  o  rigorismo  da  teoria  monística  em  relação  ao  
concurso  de  pessoas,  reconhecendo  que  o  agente  responde  pelo  concurso  na  
medida de sua culpabilidade,  deixou entrever  sua acolhida às mais relevantes  
teses  finalistas,  o  que  leva  à  conclusão  de  que  abraçou  também  a  teoria  do  
domínio do fato”  (Alberto Silva Franco,  O Código Penal e sua interpretação  
jurisprudencial, p. 164).
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Portanto,  Sr.  Presidente,  a  solução  do  caso  não  reclama  grandes 
construções  teóricas,  na  verdade,  à  luz  do  princípio  da  legalidade,  a 
resposta  está  no  artigo  29  do  Código  Penal  “  quem,  de  qualquer  modo,  
concorre  para  o  crime  incide  nas  penas  a  este  cominadas,  na  medida  de  sua  
culpabilidade”.

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Ministro 
Relator  e  julgo  procedente  a  ação  penal  contra  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ 
GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGÉRIO TOLENTINO e SIMONE 
VASCONCELOS,  condenando-os  pela  prática  do  crime  de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP). E improcedente quanto aos acusados GEIZA DIAS 
e  ANDERSON  ADAUTO,  absolvendo-os  da  imputação  de  corrupção 
ativa, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, em relação 
a quase todos os acusados, a maioria já está formada, só não quanto a José 
Dirceu. Talvez essa seja uma das vantagens de ocupar cadeira destinada 
aos  mais  antigos  do  Tribunal,  já  que  a  ordem  de  tomada  de  votos  é 
inversa, considerado o que se adota na maioria ou na quase totalidade 
dos tribunais do País.

Eu próprio  já  propus emenda regimental,  para passar-se  a  tomar 
votos a partir do relator, ou, havendo revisor, a partir deste, na ordem 
decrescente  de  antiguidade,  mas  fui  voz  isolada.  Aliás,  estou  muito 
acostumado a ser voz isolada no Plenário.

Começo, Presidente, pelo mais simples: também absolvo Anderson 
Adauto. O que teria feito ele? Simplesmente instruído um necessitado de 
verbas,  um  parlamentar  necessitado  de  verbas,  como  conseguir  essas 
verbas, a quem ele deveria procurar para obtê-las. Por enquanto, a ordem 
jurídica não rotula como crime a simples cogitação. Por isso, acompanho 
os colegas quanto à absolvição de Anderson Adauto.

Começo, Presidente, no caso, considerado o núcleo financeiro, pela 
situação jurídica, no processo, de Geiza Dias dos Santos. Creio que vou 
ser voz isolada no Plenário.

O  que  nos  vem  do  Código  Penal,  e  o  ministro  Gilmar  Mendes 
acabou de  mencionar  o  preceito?  Quem,  de  qualquer  modo,  concorre 
para a prática do crime, incide, na extensão da culpabilidade, nas penas 
previstas. Se a participação for de menor importância, o órgão julgador 
ainda pode diminuir a pena de um sexto até um terço. É o que está em 
bom vernáculo no artigo 29 do Código Penal.

Teria Geiza Dias dos Santos contribuído para a prática criminosa? 
Não era, Presidente, ao contrário do que foi proclamado, empregada de 
menor escolaridade da Agência de Marcos Valério. Ao contrário, era ela, 
ombreando – talvez, esta estivesse em patamar superior – com Simone 
Vasconcelos,  responsável  pela  administração  financeira,  pela  parte 
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financeira  da  Agência.  Mais  ainda,  Presidente:  não  podemos,  é  certo, 
atribuir a autoria intelectual da corrupção ativa a Geiza Dias, mas mostra-
se  estreme  de  dúvidas  a  participação  física,  a  participação  material, 
porque era ela, pessoa de confiança de Marcos Valério, quem transmitia à 
agência bancária as instruções para efetuar os pagamentos milionários. E 
o fazia mediante fac-símile,  em termos coloquiais,  mas o fazia,  e essas 
saídas eram figuradas, na contabilidade, como destinadas a fornecedores. 
Primeiro: será que ela acreditava realmente que eram fornecedores, muito 
embora conhecendo as qualificações dos destinatários das verbas? Será 
que  imaginava  que  a  Agência  tinha  assim  tantos  fornecedores,  e 
fornecedores,  inclusive,  de  gabarito  maior,  alguns  integrando  o 
Congresso Nacional? A meu ver,  não,  Presidente.  A meu ver,  Geiza se 
revelou coautora da prática criminosa da corrupção ativa, autora material 
da corrupção ativa. Daí não poder, simplesmente, fechar os olhos a esse 
contexto e assentar que o Ministério Público – em que pese o sem-número 
de e-mails juntados ao processo, dando instruções ao Banco – não teria se 
desincumbido da prova quanto à culpa de Geiza Dias.

Por isso, peço vênia aos colegas para divergir e concluir que subsiste 
a imputação. Procede a peça primeira, o que pleiteado na peça primeira 
da ação penal, que é a denúncia, no tocante à condenação de Geiza Dias. 
Acompanho o relator e o revisor no que não divergiram.

Presidente,  tivesse  Delúbio  Soares  de  Castro  a  desenvoltura 
intelectual  e  material  a  ele  atribuída,  certamente  não  seria  apenas 
tesoureiro do Partido. Quem sabe tivesse chegado a cargo muito maior? 
Apontar Delúbio Soares – e parece que ele próprio aceita posar como tal – 
como bode expiatório, como se tivesse,  como disse,  autonomia suficiente 
para levantar milhões – cerca de cinquenta, sessenta, setenta milhões, já 
não sei  mais a quantia exata – e distribuir,  ele próprio,  esses milhões, 
definindo  os  destinatários,  sem  conhecimento  da  cúpula  do  PT?  A 
conclusão subestima a inteligência mediana.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Se 
computarmos os empréstimos do BMG, chegaremos a valores, da época, 
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a R$153.000.000,00 (cento e cinquenta e três milhões de reais).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sabemos 
que, ao assumir o poder – e muitos foram responsáveis por isso –, o PT 
realmente buscou base de apoio no Congresso Nacional,  até mesmo se 
desfigurando.

Há pouco,  a  Folha  de  São  Paulo,  na  pena  abalizada  de  Jânio  de 
Freitas, publicou artigo sob o título  A Igualdade dos Extremos.  Lembrou-
nos, com esse artigo, que, no PT – e não fora dele –, foi necessária a ação 
do  comando  por  votos  nas  reformas,  principalmente,  Presidente,  na 
reforma da Previdência. Na campanha, o ex-presidente Luís Inácio Lula 
da  Silva,  indagado  quanto  à  incidência  de  contribuição  social  sobre 
proventos e pensões, disse que isso não seria possível.

Também falei  a  respeito,  e  um grande jornal  chegou,  inclusive,  a 
esquentar  a  matéria,  porque teria  dito,  num arroubo de  retórica,  que, 
somente  com  uma  revolução,  seria  possível  caminhar  no  sentido  de 
cogitar da contribuição. Contribuição para quê? Para a aposentadoria no 
além?  Não  é  necessária.  Consignou-se  –  e  o  Ministro  da  Previdência, 
crítico, veio em cima – que estaria a preconizar uma revolução no Brasil,  
apesar dos ares democráticos vivenciados.

Prossigo no artigo de Jânio de Freitas:

"(...)
A ponto de que esse empenho" – e estamos a escancarar as 

vísceras  do  processo,  mostrando  que  o  empenho  foi 
inimaginável, não ficou restrito ao que vou revelar, e que me foi 
relembrado por Jânio de Freitas – "culminasse com a expulsão, 
por fidelidade à posição programática do petismo, da Senadora 
Heloísa Helena e dos Deputados Luciana Genro, Babá e João 
Fontes,  logo seguidos pelo afastamento" – cogitou-se aqui de 
exoneração,  mas  não  há  cargo  propriamente  envolvido  na 
espécie,  porque  partido  político  é  pessoa  jurídica  de  direito 
privado – "exoneração voluntária de outros petistas tradicionais 
(...)".
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Senhor Presidente, nunca é demais abrir a legislação e perceber que 
o vetusto Código de Processo Penal tem regras muito específicas quanto à 
formação  de  convicção  pelo  julgador.  De  forma  pedagógica  – 
simplesmente pedagógica –, versa, no artigo 155, que:

Art.  155.  “O  juiz  formará  sua  convicção  pela  livre 
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente" – vejam o 
advérbio "exclusivamente",  a  contrario sensu,  os dados podem 
ser  levados  em  conta  para,  somados  a  outros  obtidos  sob  a 
proteção  do  contraditório,  chegar-se  ao  convencimento  sobre 
sobre  a  culpa  –  "nos  elementos  informativos  colhidos  na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas (...)".

Há mais, Presidente: o Código de Processo Penal trata também – e 
processo é liberdade em seu sentido maior, é saber o que pode ou não 
ocorrer na tramitação de uma causa – dos indícios, os quais apontei, no 
início deste julgamento: que, embora não mereçam a apoteose maior, não 
podem  ser  alcançados  pela  excomunhão.  Dispõe  o  artigo  239  do 
mencionado diploma:

Art. 239 Considera-se indício a circunstância conhecida e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Vejamos o que foi realmente apurado na tramitação deste processo-
crime.

Começo  por  José  Genoíno  Neto.  Repito  o  que  disse  quanto  ao 
empréstimo feito perante o Banco Rural, que restou estampado na Cédula 
nº 00396.

Esse empréstimo, formalizado em 14 de maio de 2003, teve, repito, 
como obrigado, o Partido dos Trabalhadores,  personificado por quem? 
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Pelo "todo-poderoso", pelo menos sob o ângulo formal, Delúbio Soares de 
Castro, contendo o documento a assinatura de José Genoíno Neto, que 
seria,  à  época,  o  Presidente  do  Partido.  Em  depoimento  em  Juízo, 
reconheceu  que  tomara,  em  nome  do  Partido,  esse  empréstimo, 
asseverando, no entanto, que não sabia – aliás, no Brasil, há essa prática, 
pelo  menos notada nos  últimos anos,  de  nada se  saber  –  que Marcos 
Valério estaria também a subscrever a obrigação,  muito embora,  como 
avalista. Consta de peças juntadas ao processo – que é justamente cópia 
dessa cédula de empréstimo bancário - o termo respectivo, à folha 154 à 
156. Mas a tomada desse empréstimo que teria sido – pelo menos assim 
se informou no processo, informou Genoíno – contabilizado pelo Partido 
consubstanciaria uma prática criminosa? A resposta é desenganadamente 
negativa.

Há  mais,  muito  mais.  Não  bastasse  o  contexto,  não  bastasse  a 
circunstância de José Genoíno ser, à época dos fatos, lamentáveis fatos, 
que  felizmente  vieram  à  tona  –  viva  o  descompasso  entre  o  PTB  de 
Roberto Jefferson, que acabou prestando um serviço ao País, e o PT –, o 
Presidente  do  PT,  vejamos  o  que  se  conseguiu  coligir  em  termos  de 
elementos de convicção. Pedro Corrêa – que era Presidente do Partido 
Progressista,  o  PP –,  no  depoimento  prestado,  deixou  consignado:  as 
negociações políticas envolvendo PP e PT tinham a participação, além de 
José  Genoíno,  de  Sílvio  Pereira  –  beneficiado  por  um  acordo 
implementado  com  o  Ministério  Público  –  e  de  Marcelo  Sereno,  do 
próprio Ministro Chefe da Casa Civil José Dirceu.

Vem  o  trecho  do  interrogatório  de  Pedro  Corrêa  (folha  14.517  a 
14.520):

“(...)  que  as  negociações  políticas  do  PP  com  o  PT 
ocorreram  principalmente  entre  o  depoente  –  Pedro  Corrêa, 
Presidente do PP – e o Dep. PEDRO HENRY pelo PP e JOSÉ 
GENOÍNO,  JOSÉ  DIRCEU,  SÍLVIO  PEREIRA  e  MARCELO 
SERENO pelo PT; que as reuniões ocorriam” – pasmem, com 
esse  alcance  –  “no  Palácio  do  Planalto;  que  nunca  ocorreu 
nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT.”
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Em Juízo, Roberto Jefferson confirmou que as decisões relativas aos 
acordos para o apoio aos projetos do Governo eram todas capitaneadas 
por quem? José Dirceu.  Vem o trecho:  que,  pelo PT,  participaram José 
Genoíno,  o  tesoureiro  nacional,  Delúbio  Soares,  o  secretário  Marcelo 
Sereno  e  o  então  Ministro,  José  Dirceu,  que  homologava  os  acordos 
daquele Partido. Acordos que, conforme vimos – e é estreme de dúvidas, 
está-se  com  a  culpa  formada  relativamente  à  corrupção  passiva  na 
modalidade receber,  e  quem recebe recebe alguma coisa de alguém –, 
extravasaram em muito  o  campo simplesmente político,  porque não é 
dado, Presidente, ante a disputa acirrada, partidária, imaginar partidos 
altruístas, que se socorram mutuamente e se socorram consideradas cifras 
muito elevadas, pelo menos para nós, mortais.

Prossegue-se,  Presidente,  considerando o depoimento de Emerson 
Palmieri,  e  não  estou  aqui  chegando  à  culpa  do  acusado  com  base 
simplesmente  na  palavra  de  corréu,  que  sabemos  não  servir  à 
condenação. Estou examinando o contexto, presente o que versado, como 
disse,  pedagogicamente,  no  Código  de  Processo  Penal.  Palavras  de 
Emerson  Palmieri:  foi  combinado  que  o  PT passaria  uma ajuda,  uma 
pequena ajuda, de vinte milhões, em cinco parcelas de quatro milhões. 
Nesse momento, Roberto Jefferson perguntou: "de que forma vai ser feito 
esse  repasse?"  O  Genoíno  respondeu  –  vejam  bem  quem  respondeu: 
"vamos fazer  através  de  Partido  a  Partido  ou  ajuda  a  contribuição  ao 
fundo partidário de empresas” – não compreendi o que se quis dizer com 
esse  fundo partidário de empresas – "Foi assim que foi combinado."

Presidente, José Genoíno era o interlocutor político do grupo, era o 
Presidente do Partido que esteve envolvido nessa tramoia.

Seguem-se  os  depoimentos,  inclusive,  o  ressaltado  pelo  ministro 
Gilmar Mendes de Vagão Gomes, revelando a participação, realmente, de 
José Genoíno, e houve, então, os empréstimos simulados.

Pelo menos, este julgamento, no campo cível, para os que estariam 
obrigados  relativamente  aos  empréstimos,  terá  consequência,  já  que 
estará pelo que previsto no artigo 935 do Código Civil obstaculizada a 
cobrança.
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E prosseguem os depoimentos:

“José Genoíno Neto disse que, em julho de 2003” – e volto 
à data da cédula do empréstimo, que é de maio de 2003 –, “foi 
apresentado ao Senhor Marcos Valério Fernandes de Souza por 
Delúbio Soares.” – apenas nessa data, quando o empréstimo já 
contou, no mês de maio antecedente, com o endosso de Marcos 
Valério?  –  “durante  uma  solenidade  pública  no  Município 
mineiro  de  Ipatinga;  que,  desde  então,  os  encontros  com 
Marcos Valério eram sempre acompanhados de Delúbio Soares 
e eram ocasionais” – dito por José Genoíno, que não chegou à 
confissão –;  “que nunca tratou de nenhum assunto específico 
com Marcos Valério, já que não tinha nenhuma agenda com o 
mesmo;  que  se  recorda  de  alguns  encontros  ocasionais  com 
Marcos  Valério,  sempre  acompanhado de Delúbio  Soares,  na 
sede  do  Partido  dos  Trabalhadores;  que,  melhor  dizendo, 
apenas encontrava esse indivíduo nas dependências do PT, mas 
não tratava de nenhum tema com o mesmo.”

Interessante  alguém  ir  a  um  encontro  apenas  acompanhando 
outrem,  que,  quem  sabe,  não  precisava  desse  acompanhamento,  do 
acompanhamento do Presidente, não de um prestador comum de serviço 
do Partido, do próprio Presidente do Partido.

Continuou José Genoíno: 

“Que  todo  relacionamento  entre  o  Partido  dos 
Trabalhadores e Marcos Valério era intermediado por Delúbio 
Soares;  que  não  tinha  conhecimento  de  que  Marcos  Valério 
estava emprestando dinheiro ao Partido dos Trabalhadores.“

Poupem-me da óptica de atribuir a José Genoíno, com a história de 
vida que tem, tamanha ingenuidade!

E prosseguiu:

“Delúbio Soares dizia ao declarante que Marcos Valério 
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era seu amigo e também amigo do PT” – aqui talvez fosse o 
caso de perquirir o custo dessa amizade –; “que desconhece o 
relacionamento entre estes dois indivíduos fora do ambiente do 
Partido  dos  Trabalhadores;  que  confirma  que  participou  de 
reuniões  com  os  presidentes  desses  Partidos”  –  se  tivesse 
tratado  apenas,  e  com pureza  d'alma,  do  apoio  político,  não 
teria  sido denunciado,  como foi,  pelo  Ministério  Público,  em 
atuação  na  defesa  da  sociedade  brasileira  –;  “que,  em  tais 
reuniões,  discutiam-se  alianças  políticas;  que nega  que tenha 
tratado,  nessas  reuniões,  de  assuntos  financeiros,  tais  como 
distribuição de recursos do PT para Partidos e parlamentares da 
base aliada.”

Ele não sabia de nada, de nada do que ocorria para, em passe de 
mágica, o Governo ter o apoio que logrou no Congresso Nacional, com 
reforma,  pelo  menos  a  da  Previdência,  tentada,  mas  considerados  os 
meios aceitáveis, no Governo anterior.

“Que  nas  reuniões  apenas  eram  discutidas  eventuais 
contribuições  financeiras”  –  ele  admite  –  “em  seu  sentido 
amplo,  ficando a  cargo dos diretórios  municipais  e  regionais 
sua  execução”  –  contribuição  de  quem  para  quem?  De  um 
Partido  para  outro,  em  que  pese  a  disputa  acirrada  sempre 
notada, que é própria à atuação político-partidária.

E foi adiante: 

“que desconhecia a distribuição de recursos financeiros a 
Partidos  e  parlamentares  da  base  aliada  através  de  Marcos 
Valério, por ordem do” – todo-poderoso, hoje bode expiatório – 
“Delúbio Soares;  que não tinha conhecimento da distribuição 
de  dinheiro  vivo  na  agência  do  Banco  Rural  do  Brasília 
Shopping; que não tinha conhecimento de que o Partido dos 
Trabalhadores não registrava” – ele era o presidente –, “em sua 
escrita contábil, sua movimentação financeira na totalidade” – 
talvez  seguisse  uma  certa  diretriz  que  se  tornou  muito 
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conhecida no País.

Roberto Jefferson depôs:

"Que,  nessas  tratativas,  participaram  pelo  PTB  o 
declarante, como presidente da legenda, o líder da bancada na 
Câmara  dos  Deputados  JOSÉ  MÚCIO  MONTEIRO,..."  –  um 
homem de bem, friso – "… e o primeiro secretário nacional do 
PTB, Dr. EMERSON PALMIERI; Que, pelo PT, participaram" – 
não podemos desprezar a palavra de Roberto Jefferson; ela se 
soma a outros elementos para chegar-se à  convicção sobre o 
envolvimento  de  José  Genoíno  –  "…  JOSÉ  GENOÍNO,  o 
Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  secretário 
MARCELO SERENO, e  o  então Ministro JOSÉ DIRCEU, que 
homologava todos os acordos daquele partido..." – e disse algo 
que  é  irrefutável  –  "...Que  JOSÉ  GENOÍNO  não  possuía 
autonomia..." – embora Presidente do Partido – "...para ‘bater o 
martelo’ nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil 
pelo Ministro JOSÉ DIRCEU; Que, por sua vez, o PTB receberia 
apoio financeiro" – foi o acordo engendrado, e vimos que só 
duas parcelas foram satisfeitas – "do PT para o financiamento 
nacional das candidaturas a Prefeitos e Vereadores em todo o 
País;  que  o  acordo  tratado  e  aprovado  foi  de  vinte  milhões, 
divididos em cinco parcelas de quatro milhões;"

Presidente,  ressaltei  outras  partes  do  depoimento  de  Roberto 
Jefferson e digo que o teor se soma a elementos probatórios. Às folhas 
4.224 e 4.225, há trecho interessante:

"Marcos Valério propôs que o declarante interferisse junto 
ao  presidente  do  IRB  para  tirar  os  recursos  que  o  instituto 
mantinha em um banco no exterior e transferisse para o banco 
Espírito Santo, em Portugal;" – a justificativa para a viagem – 
"… que esses recursos seriam no montante de 600 milhões de 
dólares; que a aplicação desses recursos no Banco Espírito Santo 
renderia uma comissão para Marcos Valério de 2% ao mês; que 
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Marcos  Valério  afirmou  que  parte  dessa  comissão  seria 
repassada ao PT e ao PTB; que achou estranho..." – um homem 
também de vivência  maior,  Roberto  Jefferson –  "todo  aquele 
recurso que seria disponibilizado por Marcos Valério, ou seja, 
‘muito dinheiro com muita facilidade’;  que, então, ligou para 
José  Genoíno,  afirmando que achava que Marcos  Valério  era 
‘um  visionário  maluco’;  que  José  Genoíno  respondeu  que  o 
declarante  poderia  acreditar,  pois  Marcos  Valério  era  ‘firme’. 
(...)"

Dizer,  a  esta  altura,  que  inexistem  elementos  para  chegar-se  à 
condenação de José Genoíno é um passo demasiadamente largo.

Quanto a José Dirceu, o que foi apurado – e já não potencializo, ou 
melhor, não potencializo a mais não poder da palavra do corréu Roberto 
Jefferson? Depoimento de Marcos Valério, perante o Procurador-Geral da 
República, ocorrido em 14 de julho de 2005. Estou reunindo elementos. 
Não  estou  tomando,  para  respaldar  possível  condenação,  apenas  esse 
depoimento prestado ao Procurador-Geral da República.

Então, Marcos Valério afirmou: 

"(…)  propôs  que  as  empresas  do  declarante"  –  a  que 
preço? – "tomassem empréstimos e o repassassem ao Partido 
dos  Trabalhadores"  –  empréstimos  que  assentamos  que  se 
mostraram fictícios, sendo que substancial parte do numerário 
saiu dos cofres públicos – "que  restituiria os valores com juros e 
acréscimos  legais.  Tal  proposta  se  deu  em  razão  do  seu 
relacionamento  com  Delúbio  e  da  perspectiva  de  que, 
mantendo um bom relacionamento com o Partido do Governo, 
obtivesse  serviços  para  suas  empresas,  inclusive  em  futuras 
campanhas eleitorais. Delúbio também tinha conhecimento da 
credibilidade das empresas do declarante junto às instituições 
bancárias, o que facilitaria a obtenção de empréstimos. Naquele 
momento,  o  declarante"  –  pelo  menos foi  isso  o  que Marcos 
Valério  disse  visando  convencer  o  Procurador-Geral  da 
República – "alertou o Sr.  Delúbio sobre o risco da operação 
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proposta,  especialmente de quem garantiria  o  pagamento no 
caso de saída de Delúbio do Partido, ou qualquer outro evento, 
visto que se tratava de uma operação baseada na confiança, já 
que não seria e não foi documentada."

Operações de milhões, fictícias, daí não terem sido documentadas. 
Foram efetuadas à sorrelfa.

"O Sr. Delúbio esclareceu que o então Ministro José Dirceu 
e o Secretário Sílvio Pereira eram sabedores dessa operação de 
empréstimo  para  o  Partido  e,  em  alguma  eventualidade, 
garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante." 

Outro depoimento também do Marcos Valério:

"(…)  por  ocasião  das  suas  tratativas  para  obtenção  dos 
mesmos junto ao BMG e Rural,  Delúbio Soares lhe informou 
que José Dirceu teve reuniões com os dirigentes de ambos os 
bancos; que a reunião com os dirigentes do Banco Rural ocorreu 
no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, num jantar, e a outra 
reunião,  com  a  Diretoria  do  Banco  BMG,  ocorreu  em 
Brasília/DF."

Prossegue: 

"(...)  que,  indagado"  –  Marcos  Valério  –  "sobre  o 
empréstimo à ex-esposa do ex-Ministro José Dirceu, chamada 
Ângela,  o  depoente  confirmou  que  efetivamente  houve  o 
empréstimo  do  Banco  Rural  e  a  colocação  com emprego;"  – 
empréstimo em um banco e emprego em outro.  Em que banco? 
No BMG. – "que o declarante foi procurado por Sílvio Pereira 
para  auxiliar  o  ex-Ministro  José  Dirceu  na  resolução  de  um 
problema pessoal com sua ex-esposa; que pretendia trocar de 
apartamento e não tinha recursos financeiros; que, desta forma, 
foi conseguido o empréstimo e o emprego" – já mencionados – 
"e,  também,  o  sócio  do  declarante,  Rogério  Tolentino,  para 
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resolver  o  problema,"  –  esse  advogado  resolvia  todos  os 
problemas do grupo – "já que o crédito imobiliário dependia do 
pagamento de recursos em dinheiro, comprou" – Tolentino – "o 
apartamento da Sra.  Ângela,  pagou à vista"  – o dinheiro era 
fácil – "e declarou a aquisição no seu imposto de renda."

Depoimento do próprio José Dirceu:

"Que conheceu Marcos Valério em uma atividade social, 
da qual não se recorda; que não se lembra o local onde ocorreu 
tal  atividade,  nem   tampouco  quem  eram  os  demais 
participantes;  que  Marcos  Valério  lhe  foi  apresentado  como 
sendo um publicitário; que não possui nenhum relacionamento 
com  Marcos  Valério  Fernandes  de  Sousa,  quer  seja  político, 
empresarial  ou  de  amizade"  –  não  confessaria  –;  "que, 
posteriormente,  se  encontrou  com  Marcos  Valério  três  ou 
quatro vezes na Casa Civil da Presidência da República;"

E prossegue tecendo considerações.
Em  um  depoimento,  Roberto  Jefferson  consigna  que,  pelo  PT, 

participaram  José  Genoíno  –  já  li  essa  parte  –,  o  tesoureiro  nacional, 
Delúbio Soares, e o secretário Marcelo Sereno. E, então, o ministro José 
Dirceu homologava todos os acordos daquele Partido. Era quem batia o 
martelo.

Continuo, Presidente,  no apanhado de depoimentos.  Chego ao de 
Kátia Rabello. Disse:

QUE MARCOS VALÉRIO dizia que era muito ligado ao 
DELÚBIO SOARES e por isso tinha facilidades em conseguir 
promover  encontros  com  o  Ministro  JOSÉ  DIRCEU;  QUE 
MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  era  ligado  a  DELÚBIO 
SOARES,  pois  havia  disponibilizado  os  recursos  financeiros 
para  o  PT  através  dos  empréstimos  obtidos  no  BANCO 
RURAL.
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Adiante há depoimento,  em Juízo,  do próprio Marcos Valério, em 
que asseverou: 

“Que conhece Maria Ângela Saragoça, ex-mulher de José 
Dirceu, a qual lhe foi apresentada por Sílvio Pereira, secretário 
do Partido capitaneado por José Dirceu” – ou capitaneado, mais 
ainda,  pelo  então  Presidente  da  República  –;  “que  lhe  teria 
solicitado  um emprego  para  a  mesma.  Diz  que  encaminhou 
esse  pedido  de  emprego  ao  Banco  BMG  sem  informar”  – 
acredito piamente no que disse já que não conto com muitos 
anos como julgador – “da condição da mesma de ex-mulher do 
Ministro da Casa Civil; diz que posteriormente soube que ela 
foi  contratada;  diz  que,  passado algum tempo,  Sílvio  Pereira 
informou  ao  interrogando  que  Ângela  pretendia  obter  um 
financiamento imobiliário para a compra de um apartamento; 
diz que orientou Ângela Saragoça a procurar o Banco Rural.”

Prossigo na análise desses depoimentos e chego ao da própria Maria 
Ângela Saragoça. As declarações prestadas demonstram que José Dirceu 
valeu-se da estrutura do grupo para resolver problemas particulares da 
ex-cônjuge:

Que, segundo a declarante, no segundo semestre de 2003, 
decidiu vender o apartamento em que morava com a sua filha, 
pois pretendia passar a residir em um apartamento mais amplo, 
haja vista que a sua filha já estava atingindo a fase adulta; que, 
diante disso, logo após a conversa que manteve com Clélia, que 
foi  à  corretora,  esta  procurou  a  declarante  e  mencionou  a 
existência  de um interessado na aquisição do imóvel  na Vila 
Madalena.

Que  coincidência  incrível!  O  interessado  seria  nada  menos  nada 
mais do que Rogério Tolentino, em São Paulo, e não em Minas Gerais!

Continua:
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diz que orientou Ângela Saragoça a procurar o Banco Rural.”
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Ângela Saragoça. As declarações prestadas demonstram que José Dirceu 
valeu-se da estrutura do grupo para resolver problemas particulares da 
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Que, segundo a declarante, no segundo semestre de 2003, 
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haja vista que a sua filha já estava atingindo a fase adulta; que, 
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Que  coincidência  incrível!  O  interessado  seria  nada  menos  nada 
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Continua:
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A declarante  se  recorda  de  ter  recebido  como  sinal  de 
venda de seu apartamento a quantia aproximada de vinte mil 
reais em dinheiro vivo.

E tudo era feito em dinheiro vivo!
Segue:

“Que, naquela oportunidade, Ivan Guimarães noticiou à 
declarante que constaria como comprador na escritura o Senhor 
Rogério  Tolentino,  porém  todos  os  documentos  estavam 
preparados para  a  concretização do negócio;  que,  segundo a 
declarante,  expôs  a  sua  vontade  de  vender  o  imóvel”  –  ela 
expôs a vontade de vender o imóvel, a quem? – “ao ex-marido 
José Dirceu, provavelmente, no mês de agosto de 2003; que, de 
acordo com a declarante, conheceu Marcos Valério no mês de 
setembro”  –  contato  com  José  Dirceu,  em  agosto  de  2003, 
externando o desejo de vender o imóvel; contato com Marcos 
Valério,  em  setembro  de  2003,  no  mês  subsequente  –,  “por 
intermédio  do  ex-secretário-geral”  –  que  devia  ser  um  "faz-
tudo” – “Silvio Pereira, amigo que conhece desde a fundação do 
PT; que Sílvio Pereira apresentou Marcos Valério à declarante, 
porque a mesma havia manifestado seu interesse a ele” – ela 
disse  antes  que  manifestou  antes,  manifestou,  em  primeiro 
lugar,  ao  ex-marido  José  Dirceu  –  “em  conseguir  um  novo 
emprego,  e  Marcos  Valério,  segundo  Sílvio,  possuía  vários 
contatos; que, no mês de novembro de 2003, a declarante disse 
ter sido contratada pelo Banco BMG para ocupar o cargo de 
analista de recursos humanos, em regime de meio expediente; 
que todos os procedimentos de compra do imóvel  do bairro 
ocorreram próximos ao Natal.“

Presidente, restou demonstrado, não bastasse a ordem natural das 
coisas, que José Dirceu realmente teve participação acentuada, a meu ver, 
nesse escabroso episódio.

Peço vênia ao revisor e ao ministro Dias Toffoli para acompanhar o 
relator. Com isso, creio que chego ao final do voto, já que, em relação aos 

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386634.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

A declarante  se  recorda  de  ter  recebido  como  sinal  de 
venda de seu apartamento a quantia aproximada de vinte mil 
reais em dinheiro vivo.

E tudo era feito em dinheiro vivo!
Segue:

“Que, naquela oportunidade, Ivan Guimarães noticiou à 
declarante que constaria como comprador na escritura o Senhor 
Rogério  Tolentino,  porém  todos  os  documentos  estavam 
preparados para  a  concretização do negócio;  que,  segundo a 
declarante,  expôs  a  sua  vontade  de  vender  o  imóvel”  –  ela 
expôs a vontade de vender o imóvel, a quem? – “ao ex-marido 
José Dirceu, provavelmente, no mês de agosto de 2003; que, de 
acordo com a declarante, conheceu Marcos Valério no mês de 
setembro”  –  contato  com  José  Dirceu,  em  agosto  de  2003, 
externando o desejo de vender o imóvel; contato com Marcos 
Valério,  em  setembro  de  2003,  no  mês  subsequente  –,  “por 
intermédio  do  ex-secretário-geral”  –  que  devia  ser  um  "faz-
tudo” – “Silvio Pereira, amigo que conhece desde a fundação do 
PT; que Sílvio Pereira apresentou Marcos Valério à declarante, 
porque a mesma havia manifestado seu interesse a ele” – ela 
disse  antes  que  manifestou  antes,  manifestou,  em  primeiro 
lugar,  ao  ex-marido  José  Dirceu  –  “em  conseguir  um  novo 
emprego,  e  Marcos  Valério,  segundo  Sílvio,  possuía  vários 
contatos; que, no mês de novembro de 2003, a declarante disse 
ter sido contratada pelo Banco BMG para ocupar o cargo de 
analista de recursos humanos, em regime de meio expediente; 
que todos os procedimentos de compra do imóvel  do bairro 
ocorreram próximos ao Natal.“

Presidente, restou demonstrado, não bastasse a ordem natural das 
coisas, que José Dirceu realmente teve participação acentuada, a meu ver, 
nesse escabroso episódio.

Peço vênia ao revisor e ao ministro Dias Toffoli para acompanhar o 
relator. Com isso, creio que chego ao final do voto, já que, em relação aos 

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386634.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5171 de 8405 STF-fl. 56786



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

acusados, em que não houve dissenso entre relator e revisor, acompanho 
ambos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Parece-me 
que Vossa Excelência dissente do Relator apenas quanto à Geiza Dias. A 
menos  que  eu  tenha  entendido  mal.  Vossa  Excelência  condena  Geiza 
Dias, contrariamente ao voto..., no mais Vossa Excelência o acompanha.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A esta altura, corro o 
risco de ficar penalizado, porque vejo que teria sido uma coitada de uma 
servidora da Agência e não teria capacidade maior de autodeterminação 
para  perceber,  embora  responsável  pela  parte  financeira,  que  estaria 
sendo autora material do crime de corrupção ativa.
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
eu só queria fazer um registro, não sei se terei tempo amanhã. 

O Ministro Celso, na assentada passada, mencionou a possibilidade 
que a doutrina aventa de que, havendo eventuais desvios, haja possível 
contaminação  no  que  diz  respeito  especialmente  ao  resultado  da 
atividade legislativa. 

Eu  já  queria,  desde  logo,  me  posicionar  na  linha  da  doutrina 
americana  tradicional  e  também daquilo  que  os  nossos  doutrinadores 
sustentam a partir de Lúcio Bittencourt:

"A  validade  ou  eficácia  de  uma  lei,  em  face  da 
Constituição,  não  depende,  nem  pode  depender,  de  modo 
algum, dos motivos ou considerações que levaram a legislatura 
a elaborá-la. Ou as normas que prescreve são compatíveis com a 
Constituição e a lei é válida, ou há incompatibilidade e, neste 
caso, a declaração de eficácia se impõe. As razões que levaram o 
legislador a elaborar o diploma, a existência de fraude, suborno 
ou corrupção constituem matéria inteiramente fora de controle 
do Judiciário (…)". 

Se tivermos de fazer o controle, vamos fazê-lo pela via do Juízo de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade.

Eu queria deixar essa manifestação,  já antecipando um pouco um 
debate  que  possa  surgir  a  propósito  dessa  temática.  O   Ministro 
Lewandowski também feriu esse tema em outro momento.  Eu sei  que 
haverá  oportunidade,  mas,  diante  da  gravidade  da  questão  e  do 
momento, eu não gostaria de deixar de, pelo menos, como obiter dictum, 
fazer  essa  referência  e  depois  farei  anotações  mais  alongadas  sobre  a 
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temática.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, também não quero antecipar nenhum juízo de valor 
sobre essa matéria, que é extremamente complexa, mas apenas lembrar 
que não é incomum, nesse vasto Brasil,  que leis de uso e ocupação do 
solo, que tenham sido alteradas por Câmaras de Vereadores,  mediante 
fraude, sejam sistematicamente anuladas. 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Pois  é,  que  elas 
sejam declaradas...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. Pois é, mas por outros meios.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu estou a dizer que 
elas sejam declaradas inconstitucionais; por exemplo, uma lei casuística, 
que  ela  fira  o  princípio  da  isonomia;  uma  lei  que  atenda  a  um 
determinado tipo de interesse, portanto, que ela seja examinada à luz dos 
parâmetros constitucionais. E tão somente isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Estou dizendo que a questão, realmente, se revela muito problemática. A 
extensão indevida,  por exemplo,  da área urbana num plano diretor,  a 
modificação  artificial  de  índices  urbanísticos,  ou  seja,  onde  haja  claro 
comprometimento da maioria dos edis numa determinada Câmara. Por 
meio da ação apropriada, isso tem sido anulado pelo Ministério Público 
brasileiro.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu fiz 
essas  distinções  no  meu  voto,  Senhor  Presidente.  Eu  fiz,  muito 
claramente,  essas  distinções  quando  falei  em  corrupção  própria  e 
corrupção imprópria. Dizendo que o fato de determinado grupo ter-se 
reunido  e  ter  tido  uma  motivação  ilícita,  essa  ilicitude,  então,  não  se 
transmite e não se comunica, necessariamente, para o produto legislativo 
que,  eventualmente,  decorra,  ainda que parcialmente,  dessa motivação 
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espúria.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente , na 

mesma linha, Senhor Presidente, se me permite, lembrei o caso do juiz, 
um juiz convicto da absolvição do réu, que, eventualmente, aceite uma 
vantagem  indevida  para  uma  sentença  absolutória.  Tal  não  implica, 
necessariamente, que não haja o delito; a convicção dele era no sentido 
absolutório, mas, enfim, é um tema extremamente delicado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É um tema extremamente complexo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Bem 
Senhores,  eu me reservo para proferir meu voto na Sessão já marcada 
para amanhã, logo após o voto do Decano desta Casa de Justiça, Ministro 
Celso de Mello. 

Por isso, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta 
Sessão.
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ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
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RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407261

Supremo Tribunal Federal

RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407261

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5178 de 8405 STF-fl. 56793



Decisão de Julgamento

Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407261

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5185 de 8405 STF-fl. 56800



Decisão de Julgamento

10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim 
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim 
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
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e Rosa Weber.

 Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos.

Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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 Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos.

Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Voto s/ item VI

10/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item VI)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Cumpre rememorar, 
Senhor Presidente,  algumas premissas sobre as teorias examinadas por 
nossos  doutrinadores quanto  ao  concurso de pessoas para  fins  de 
constatação  –  e  identificação  –  de  quem  pode  ser autor,  coautor ou 
partícipe de  uma  determinada  ação  delituosa,  notadamente sob  a 
perspectiva da “Teoria do Domínio do Fato”.

DAMÁSIO E. DE JESUS, em sua “Teoria do Domínio do Fato no 
Concurso de Pessoas” (p. 13/17, item n. 3, 2ª ed., 2001, Saraiva),  destaca 
as teorias que considera mais importantes sobre o conceito de quem deve 
ser  considerado  autor da  conduta  punível,  fazendo  menção à  teoria 
extensiva,  à  teoria restritiva (objetivo-formal  e objetivo-material)  e, 
finalmente, à teoria do domínio do fato. 

Para os adeptos da teoria extensiva, é considerado autor (sem qualquer  
distinção quanto ao partícipe)  aquele que produz o resultado,  não importando 
em que  consistiu  a  conduta.  Ressalta-se,  porém,  que  a  doutrina  penal 
refuta essa teoria.  Quanto à teoria restritiva, tem-se como autor do delito 
aquele que executa materialmente o fato,  que  pratica  a  conduta 
expressamente tipificada no ordenamento positivo.  Subdivide-se em (a) 
objetivo-formal, que faz distinção entre autoria e participação, na perspectiva 
de que esta compreende a realização de ação ou omissão não contidas no 
núcleo  central do  tipo  penal,  “tornando-se  típica  em  face  de  norma  de  
ampliação  temporal  (art.  29,  ‘caput’,  do  CP)”,  e em  (b)  objetivo-material, 
segundo a qual  a distinção entre  partícipe e autor é feita em razão  da 
maior  contribuição  do  segundo  (autor)  “na  causação  do  resultado”. 
Adverte,  no entanto,  DAMÁSIO que  a teoria restritiva “recebeu críticas,  
tendo em vista que, não obstante reconhecer a diferença entre autor e partícipe,  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3637265.

Supremo Tribunal Federal

10/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item VI)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Cumpre rememorar, 
Senhor Presidente,  algumas premissas sobre as teorias examinadas por 
nossos  doutrinadores quanto  ao  concurso de pessoas para  fins  de 
constatação  –  e  identificação  –  de  quem  pode  ser autor,  coautor ou 
partícipe de  uma  determinada  ação  delituosa,  notadamente sob  a 
perspectiva da “Teoria do Domínio do Fato”.

DAMÁSIO E. DE JESUS, em sua “Teoria do Domínio do Fato no 
Concurso de Pessoas” (p. 13/17, item n. 3, 2ª ed., 2001, Saraiva),  destaca 
as teorias que considera mais importantes sobre o conceito de quem deve 
ser  considerado  autor da  conduta  punível,  fazendo  menção à  teoria 
extensiva,  à  teoria restritiva (objetivo-formal  e objetivo-material)  e, 
finalmente, à teoria do domínio do fato. 

Para os adeptos da teoria extensiva, é considerado autor (sem qualquer  
distinção quanto ao partícipe)  aquele que produz o resultado,  não importando 
em que  consistiu  a  conduta.  Ressalta-se,  porém,  que  a  doutrina  penal 
refuta essa teoria.  Quanto à teoria restritiva, tem-se como autor do delito 
aquele que executa materialmente o fato,  que  pratica  a  conduta 
expressamente tipificada no ordenamento positivo.  Subdivide-se em (a) 
objetivo-formal, que faz distinção entre autoria e participação, na perspectiva 
de que esta compreende a realização de ação ou omissão não contidas no 
núcleo  central do  tipo  penal,  “tornando-se  típica  em  face  de  norma  de  
ampliação  temporal  (art.  29,  ‘caput’,  do  CP)”,  e em  (b)  objetivo-material, 
segundo a qual  a distinção entre  partícipe e autor é feita em razão  da 
maior  contribuição  do  segundo  (autor)  “na  causação  do  resultado”. 
Adverte,  no entanto,  DAMÁSIO que  a teoria restritiva “recebeu críticas,  
tendo em vista que, não obstante reconhecer a diferença entre autor e partícipe,  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3637265.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5195 de 8405 STF-fl. 56810



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

não  resolve  a  questão  da  denominada ‘autoria  mediata’  ou ‘autoria  de  
escritório’,  em  que  o  sujeito  serve-se  de  outra  pessoa,  como  instrumento  
executório, para a prática delituosa” (grifei).

Muito embora nosso Código Penal adote a teoria restritiva  (eis que 
os seus arts.  29  e  62 distinguem  entre autor  e partícipe),  esse eminente 
penalista assinala que referida distinção (“Quem executa o crime é autor;  
quem induz, instiga ou auxilia considera-se partícipe”) mostra-se incapaz de 
resolver determinados problemas, notadamente “o da autoria mediata, em  
que o sujeito se vale de outrem para cometer o delito.  Daí a necessidade de a  
doutrina socorrer-se  da teoria do domínio do fato,  que,  aliada à restritiva,  dá  
adequação apropriada aos casos concretos”.

Na realidade,  e considerada  essa formulação teórica  concernente  ao 
domínio do fato,  é de referir a concepção idealizada por Hans Welzel (1939), 
para quem, apoiando-se na teoria restritiva como ponto de partida de seu 
estudo, “autor é quem tem o controle final do fato, domina finalisticamente o  
decurso do crime e decide sobre sua prática, interrupção e circunstâncias (‘se’,  
‘quando’,  ‘onde’,  ‘como’  etc)  (…).  Agindo  no  exercício  desse  controle,  
distingue-se do partícipe, que não tem o domínio do fato, apenas cooperando,  
induzindo, incitando etc” (grifei).

Ressalto,  Senhor  Presidente,  por  isso  mesmo,  a importância deste 
julgamento, eis que, nele, estamos a proceder a ampla reflexão e análise 
em  torno  de  indagação  relevante  imposta  pelo  exame  da 
compatibilidade,  ou não,  da teoria do domínio do fato – que  não constitui 
uma teoria de exceção (como erroneamente sustentado por alguns) – com o 
modelo e a disciplina que o Código Penal brasileiro estabeleceu em tema 
de concurso de pessoas e respectivo tratamento jurídico.

É interessante registrar,  no ponto, buscando as origens históricas da 
teoria do domínio do fato,  que  essa  doutrina  teria tido  sua primeira 
abordagem,  em  1915,  pelo  alemão  HEGLER,  em  sua  monografia  “Los  
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elementos  del  delito”,  valendo mencionar que,  em  referido  trabalho  
monográfico, introduziu-se o termo “domínio do fato” como conceito básico 
da sistemática do Direito Penal (CLAUS ROXIN, “Autoria y Domínio del 
Hecho”, p. 81, 7ª ed., 2000, Marcial Pons).

A teoria do domínio do fato,  a  que  já  se  referia HEGLER  e que, 
posteriormente, mais precisamente em 1920, por ele continuou a ser elaborada 
para conferir base científica à noção de autoria mediata (com apoio na teoria  
da culpabilidade), constitui resultado de um processo de lenta e progressiva 
construção  doutrinária desenvolvida  por  outros autores  (FRANK,  1931; 
HERMANN BRUNS, teoria da adequação, 1932; LOBE, 1933; HERLLMUTH 
VON  WEBER,  justificação  da  teoria  subjetiva  da  participação,  1935;  EB. 
SCHMIDT, ideia de dever, 1936;  e GOLDSCHMIDT, 1939),  registrando-se, 
no tema,  em 1939,  como outro significativo marco histórico,  a obra de HANS 
WELZEL, cuja lição traz, pela primeira vez, a ideia de domínio do fato no 
contexto da doutrina da ação.

Cabe assinalar,  no  entanto,  que,  após esse momento inaugural,  que 
concorre para a consolidação da teoria do domínio do fato,  tal doutrina – 
ultrapassadas aquelas formuladas por VON WEBER (1948), BUSCH (1949), 
MEZGER (1949), SCHRÖDER (1949), LESS (1951), NIESE (1952), MAYER 
(1953),  SAUER  (1955),  JESCHECK  (1956),  NOWAKOWSKI  (1956), 
BOCKELMANN (1957), SAX (1957), GALLAS (1957), MAURACH (1958) 
e BAUMANN (1961) –  veio a projetar-se,  com grande impacto no Direito  
Penal,  em 1963,  quando aperfeiçoada  por  CLAUS ROXIN (“Autoria y 
Domínio del Hecho”, 7ª ed., p. 149, 2000, Marcial Pons), que não ousou 
conceituar, no entanto, de forma definitiva, em que consistiria “o domínio  
do fato”, mas,  ao contrário, buscou demonstrar a maneira mais adequada de 
aplicá-la a um caso concreto.

É importante destacar,  neste  ponto,  fragmento da  lição 
exposta por LUIZ REGIS PRADO (“Curso de Direito Penal Brasileiro”, 
vol. 1/475-476, item n. 2, 6ª ed., 2006, RT), na qual, com muita propriedade, 
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enfocou a matéria ora em exame:

“e) Teoria  objetiva  final,  objetiva-subjetiva ou do 
domínio  do  fato –  de  base  finalista,  conceitua autor como 
aquele  que tem o  domínio  final  do  fato (conceito  regulativo),  
enquanto o  partícipe  carece desse  domínio.  O  princípio  do  
domínio  do  fato  significa  ‘tomar  nas  mãos  o  decorrer  do  
acontecimento típico compreendido pelo dolo’. Pode ele se expressar  
em  domínio  da  vontade (autor  direto  e mediato)  e domínio  
funcional  do  fato (co-autor).  Tem-se  como  autor aquele  que  
domina finalmente a realização do tipo de injusto. Co-autor aquele  
que,  de  acordo com  um  plano  delitivo,  presta  contribuição  
independente, essencial à prática do delito – não obrigatoriamente em  
sua execução.

Na co-autoria, o domínio do fato é comum a várias pessoas.  
Assim, todo co-autor (que é também autor) deve possuir o co-domínio  
do fato – princípio da divisão de trabalho.” (grifei)

Nesse sentido,  vale por em relevo as observações de ALBERTO SILVA 
FRANCO “et alii” (“Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, 
vol.  1,  7ª  ed.,  2001,  RT),  CEZAR ROBERTO  BITENCOURT  (“Código 
Penal  Comentado”,  p.  119/120,  item  n.  5.3,  3ª  ed.,  2005,  Saraiva), 
ROGÉRIO GRECO (“Curso de Direito Penal”, vol. 1/434-437, item n. 4.4, 
11ª  ed.,  2009,  Impetus),  MIGUEL  REALE  JÚNIOR  (“Instituições  de 
Direito Penal”,  p.  311/315,  itens ns.  13.1 e 13.2,  3ª  ed.,  2009,  Forense), 
NORMA  BONACCORSO  (“Autoria  Mediata  e  Criminalidade 
Organizada”),  KAI  AMBOS  (“Domínio  do  Fato  pelo  Domínio  da 
Vontade  em  Virtude  de  Aparatos  Organizados  de  Poder”,  Revista 
Brasileira de Ciências Criminais ano 10, n. 37/41-72, jan/mar 2002, RT), 
LEONARDO MASSUD (“O domínio do fato e as provas”, Carta Capital, 
26/09/2012, p. 32/33), GUSTAVO SVESON (“Observações suscitadas pela 
Teoria  do  Domínio  do  Fato:  a  Responsabilidade  Jurídico-penal  do 
‘Homem de Trás’ no âmbito da criminalidade organizada”)  e RÓGER 
AUGUSTO FRAGATA TOJEIRO MORCELLI  (“Teoria  do  Domínio  do 
Fato”).
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Há que se destacar,  ainda,  por  necessário,  que  a  adoção,  pela 
legislação brasileira,  da teoria unitária em matéria de concurso de pessoas 
não afasta a  possibilidade  de  reconhecimento,  em  nosso  sistema 
jurídico-penal, da teoria do domínio do fato. 

Na realidade,  uma teoria  não exclui a outra,  pois o reconhecimento 
de  uma  ou de  outra  apenas  poderá  influenciar  no “quantum” a  ser 
definido na operação de dosimetria penal, nos termos do art. 29 do CP.

Esse  entendimento,  que  decorre  do  reconhecimento  da 
compatibilidade,  em face da legislação nacional,  da teoria do domínio do 
fato –  cuja  aplicação  deve  sempre reger-se segundo  as  premissas que 
informam o  Direito  Penal  da  culpabilidade  –,  reflete-se no  magistério 
jurisprudencial  firmado,  há décadas,  pelo  Poder  Judiciário  brasileiro 
(JTACrSP, LEX 92/49 – RJTJSP 37/288 – RT 514/302 – RT 375/340):

“Co-autoria – Caracterização – Colaboração importante para a  
execução do latrocínio – Agente que sabia estar o comparsa armado e  
aceitou  os  desdobramentos  conseqüenciais  do  evento,  à  luz  do  
moderno  Direito  Penal  da  culpabilidade –  Condenação  
decretada  –  Recurso  provido  –  ‘O apelado detinha o domínio 
funcional do fato,  ao  lado  do  comparsa.  Era-lhe  fácil  prever  as  
conseqüências  que  poderiam surgir,  como  realmente  surgiram.  Ele  
aceitou,  claramente,  todos  os  desdobramentos  conseqüenciais  do  
evento criminoso, de modo que,  mesmo à luz do moderno Direito  
Penal da culpabilidade perfilhada a inspiração da teoria finalista,  
impõe-se reconhecer a decisiva e importante cooperação do apelado,  
para o resultado. A característica básica da teoria finalista é esta: ‘a  
vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação’, segundo o  
magistério do Prof. Manoel Pedro Pimentel (O Crime e a Pena na  
Atualidade, Ed. RT, 1983, p. 113)’” 

(RJTJSP 103/429, Rel. Des. MARINO FALCÃO – grifei)
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Há que se destacar,  ainda,  por  necessário,  que  a  adoção,  pela 
legislação brasileira,  da teoria unitária em matéria de concurso de pessoas 
não afasta a  possibilidade  de  reconhecimento,  em  nosso  sistema 
jurídico-penal, da teoria do domínio do fato. 

Na realidade,  uma teoria  não exclui a outra,  pois o reconhecimento 
de  uma  ou de  outra  apenas  poderá  influenciar  no “quantum” a  ser 
definido na operação de dosimetria penal, nos termos do art. 29 do CP.

Esse  entendimento,  que  decorre  do  reconhecimento  da 
compatibilidade,  em face da legislação nacional,  da teoria do domínio do 
fato –  cuja  aplicação  deve  sempre reger-se segundo  as  premissas que 
informam o  Direito  Penal  da  culpabilidade  –,  reflete-se no  magistério 
jurisprudencial  firmado,  há décadas,  pelo  Poder  Judiciário  brasileiro 
(JTACrSP, LEX 92/49 – RJTJSP 37/288 – RT 514/302 – RT 375/340):

“Co-autoria – Caracterização – Colaboração importante para a  
execução do latrocínio – Agente que sabia estar o comparsa armado e  
aceitou  os  desdobramentos  conseqüenciais  do  evento,  à  luz  do  
moderno  Direito  Penal  da  culpabilidade –  Condenação  
decretada  –  Recurso  provido  –  ‘O apelado detinha o domínio 
funcional do fato,  ao  lado  do  comparsa.  Era-lhe  fácil  prever  as  
conseqüências  que  poderiam surgir,  como  realmente  surgiram.  Ele  
aceitou,  claramente,  todos  os  desdobramentos  conseqüenciais  do  
evento criminoso, de modo que,  mesmo à luz do moderno Direito  
Penal da culpabilidade perfilhada a inspiração da teoria finalista,  
impõe-se reconhecer a decisiva e importante cooperação do apelado,  
para o resultado. A característica básica da teoria finalista é esta: ‘a  
vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação’, segundo o  
magistério do Prof. Manoel Pedro Pimentel (O Crime e a Pena na  
Atualidade, Ed. RT, 1983, p. 113)’” 

(RJTJSP 103/429, Rel. Des. MARINO FALCÃO – grifei)
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“Co-autoria caracterizada  –  Irrelevante não  ter  o  apelante  
praticado  nenhum  ato  material  de  execução dos  crimes  –  
Ocorrência  da  chamada  divisão do trabalho,  cabendo-lhe  
complementar  com sua  parte  a  execução  da  empreitada  criminosa,  
passando a ter o domínio funcional do fato.” 

(RT 722/436, Rel. Des. SEGURADO BRAZ – grifei)

“Agente  que  não atuou na execução  material dos  delitos.  
Possibilidade  de  ser  considerado  co-autor,  se  na  empreitada  
criminosa concertada por prévio acordo de vontades, lhe foi incumbida  
atividade  complementar  para  a  obtenção  da  ‘meta  optata’,  
cabendo-lhe parte do ‘domínio funcional do fato’.

Divisão do trabalho que  importa  na  responsabilidade  pelo  
todo,  independentemente  de  não  ter  o  agente  atuado  na  execução  
material  dos  crimes  em sua  totalidade,  mas  todos  conducentes  à  
realização do propósito comum” 

(Boletim IBCCrim 29/999, Rel. Des. SEGURADO BRAZ – 
grifei)

“CONCURSO DE PESSOAS –  Roubo – Reconhecimento de  
participação de menor importância de agente que de forma decisiva  
para  o  êxito  da  empreitada  criminosa  –  Caso  em  que  não  há  
necessidade  do  mesmo  comportamento  por  parte  de  todos  os  
meliantes – Apelo do MP provido.

Na co-autoria, não há necessidade do mesmo comportamento  
por  parte  de  todos,  podendo haver  a  divisão quanto aos atos 
executivos. No roubo, um agente vigia, o outro ameaça e o terceiro  
despoja.”

(JTACrSP,  LEX 95/110, Rel. p/ o acórdão Des. HÉLIO DE 
FREITAS – grifei) 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência me permite um brevíssimo 
aparte?
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Claro, com o máximo 
prazer.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Cumprimentando-o pelo aprofundado estudo que Vossa Excelência fez, 
e  sempre  fez,  mas,  na  minha  modesta  intervenção  que  fiz,  eu 
evidentemente - e certamente Vossa Excelência não me atribuiu  isso – eu 
não  disse  que  a  Teoria   do  Domínio  do  Fato  se  aplicaria  apenas  em 
momentos de anormalidade institucional.  O que eu disse é que ela se 
aplica a situações excepcionais. 

Vossa  Excelência  fez  um  retrospecto  histórico  da  aplicação  dessa 
Teoria do Domínio do Fato; eu acrescentaria mais um, o da Argentina, 
quando  foram  condenados  os  generais  responsáveis  pelas  mortes, 
torturas e desaparecimentos no regime de exceção, aplicou-se essa teoria. 
Mas o que eu quis dizer, eminente Decano, foi o seguinte: o próprio Claus 
Roxin,  que  foi  um dos  mais  conspícuos  elaboradores  dessa  teoria,  há 
alguns anos, assustado com o emprego indevido dela, chamou atenção, 
inclusive  do  Supremo  Tribunal  Federal  de  seu  país,  quanto  ao  uso 
exagerado que está se fazendo dessa teoria, sem os devidos parâmetros. E 
ele diz,  inclusive,  que é preciso que os requisitos para aplicação dessa 
teoria estejam claramente presentes; e um desses requisitos, dos vários 
que ele arrola, é exatamente o requisito da fungibilidade. O que é esse 
requisito  da  fungibilidade?  Segundo  este  requisito,  o  agente  final,  o 
agente imediato que perpetra o crime deve ser fungível, como acontece 
nas grandes organizações criminosas. Ou seja, eu disse, na minha fala, 
que esta é uma teoria que se aplica, por exemplo, aos crimes da máfia, a 
exemplo  daquele  que está  na ponta  final  de todo o  sistema.  Digamos 
assim,  aquele  que  trafica  drogas,  é  um  caso  típico,  o  chamado 
"aviãozinho" ou "mula", ele pode ser fácil e simplesmente substituído por 
outro agente.

O  que  me  preocupa,  Senhor  Presidente,  eminente  Decano,  é 
exatamente a banalização dessa teoria. Como é que os quatorze mil juízes 
brasileiros  vão  aplicar  essa  teoria,  se  esta  Suprema  Corte  não  fixar 
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parâmetros  bem  precisos?  É  um  pouco  como  disse  o  Pedro  Aleixo 
naquele episódio famoso, quando Costa e Silva baixou o Ato Institucional 
5. Ele disse: eu não estou preocupado com o uso que Vossa Excelência 
fará dele com suas honradas mãos, mas estou preocupado com o guarda 
da esquina. 

É isto que nós precisamos assentar com muita clareza: quando é que 
essa teoria pode e deve ser utilizada?

Então  é  isso,  eminente  Decano,  sem  querer  divergir  de  Vossa 
Excelência,  quero apenas expressar  essa minha preocupação,  que foi  a 
preocupação do próprio Claus Roxin, porque, se essa teoria for aplicada 
sem  nenhum  temperamento,  amanhã,  por  exemplo,  o  presidente  da 
Petrobrás  poderá  ser  responsabilizado  por  um  vazamento  numa 
plataforma de petróleo, porque teoricamente ele tinha o Domínio do Fato; 
ou um chefe de redação ser responsabilizado por um artigo, que algum 
jornalista  publique,  ofensivo  a  algum  cidadão;  e  assim por  diante,  os 
exemplos seriam múltiplos.

Então  é  muito  importante,  eminente  Decano,  eu  quero  expressar, 
mais uma vez, a minha preocupação com relação à possível banalização 
dessa  teoria  e  a  aplicação  que  será  feita  não  apenas  pelos  juízes 
brasileiros, mas também, por membros do Ministério Público.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Ouço  Vossa 
Excelência com grande prazer, Ministro FUX.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na verdade, Ministro 
LUIZ FUX, já havia destacado alguns aspectos básicos em torno da teoria do  
domínio do fato em anterior intervenção minha ocorrida na sessão plenária 
do dia 04/10/2012.

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3637265.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

parâmetros  bem  precisos?  É  um  pouco  como  disse  o  Pedro  Aleixo 
naquele episódio famoso, quando Costa e Silva baixou o Ato Institucional 
5. Ele disse: eu não estou preocupado com o uso que Vossa Excelência 
fará dele com suas honradas mãos, mas estou preocupado com o guarda 
da esquina. 

É isto que nós precisamos assentar com muita clareza: quando é que 
essa teoria pode e deve ser utilizada?

Então  é  isso,  eminente  Decano,  sem  querer  divergir  de  Vossa 
Excelência,  quero apenas expressar  essa minha preocupação,  que foi  a 
preocupação do próprio Claus Roxin, porque, se essa teoria for aplicada 
sem  nenhum  temperamento,  amanhã,  por  exemplo,  o  presidente  da 
Petrobrás  poderá  ser  responsabilizado  por  um  vazamento  numa 
plataforma de petróleo, porque teoricamente ele tinha o Domínio do Fato; 
ou um chefe de redação ser responsabilizado por um artigo, que algum 
jornalista  publique,  ofensivo  a  algum  cidadão;  e  assim por  diante,  os 
exemplos seriam múltiplos.

Então  é  muito  importante,  eminente  Decano,  eu  quero  expressar, 
mais uma vez, a minha preocupação com relação à possível banalização 
dessa  teoria  e  a  aplicação  que  será  feita  não  apenas  pelos  juízes 
brasileiros, mas também, por membros do Ministério Público.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Ouço  Vossa 
Excelência com grande prazer, Ministro FUX.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na verdade, Ministro 
LUIZ FUX, já havia destacado alguns aspectos básicos em torno da teoria do  
domínio do fato em anterior intervenção minha ocorrida na sessão plenária 
do dia 04/10/2012.

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3637265.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5202 de 8405 STF-fl. 56817



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Salientei,  então,  que a teoria do domínio do fato, cuja formulação vem 
sendo progressivamente construída pela doutrina penal, tem um de seus 
marcos  inaugurais situado  no  período  que  se  segue ao  término  da 
Primeira Guerra Mundial,  muito embora as reflexões em torno de seu 
conceito  e de  sua  aplicabilidade  tivessem  merecido  maior 
aprofundamento  a partir de  1939  com  Hans  Welzel,  que  buscou 
desenvolvê-la no contexto da doutrina do finalismo, bem assim com outros 
autores voltados ao seu estudo (Richard Lange, Hans-Heinrich Jescheck, 
Johannes Wessels, Reinhart Maurach, Kai Ambos, “inter alios”),  vindo a 
ser aperfeiçoada,  já  na  década  de  1960,  por  Claus  Roxin,  cuja  obra 
(“Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal”,  Editorial  Marcial 
Pons, Barcelona, 2000), editada em 1963, representa notável avanço científico 
no trato da tormentosa questão concernente à noção de autoria em Direito 
Penal,  posta em perspectiva e análise com as outras formas de intervenção 
humana no fenômeno delituoso.

O fato relevante, eminente Ministro LUIZ FUX,  é que a utilização 
da teoria do domínio do fato  já vem sendo examinada,  pela doutrina 
penal brasileira, há algum tempo (NILO BATISTA, “Concurso de Agentes”, 
1979, Liber Juris; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Teoria do Domínio do Fato 
no Concurso de Pessoas”, 1999, Saraiva,  v.g.),  sendo certo,  ainda,  que a 
própria jurisprudência dos Tribunais – a desta Suprema Corte, inclusive – 
não tem sido indiferente a essa construção teórica, mas, ao contrário, vem 
dela  se  utilizando em diversos  julgados,  considerando-a sob  diversas 
perspectivas: (a)  a do domínio de ação, (b)  a do domínio de vontade, (c)  a do 
domínio funcional e (d)  a do domínio das organizações (ou dos  aparatos 
organizados,  tanto os  aparatos  governamentais  quanto os  aparatos 
empresariais).

Trata-se,  em  suma,  de  formulação  doutrinária  compatível com  a 
organização  política  de  Estados,  como o Brasil,  revestidos de perfil 
democrático e  cuja  aplicabilidade  não  supõe a  ocorrência  de situações 
anômalas ou de exceção,  para relembrar,  quanto a esse aspecto,  observação 
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feita  pelo  próprio Claus  Roxin  em sua  conhecida  monografia,  cabendo 
enfatizar,  ainda,  por necessário,  que essa concepção doutrinária  não se 
coloca em relação de antagonismo com o direito penal da culpabilidade nem 
elide,  porque inadmissível,  a presunção constitucional de inocência,  inerente 
ao nosso modelo constitucional.

Cabe insistir na  observação  de que a mera invocação da  teoria  do 
domínio do fato não basta, só por si, para exonerar o Ministério Público do 
gravissímo ônus de comprovar,  para  além  de  qualquer dúvida  razoável,  e 
sempre com apoio em prova idônea, licitamente produzida sob a égide do 
contraditório, a culpabilidade do réu, pois – nunca é demasiado reafirmá-lo – 
o  princípio  do  estado  de  inocência,  em  nosso  ordenamento  jurídico, 
qualifica-se,   constitucionalmente,  como insuprimível direito fundamental 
de qualquer pessoa,  que jamais se presumirá culpada em face de acusação 
penal  contra  ela  formulada,  tal como esta Suprema Corte tem sempre 
proclamado (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 93.883/SP, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

“(…)  A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE   
INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE COMO SE   
CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU   
CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

- A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração 
constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por  
interpretações  doutrinárias  ou jurisprudenciais  que,  fundadas em 
preocupante discurso  de  conteúdo  autoritário,  culminam por  
consagrar, paradoxalmente,  em detrimento de direitos  e garantias  
fundamentais  proclamados  pela  Constituição  da  República,  a 
ideologia da lei e da ordem.

Mesmo que se trate de pessoa acusada  da suposta prática de  
crime  hediondo,  e até que sobrevenha sentença  penal  condenatória  
irrecorrível,  não se revela possível –  por  efeito  de  insuperável 
vedação  constitucional  (CF,  art.  5º,  LVII)  –  presumir-lhe a 
culpabilidade.

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3637265.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

feita  pelo  próprio Claus  Roxin  em sua  conhecida  monografia,  cabendo 
enfatizar,  ainda,  por necessário,  que essa concepção doutrinária  não se 
coloca em relação de antagonismo com o direito penal da culpabilidade nem 
elide,  porque inadmissível,  a presunção constitucional de inocência,  inerente 
ao nosso modelo constitucional.

Cabe insistir na  observação  de que a mera invocação da  teoria  do 
domínio do fato não basta, só por si, para exonerar o Ministério Público do 
gravissímo ônus de comprovar,  para  além  de  qualquer dúvida  razoável,  e 
sempre com apoio em prova idônea, licitamente produzida sob a égide do 
contraditório, a culpabilidade do réu, pois – nunca é demasiado reafirmá-lo – 
o  princípio  do  estado  de  inocência,  em  nosso  ordenamento  jurídico, 
qualifica-se,   constitucionalmente,  como insuprimível direito fundamental 
de qualquer pessoa,  que jamais se presumirá culpada em face de acusação 
penal  contra  ela  formulada,  tal como esta Suprema Corte tem sempre 
proclamado (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 93.883/SP, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

“(…)  A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE   
INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE COMO SE   
CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU   
CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

- A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração 
constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por  
interpretações  doutrinárias  ou jurisprudenciais  que,  fundadas em 
preocupante discurso  de  conteúdo  autoritário,  culminam por  
consagrar, paradoxalmente,  em detrimento de direitos  e garantias  
fundamentais  proclamados  pela  Constituição  da  República,  a 
ideologia da lei e da ordem.

Mesmo que se trate de pessoa acusada  da suposta prática de  
crime  hediondo,  e até que sobrevenha sentença  penal  condenatória  
irrecorrível,  não se revela possível –  por  efeito  de  insuperável 
vedação  constitucional  (CF,  art.  5º,  LVII)  –  presumir-lhe a 
culpabilidade.

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3637265.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5204 de 8405 STF-fl. 56819



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

Ninguém,  absolutamente  ninguém,  pode ser tratado como 
culpado, qualquer que seja o ilícito penal cuja prática lhe tenha sido  
atribuída,  sem que exista,  a  esse  respeito,  decisão  judicial  
condenatória transitada em julgado. 

O princípio constitucional do estado de inocência,  tal  
como delineado em nosso sistema jurídico,  consagra uma regra de 
tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em 
relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se 
estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do  
Poder Judiciário. Precedentes.”

(HC 95.290/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Prosseguindo nas 
observações que venho expendendo, gostaria de destacar a lição do ilustre 
doutrinador e penalista DAMÁSIO E. DE JESUS (“Teoria do Domínio do 
Fato  no  Concurso  de  Pessoas”,  1999,  Saraiva),  cujo  magistério  bem 
demonstra que a  legislação brasileira adota a teoria do domínio do fato  e 
que não existe incompatibilidade com o modelo  e a  disciplina que o 
Código  Penal  estabeleceu em tema  de  concurso  de  pessoas  e respectivo 
tratamento jurídico a ele dispensado.

Vale referir,  no que concerne a esse aspecto,  o preciso magistério de 
FERNANDO  A.  N.  GALVÃO  DA  ROCHA  (“Direito  Penal,  Curso 
Completo”, p. 431, item n. 5.1, 2ª ed., 2007, Del Rey):

“Sem dúvida, a teoria do domínio do fato é a opção teórica 
que melhor identifica a  contribuição penalmente  relevante  e,  por  
conseqüência, aquela que justifica a qualidade de autor. Não está  
adstrita  às  formalidades  da  descrição  típica,  mas  observa  a  
potencialidade lesiva ao bem jurídico. (…).” (grifei).

Em suma: não há qualquer incompatibilidade na aplicação da teoria 
do domínio do fato com o  que  disciplinado,  sobre  o  tema  do  concurso  de  
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pessoas, pelo nosso Código Penal,  cabendo referir,  no ponto,  a conclusão 
exposta  por  GUILHERME  GUIMARÃES  FELICIANO  (“Autoria  e 
Participação  Delitiva:  Da  Teoria  do  Domínio  do  Fato  à  Teoria  da 
Imputação Objetiva”, ano 94, vol. 839/480, RT):

“Dessarte, rechaçadas as críticas mais veementes que profligam  
a convivência teorética, é de rigor  admitir, pelas razões apontadas,  
que  os  princípios  retores  da  teoria  do  domínio  do  fato  são  
compatíveis  com  os  postulados  da  teoria  da  imputação  
objetiva e, mais que isso, que os complementam. Daí porque  nada  
tolhe à  boa  doutrina  o  caminho  da  convergência,  propiciando  
tratamento mais adequado e unívoco aos supostos da co-delinqüência.  
Afinal, não é apenas na Física que certos modelos, quando aparentam  
repelir-se,  funcionam  melhor  em  conjunto.  Isso  se  dá  também  no  
Direito – e, no Direito Penal, este é um exemplo propício.” (grifei)

De outro  lado,  e uma vez reconhecida a plena compatibilidade dessa 
formulação  teórica  com  o  sistema  constitucional  e com a  regulação 
normativa,  pelo Código Penal, do concurso de pessoas,  e tendo em vista, 
sobretudo,  o que venho de  acentuar  em torno da  jurisprudência  desta 
Corte que ampara, sem restrições quaisquer, a presunção constitucional de 
inocência, cabe repelir a alegação, de todo inadmissível, de que a teoria do 
domínio  do  fato  poderia ensejar o  reconhecimento  da  responsabilidade 
penal objetiva dos réus.

Tenho  para  mim,  consideradas  as  espécies de autoria em matéria 
penal,  que a acusação formulada  pelo  Ministério  Público  contra  os 
denunciados  que  compõem o  núcleo político e o  núcleo operacional, 
examinada,  inclusive,  a  questão  pertinente  à  coautoria,  afasta qualquer 
hipótese,  no caso,  tal  como bem o demonstrou o  eminente Relator,  de 
responsabilidade penal objetiva dos réus, de resto inexistente em nosso sistema 
constitucional.
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Lapidar,  sob tal aspecto,  a autorizada lição de DOUGLAS FISCHER 
(“Requisitos  de  Denúncias  Penais  que envolvam Delitos  Complexos 
e/ou com Autoria Delitiva”, item n. 4, 2012), que, ao referir-se ao tema da 
teoria do domínio do fato, em coautoria, acentua que “é preciso compreender 
a realidade das coisas para se ter como premissa importante de que, muitas vezes,  
pelo modo e por quem praticadas (ou por quem ordenadas as práticas delitivas),  
não há como descrever detalhes  e  minúcias  sobre  o nexo causal  entre  o  
autor e o fato. Mas é possível se afirmar que o fato não se realizaria sem 
a ação (controle) daquele que detinha o domínio dele (…)” (grifei).

Essa orientação é consagrada pela doutrina e vem evoluindo no sentido 
de reconhecer, na discussão do tema pertinente ao concurso de pessoas, a 
noção de domínio da organização, que representa umas das vertentes em que 
se  pluraliza  a  teoria  do  domínio  do  fato,  notadamente como  critério 
teórico, fundado no domínio da vontade, que permite formular o conceito de 
autor mediato,  o  qual,  atuando  na  cúpula  da  organização  criminosa, 
comanda a  vontade  do  agente  incumbido do  cometimento  direto  da 
prática  delituosa,  valendo destacar,  por  se  revelar  expressivo a  propósito  
dessa  matéria,  o magistério de  PAULO  AFONSO  BRUM  VAZ  e de 
RANIER SOUZA MEDINA (“Direito Penal Econômico e Crimes Contra 
o Sistema Financeiro Nacional”, p. 55, item n. 1.4.2, 2012, Modelo):

“O  Direito  Penal  brasileiro  adota a  teoria  monista 
(unitária) quanto ao concurso de agentes, conhecendo as figuras do  
autor e do partícipe. Mas é remansosamente acolhida a teoria do 
domínio do fato como critério definidor da autoria. Teoria esta  
que,  na  perspectiva  roxiniana,  assim  divide:  domínio da ação,  
domínio funcional do fato e  domínio da vontade.  Os  dois  
primeiros fundamentam a coautoria,  enquanto essa última serve de  
base para a autoria mediata, subdividindo-se em domínio do erro,  
domínio  da  coação  e domínio  da  organização.  A  teoria  do  
domínio  da  organização,  baseada  no  domínio  da  vontade é,  
portanto,  uma  vertente  da  teoria  do  domínio  do  fato,  
amplamente acolhida pelo sistema penal pátrio.” (grifei)
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Mostra-se  extremamente valioso,  a  esse  respeito, 
precedente emanado  do  E.  TRF/4ª  Região,  no exame da  Apelação 
Criminal nº  2005.71.00.003278-7/RS,  Rel.  Juiz  PAULO AFONSO BRUM 
VAZ,  impondo-se,  por  relevante,  a reprodução textual de  fragmento  de  
mencionada decisão:

“A noção de domínio do fato  é contemporânea ao finalismo  
de  Hans  Welzel,  que  propugnava  ser  o  autor,  nos  crimes  dolosos,  
aquele  que  detém o  controle  final  do  fato.  Superando as  teorias  
puramente objetivas e subjetivas, a teoria do domínio do fato atua  
no plano objetivo-subjetivo, que pressupõe o controle final do ponto de  
vista subjetivo,  sem desconsiderar que a posição objetiva do sujeito  
determine  o  efetivo  domínio  da  circunstância  (ou  da  organização).  
(…)  Disso  decorre  que  a  criminalidade  contemporânea,  
sobretudo  nos  delitos  ditos  empresariais,  é  caracterizada,  
quase  sempre,  por  um  verdadeiro  e  intrincado  sistema  de  
divisão do trabalho delituoso no qual são repartidas, entre os  
agentes executores a ação criminosa, uma multiplicidade de tarefas,  
cada qual fundamental à consecução do fim comum.  As categorias  
tradicionais de co-autor e partícipe,  assim, em vista do modelo  
organizacional que passou, na época moderna, a caracterizar a prática  
delitiva  societária,  não  se  mostram  mais  suficientes  para  a  
atribuição  da  responsabilidade  penal  individual.  Foi  assim 
que, a partir de uma formulação idealizada por Claus Roxin  
em  sua  monografia ‘Täterschaft  und  Tatherrschaft’  (‘Autoria  e  
Domínio do Fato’) para esclarecer a responsabilidade oriunda dos  
crimes  cometidos  pelo  Estado  nacional-socialista  alemão,  
construiu-se o conceito de autor mediato,  ou seja,  aquele que,  
atuando na cúpula da associação criminosa,  dirige a intenção 
do agente responsável pela prática direta do ato delituoso.  O 
autor mediato não tem,  propriamente,  o domínio do fato, mas 
sim o domínio da organização,  que,  segundo  o  vaticínio  de  
Jorge de Figueiredo Dias, ‘constituye uma forma de dominio-de-  
-la-voluntad que, indeferente a la actitud subjetivo-psiciológica del  
específico ejecutor,  no se confunde com el  dominio-del error com el  
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dominio-de-la-coacción, integrando um fundamento autônomo de la  
autoria mediata’ (Autoria y Participación em el Dominio de la  
Criminalidad  Organizada:  el  ‘Dominio  de  la  Organización’.  
In:  OLIVÉ,  Juan  Carlos  Ferre  e  BORRALLO,  Enrique  Anarte.  
Delincuencia  organizada  –  Aspectos  penales,  procesales  y  
criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, 1999).” (grifei)

Nessa perspectiva,  a teoria do domínio do fato –  plenamente 
compatível  com situações de normalidade institucional (não constitui teoria 
“ad hoc” nem de exceção) – não ofende o ordenamento brasileiro, eis que, 
além de se revelar compatível com a disciplina que o nosso Código Penal 
estabeleceu em tema e no tratamento jurídico do concurso de pessoas, a 
sua aplicação não enseja a consagração de uma inadmissível hipótese de  
responsabilidade penal objetiva.

Em síntese, Senhor Presidente,  são essas algumas considerações que 
gostaria de fazer  a propósito do tema tão bem suscitado pelo eminente 
Ministro Revisor.

_____________________
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10/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Senhores Ministros, é a minha vez de votar, como das vezes anteriores, eu 
vou juntar um voto longo e oralizarei o meu equacionamento jurídico da 
matéria  à  guisa  de  notas  soltas,  devido  a  que  os  fatos  e  seu 
equacionamento  jurídico  já  foram  devidamente,  percucientemente 
analisados e vocalizados pelos Ministros que me antecederam, a partir de 
Sua Excelência o Ministro-Relator Joaquim Barbosa.

Começo, Senhores, dizendo que faz parte mesmo do relacionamento 
oficial entre os Poderes Executivo e Legislativo, desde que eles existem 
em  regime  de  convivência  constitucional,  a  tentativa  de  coalizão  de 
forças, de acordos, de alianças em períodos propriamente eleitorais, até 
de  coligações.  Coligações  partidárias  que,  nos  cargos  disputados,  nos 
cargos  de  natureza  proporcional,  facilitam  a  formação  do  quociente 
eleitoral, só depois é que vem a definição dos cargos remanescentes pelo 
quociente partidário. 

Então,  esse  regime  de  aliança  entre  partidos  -  na  perspectiva  da 
governabilidade  das  chefias  executivas;  no  plano  federal,  da 
governabilidade  do  Presidente  da  República  -,  essas  alianças,  esses 
acordos não podem ser objeto de estranhamento, de crítica.

A Ministra Cármen Lúcia,  numa das suas brilhantes intervenções, 
falou  dessa  necessidade  que  todo  governante  tem,  principalmente 
quando chega, quando recém-investido na chefia do Poder Executivo, a 
necessidade que tem de assegurar a sua própria governabilidade, uma 
governabilidade naturalmente quadrienal, aqui em nosso País, se possível 
por todo o quadriênio, à base de alianças parlamentares intrapartidárias, 
porque, com isso, se tem o cumprimento facilitado, desembaraçado do 
exercício do cargo; estou falando do cargo de chefe do Poder Executivo. O 
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que é estranhável nesse caso - e creio que Vossas Excelências concordarão 
comigo -  é  a formação argentária,  pecuniarizada de alianças.  Aí  é  um 
estilo de coalizão excomungado pela ordem jurídica brasileira. 

Quando as alianças,  os acordos se fazem à base - pior ainda - de 
propina, de suborno, de corrupção, quando essas alianças são feitas assim 
argentariamente,  elas  são  repudiadas  pela  ordem  jurídica  pelos  seus 
efeitos  multiplamente  danosos  aos  valores  mais  cuidadosamente 
protegidos  por  essa  ordem  jurídica.  Basta  lembrar  que  o  sentido  das 
alianças,  mesmo em período  eleitoral,  é  da  sua  transitoriedade.  Cada 
partido político é autônomo, goza de autonomia política, administrativa, 
financeira, em boa medida, tem a sua identidade ideológica ou político-
filosófica, mas como que tudo isso é suspenso, legitimamente suspenso 
para a formação de coligações durante o período eleitoral. Terminado o 
período eleitoral, as coligações se desfazem de direito, e são substituídas 
por alianças tópicas, pontuais, episódicas para a aprovação de projetos 
específicos. Não faz sentido, à luz da autonomia política de cada partido e 
da sua identidade inconfundível com a de outro partido, a sua identidade 
ideológica ou político-filosófica  ad aeternum,  porque isso implica mais 
do que a perenização dessas coalizões,  implica um incondicionamento 
material  na  hora  das  votações,  e  o  incondicionamento  material,  o 
alinhamento material incondicionado de um partido com outro desfigura 
ideologicamente os protagonistas partidários, principalmente quando um 
deles exerce um papel de visível, ou vistosa hegemonia.

Não é concebível que um partido se aproprie de outro. Isso até me 
faz lembrar um verso belíssimo do poeta, mas agora aí no bom sentido, o 
verso que eu vou citar: Manoel de Barros, o genial poeta pantaneiro, do 
Mato  Grosso,  hoje  residente  no  Mato  Grosso  do  Sul.  Ele,  vendo  um 
girassol magistralmente pintado por Van Gogh, disse: em Van Gogh, um 
girassol se apropriou de Deus. Aqui é diferente. Um partido não tem o 
direito  de  se  apropriar  de  outro,  de  açambarcar  outro  partido,  menos 
ainda à base de propina, e estendendo a sua malha hegemônica e a sua 
dominação  para  um  pool de  partidos,  como,  segundo  o  Ministério 
Público, aconteceu no caso concreto.
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Então, o que há de estranhável nessa ação penal, segundo a denúncia 
-  e  denúncia  já  recebida,  no  particular,  pela  maioria  expressiva  deste 
Tribunal -, é que partidos foram açambarcados por um deles  - o Partido 
que fez o Chefe do Poder Executivo de então - para uma aliança perene, 
indeterminada no tempo e incondicionada materialmente, no sentido de 
votar  todo  e  qualquer  projeto  de  interesse  do  Partido  hegemônico. 
Porque,  quando o  Ministério Público falou de três deles,  apenas para 
exemplificar  o  ato  de  ofício,  não  o  fez  exaustivamente;  não  o  fez 
taxativamente. 

E como estamos no vórtice de uma marcha que parece da insensatez, 
esse  regime  de  alianças  partidárias  se  fez  por  um  conglomerado  de 
empresas, ou seja,  pela mediação de um conglomerado ou um  pool  de 
empresas - naturalmente do setor privado - e enfeixada nas mãos de um 
dos  réus,  protagonista  mor,  no  plano  operacional,  de  nome  Marcos 
Valério.

Então,  tivemos  uma  aliança  à  base  de  compra  de  deputados,  de 
parlamentares, pela profissionalização do mediador. O  pool mediador, o 
pool de empresas se profissionalizou na sua expertise,  por isso que atuou 
por vários anos. E mobilizou, em valores da época, aqui incorporado o 
empréstimo do BMG, R$ 153.748.924,52.

Com esse estilo de fazer política - estilo excomungado pela ordem 
jurídica  brasileira,  o  resultado  de  cada  eleição,  naturalmente,  como 
aconteceu  com  a  primeira  delas,  seria  alterado  do  ponto  de  vista 
ideológico.  Eu explico:  nós sabemos que a urna tem voz ideológica.  A 
cada  eleição  popular,  numa determinada  circunscrição  geográfica,  um 
espectro ideológico se  forma,  se  desenha.  Ressai,  de cada urna,  numa 
determinada circunscrição geográfica, um perfil ideológico que, em tese, 
deve vigorar por quatro anos. Por quê? Porque o voto, diz o artigo 14 da 
Constituição, é a expressão da soberania popular. E o que é soberano é 
para ser respeitado. Soberania significa super omnia, o que está acima de 
tudo, o que está acima de todos. E a nossa democracia, mencionada às 
expressas  no  preâmbulo  da  Constituição,  no  seu  artigo  1º,  caput, se 
funda, antes de tudo, na soberania popular - inciso I do artigo 1º dessa 
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mesma Constituição.
Quando  se  faz  uma  aliança  materialmente  incondicionada  e  sem 

limite  temporal,  esse  perfil  ideológico  ressaído  das  urnas  é 
arbitrariamente alterado pelos pactuantes, pelos que fazem esse tipo de 
acordo político  argentário  -  volto  a  dizer.  Compra-se  a  consciência  do 
parlamentar propinado, subornado, corrompido; parlamentar que nessa 
medida trai o povo inteiro, porque trai o mandato popular, o mandato 
recebido do povo.

O Ministro Celso de Mello, com toda razão, fala de conspurcação, 
profanação do ideal republicano diante de um identificado vendilhão do 
seu próprio ofício público. Outra nota solta já mencionada por mim em 
outros votos, mas que me parece aplicável ao caso vertente, é que, no caso 
desse catastrófico estilo de fazer política, é que o parlamentar, por ato de 
ofício  ou em função  do  seu ofício,  ele  está  habilitado a  produzir  leis, 
elaborar leis, fiscalizar o Poder Executivo e julgar, como, por exemplo, nas 
comissões  de  decoro  parlamentar  ou  em  eventual  processo  de 
impeachment. Vale  dizer,  o  parlamento  brasileiro  existe  para  legislar, 
fiscalizar, julgar. E o ato do ofício, em razão do qual se perpetra o crime 
de  corrupção  compreende  essas  três  atividades.  E  atividades  que  são 
praticadas  por  opiniões,  palavras  e  votos.  Estou  dizendo  isso  para 
mostrar a gravidade da imputação que se faz a determinados réus.

Também se compreende, no espectro material ou conceptual, no ato 
do ofício do artigo 317 do Código Penal,  § 1º,  e artigo 333 do Código 
Penal,  caput,  um  tipo  de  omissão  radical:  que  é  simplesmente  o 
parlamentar  corrompido abdicar, renunciar do seu dever de fiscalizar, de 
controlar,  de  acompanhar  criticamente  os  atos  do  poder;  do  Poder 
Executivo, notadamente.

Então, essa é a mais danosa pra mim, é a mais danosa das emissões; 
é decair do papel fiscalizador, controlador dos atos do Poder Executivo, 
em razão da propina recebida. 

Outra nota solta que me permito vocalizar é de que não há dúvida, 
não há mais dúvida de que a denúncia se estruturou em torno de práticas 
delituosas  oriundas  de  núcleos  imbricados:  um  núcleo  político,  um 
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núcleo financeiro e um núcleo publicitário. 
O núcleo político tachado pelo Ministério Público como intelectual 

ou  mentor  da  empreitada  criminosa,  claro  que,  dentro  dele,  com 
gradações  de  protagonizações,  a  legitimar  a  aplicação  da  teoria  do 
domínio do fato para responsabilizar, de modo pessoal, porém graduado, 
os respectivos agentes.

E dois núcleos operacionais a serviço do núcleo político: um núcleo 
operacional financeiro em torno dos bancos já nominados e um núcleo 
publicitário  operacional  serviente  do  núcleo  político.  Os  núcleos 
operacionais,  eu  dizia,   encarregados  do  levantamento  de  recursos 
financeiros para suborno dos parlamentares indicados, individualizados, 
nominados  pelo  núcleo  político.  E  esse  núcleo  operacional,  os  dois 
núcleos  operacionais  e  o  núcleo  político  formavam uma  triangulação, 
naturalmente.  Uma tricotomia, mas, com a prática, o que era triangular 
desmesurou-se  e  se  tornou  tentacular;  o  que  era  triangular  tornou-se 
verdadeiramente  tentacular,  repito.  E  isso  é  fácil  de  mostrar,  basta 
lembrar a figura de Marcos Valério.

Marcos Valério tinha o dom da ubiquidade, era ubíquo, estava em 
todo  lugar.  E  ele  tinha  um  instinto  apuradíssimo  de  prospecção  de 
dinheiro. Onde houvesse possibilidade de obter recursos financeiros, ali 
estava o Marcos   Valério. Por isso, que não há praticamente nenhum réu, 
pelo menos dos condenados, nenhum réu que não se relacionasse com 
Marcos Valério, nenhum.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Recursos públicos, não é, Senhor Presidente?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Uma 
parte era de recursos públicos; recursos do Visanet; uma parte  menor, 
recursos da Câmara dos Deputados. E as outras partes, de natureza um 
pouco ambígua ou mesclada, porque eram recursos privados na origem, 
recursos  de  bancos,  porém  liberados  na  perspectiva  da  obtenção  de 
valores  públicos,  de  alguma  forma,  favores,  benesses  obtidas, 

5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649928.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

núcleo financeiro e um núcleo publicitário. 
O núcleo político tachado pelo Ministério Público como intelectual 

ou  mentor  da  empreitada  criminosa,  claro  que,  dentro  dele,  com 
gradações  de  protagonizações,  a  legitimar  a  aplicação  da  teoria  do 
domínio do fato para responsabilizar, de modo pessoal, porém graduado, 
os respectivos agentes.

E dois núcleos operacionais a serviço do núcleo político: um núcleo 
operacional financeiro em torno dos bancos já nominados e um núcleo 
publicitário  operacional  serviente  do  núcleo  político.  Os  núcleos 
operacionais,  eu  dizia,   encarregados  do  levantamento  de  recursos 
financeiros para suborno dos parlamentares indicados, individualizados, 
nominados  pelo  núcleo  político.  E  esse  núcleo  operacional,  os  dois 
núcleos  operacionais  e  o  núcleo  político  formavam uma  triangulação, 
naturalmente.  Uma tricotomia, mas, com a prática, o que era triangular 
desmesurou-se  e  se  tornou  tentacular;  o  que  era  triangular  tornou-se 
verdadeiramente  tentacular,  repito.  E  isso  é  fácil  de  mostrar,  basta 
lembrar a figura de Marcos Valério.

Marcos Valério tinha o dom da ubiquidade, era ubíquo, estava em 
todo  lugar.  E  ele  tinha  um  instinto  apuradíssimo  de  prospecção  de 
dinheiro. Onde houvesse possibilidade de obter recursos financeiros, ali 
estava o Marcos   Valério. Por isso, que não há praticamente nenhum réu, 
pelo menos dos condenados, nenhum réu que não se relacionasse com 
Marcos Valério, nenhum.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Recursos públicos, não é, Senhor Presidente?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Uma 
parte era de recursos públicos; recursos do Visanet; uma parte  menor, 
recursos da Câmara dos Deputados. E as outras partes, de natureza um 
pouco ambígua ou mesclada, porque eram recursos privados na origem, 
recursos  de  bancos,  porém  liberados  na  perspectiva  da  obtenção  de 
valores  públicos,  de  alguma  forma,  favores,  benesses  obtidas, 

5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649928.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5214 de 8405 STF-fl. 56829



Aditamento ao Voto

AP 470 / MG 

favorecimentos, portanto, a partir da cumplicidade de agentes públicos. 
Um protagonista em especial confirma esse quase consenso quanto à 

materialidade dos fatos e sua autoria ou participação. Esse protagonista 
se chama Marcos Valério Fernandes. É praticamente impossível deixar de 
vinculá-lo, operacional ou funcionalmente, a quase todos os réus desta 
ação  penal.  Lidou  com  o  Deputado  João  Paulo  Cunha  e  a  Mesa  da 
Câmara dos Deputados Federais; com Henrique Pizzolato e o Banco do 
Brasil/Visanet; esteve dezessete vezes com dirigentes do Banco Central, 
tanto na sede em Brasília,  quanto em São Paulo; simulou empréstimos 
junto ao Banco Rural para as empresas de seu conglomerado: SMP&B 
Participações, DNA Propaganda, Graffiti e 2 S; mediou contatos negociais 
com  o  Banco  de  Minas  Gerais,  o  Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  a 
Portugal Telecom, a Telemig - agora, vimos a saber -,  o Banco Espírito 
Santo tinha um projeto em relação ao Banco Popular; as corretoras Bônus 
Banval, Garanhuns, Natimar, assim como esteve pessoal e reiteradamente 
com a mais alta direção do Partido dos Trabalhadores, principalmente os 
réus:  José  Dirceu,  José  Genoíno,  Sílvio  Pereira  -  hoje  excluído  por 
suspensão condicional do processo - e Delúbio Soares. Repassou dinheiro 
para  todos  os  réus  até  aqui  condenados  pelos  crimes  de  corrupção 
passiva, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição 
financeira. Ora por si mesmo, ora por seus sócios Cristiano Paz e Ramon 
Hollerbach;  ora  pelo  seu  advogado  e  parceiro  mercantil  Rogério 
Tolentino; ora pela sua tesoureira Simone Vasconcelos. Tudo a justificar o 
juízo técnico de que era praticamente impossível não saber que lidar com 
ele,  Marcos  Valério,  seria  participar  de  um  sofisticado  esquema  de 
corrupção e de lavagem de capitais,  para dizer o mínimo. Claro que o 
objetivo não era corromper. Parece-me que os autos dão conta de que sob 
renitente  inspiração  patrimonialista,  sob  essa  renitente  inspiração 
patrimonialista,  um projeto de poder foi  arquitetado. Não de governo, 
porque  projeto  de  governo  é  lícito,  é  quadrienal,  corresponde  a  uma 
plataforma  de  governo,  é  exposto  em  praça  pública,  faz  parte  dos 
discursos e da publicidade dos respectivos candidatos, mas um projeto de 
poder que vai muito além de um quadriênio quadruplicado. É um projeto 
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de governo que muito mais do que continuidade administrativa é seca e 
rasamente continuismo governamental. Golpe, portanto, nesse conteúdo 
da democracia, talvez o conteúdo mais eminente da democracia que é a 
República.  É  o  republicanismo  que  postula,  nós  sabemos  todos, 
possibilidade  de  renovação  dos  quadros  dirigentes  do  Estado  e 
equiparação, na medida do possível, das armas com que se disputam a 
preferência do voto popular. Digo da correlação de forças na competição 
eleitoral e paridade de armas. 

E aqui, eu tenho a dizer que esses fatos, esse entrelace de agentes e 
de  crimes,  esse  entrelace  estão  documentados.  E  se  chegou  a  eles 
respeitando-se o direito de defesa de cada réu. Cada réu tem o direito de, 
em processo penal,  não ser previamente julgado e de não ter contra si 
nenhuma  prova  apriorística  ou  prima  facie.  Tudo  aqui  foi  feito 
individualmente,  passo  a  passo,  fragmentariamente  de  início, 
reconstituindo-se a materialidade de cada fato, tipo penal, reconstituindo-
se a materialidade de cada um deles e, ao depois, fazendo-se a conexão 
funcional desses fatos para a constituição de episódios, acontecimentos e, 
finalmente, composição de um mosaico, de um cenário, de um panorama, 
o tal conjunto da obra. 

Isso se fez aqui tecnicamente, cuidadosamente, com pleno respeito 
às garantias constitucionais do processo. Ninguém, no ponto de partida 
dessa  investigação criminal,  nenhum Ministro  aqui  usou de  raciocínio 
dedutivo;  usou  do  raciocínio  indutivo,  também  chamado  de  método 
indutivo, que vai do particular para o geral. Agora, alcançado o visual do 
todo, do panorama,  aí  sim,  é lícito usar o método dedutivo,  que já  se 
traduz  em  inferências.  E  aí  todos  nós  fizemos  a  viagem  de  volta  do 
infragmentado para o fragmentado, porque o réu não pode ser julgado 
apenas biograficamente ou pela sua história de vida. Isso vai fazer parte 
da dosimetria; o réu  é julgado não pelo que foi, nem pelo que é, mas pelo 
que fez concretamente no processo sob julgamento.

Ministro Celso de Mello: nem Direito Penal do inimigo, nem Direito 
Penal  do  compadrio.  Nem raja  de  sangue no olho,  nem ramalhete  de 
flores nas mãos. Nós mantivemos a equidistância, fizemos uma análise 
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percuciente,  criteriosa,  fato  por  fato.  Kandinsky,  o  genial  pintor  russo, 
disse: não há nada que não diga nada. E os fatos aqui denunciados pelo 
Ministério Público o que são? São ocorrências empíricas, são fenômenos 
da existência, concretos. E eles dizem algo de si,  eles têm voz. Aliás, a 
prova é a voz - ora mais alta, ora mais baixa, ora mais intensa, ora mais 
frágil - dos fatos. Há fatos que silenciam; há fatos que sussurram; há fatos 
que  falam  em  decibéis  razoavelmente  audíveis;  e  há  fatos  que 
verdadeiramente gritam porque eles expõem as próprias vísceras. São os 
fatos a que se chega pela combinação de provas diretas e indiretas.  O 
acervo probatório é que nos habilita a conferir plenitude de significado a 
cada fato isolado; cada fato isolado só ganha sentido pleno no conjunto 
probatório dos autos. E é uma violência contra a sociedade, uma violência 
contra o Direito, o aplicador fechar os olhos para as vísceras expostas dos 
fatos criminais sob julgamento.

Bem, era  a  parte  introdutória  do meu voto para revelar  com que 
premissas  eu  trabalhei  no  equacionamento  jurídico  dessa  rumorosa 
causa. Porque, quanto aos fatos propriamente ditos, o  Ministério Público 
e o Relator nos colocaram numa posição cômoda; porque, quanto aos réus 
que gravitaram mais de perto na órbita das empresas de Marcos Valério, 
entendo que não há praticamente nenhuma dúvida. Uma dúvida, aqui ou 
ali, contra Rogério Tolentino; uma dúvida contra a ré Geiza Dias - nós 
sufragamos o entendimento do Relator, concedemos duas absolvições. E 
sobre a primeira delas, a primeira ré, Geiza Dias, eu confirmo o que disse 
na última assentada. Sabemos que, em dúvida, o réu há de ser absolvido. 
O réu há de ser absolvido ainda quando o julgador tenha quase certeza. 
Nem a quase certeza legitima a condenação de um réu. Só a certeza plena 
ou absoluta. Eu disse que fiquei na dúvida se Geiza Dias, funcionária, 
empregada administrativa de uma das empresas de Marcos Valério, agiu 
com extrema eficiência administrativa, ou se resvalou para o campo da 
cumplicidade  criminosa.  Mas  uma  simples  funcionária,  como  disse  o 
Ministro Lewandowski, que percebia em torno de mil e quinhentos reais 
por mês, sem nenhuma prova, nada, nada minimamente que fosse, nem 
indício  de  que  se  locupletou  com  isso,  seja  financeiramente,  seja  por 
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promoção, por prestígio funcional, nada, nada.  Não é da vida que, na 
iniciativa  privada,  um  servidor  eminentemente  subalterno, 
hierarquizado,  se  rebele  contra  certas  práticas  do  patrão  e  passe  a 
questioná-lo de  de modo a repreendê-lo  ou coisa  que o valha.  Então 
concluí também pela absolvição de Geiza. 

Quanto a Anderson Adauto, também acho que o Ministério Público 
não comprovou que ele contribuiu, de alguma forma, para a corrupção de 
Romeu Queiroz. Também entendo que ele não participou da corrupção 
de  Roberto  Jefferson.  Certo  que  a  denúncia  faz  menção  ao  fato  de  o 
acusado  Romeu Queiroz  haver  procurado  o  então  Ministro  Anderson 
Adauto,  réu,  para  intermediar  "um  acerto  criminoso  com  Roberto 
Jefferson" e esse acerto criminoso resultaria no pagamento de milhares de 
reais, quantias expressivas. Bem vista as coisas, a instrução criminal não 
chegou a nenhum dado relevante sobre esse episódio. A única  indicação 
do tal acerto foi mesmo o depoimento de Romeu Queiroz, combatido, e 
me  parece  que  vantajosamente,  pelo  próprio  acusado  no  respectivo 
interrogatório judicial. 

E quanto à imputação de corrupção ativa de Roberto Jefferson, eu 
também  estou  aderindo  ao  voto  do  Relator.  Acho  que  os  autos  dão 
facilitada conta de que os pagamentos efetuados ao acusado não foram 
precedidos, intermediados, por qualquer acerto com Anderson  Adauto. E 
eu me louvo, em especial, no depoimento de José Múcio Monteiro e cito 
as páginas do processo. Então eu também acompanho o Relator quanto à 
absolvição. 

Quanto  aos  outros,  não  tenho  praticamente  nada  a  acrescentar  à 
autópsia,  no  plano  material,  no  plano  da  condutas,  feita  por  Sua 
Excelência  o  Ministro-Relator,  que,  para  mim,  reconstituiu  a 
materialidade dos fatos e a vinculou a autoria clara e insofismável dos 
respectivos agentes. 

Agora,  para  concluir,  quanto  ao  núcleo  político,  eu  também  vou 
acompanhar Sua Excelência, e o faço valendo-me não só do conjunto das 
provas  -  e  aí,  Ministro  Celso  de  Mello  -,  eu  também  cito  uma  farta, 
copiosa doutrina no sentido da legitimidade da associação de indícios, há 
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provas  circunstanciais,   há  provas  diretas,  produzidas  validamente, 
robustamente nos autos do processo criminal; ou seja, quando as provas 
indiciárias iluminam as provas diretas, e vice-versa, sem dúvida de que 
há um vínculo operacional, um vínculo lógico entre todas elas. Ninguém 
aqui  se  valeu  de  prova  prima facie;  ninguém  aqui  se  valeu  de  juízo 
apriorístico  em  matéria  de  prova.  Nós  tivemos  o  cuidado  de  fazer  o 
entrelace, o imbricamento delas para saber a respectiva congruência. No 
plano  funcional. No plano da funcionalidade. 

Não  vou  reproduzir  as  acusações  feitas  a  José  Dirceu,  a  José 
Genoíno, a Delúbio, mas me permito dizer, repito, que li o depoimento de 
cada um deles, o termo de interrogatório de cada um deles. E, no termo 
de   interrogatório,  eu encontro claramente,  ou modo claro,  os  signos 
todos da culpabilidade. Do juízo de imputação que estou a fazer. O juízo 
de imputação eu o faço,   referentemente aos três integrantes do chamado 
núcleo político, a partir dos próprios  termos de interrogatório. Mas sem 
me limitar a eles.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
Perfeito.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministro Celso, Ministro Presidente, a propósito dessa questão, lembro-
me de que o que suscitou essa decisão importantíssima do Plenário foi 
uma certa   recalcitrância por parte de um ou dois juízes aos quais eu 
deleguei parte da instrução. Os juízes não me pareciam muito afeitos a 
essa ideia de permitir que,   durante o interrogatório, os advogados dos 
outros réus fizessem múltiplas perguntas, perguntas cruzadas, como se 
fosse uma espécie de cross examination.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas a 
nossa decisão é anterior.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Celso de Mello, como eu dizia a Vossa Excelência, antes de ler 
um trecho aqui do interrogatório,  eu citei  em abono da nossa tese,  do 
imbricamento  de  provas  e  da  plenitude  de  sentido  que  um  fato  tipo 
alcança no espectro mais abrangente do conjunto da obra, eu cito Eugênio 
Florian, Frederico Marques, Manoel Valerro, Nicola Malatesta, Fernando 
da Costa  Tourinho Filho,  Mirabete,  e  cito  também jurisprudência,  mas 
jurisprudência nossa, aqui do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, o 
Ministro Sydney Sanches, que diz assim: 

"O acórdão condenatório está baseado na interpretação do 
conjunto  probatório,  nos  limites  do  livre  convencimento  do 
julgador, sem violar os princípios do contraditório e do devido 
processo legal."

E sigo detalhando. Cito a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Gilmar 
Mendes, o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Luiz Fux.

O Ministro Dias Toffoli tem uma passagem que me pareceu muito 
interessante. É verdade que é sobre matéria eleitoral.

Vossa Excelência diz: 

"O  delito  de  corrupção  via  de  regra  permite  que  seus 
autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem 
pelos  desvãos,  em  manifesta  apologia  ao  fantasma  da 
impunidade,  e  com  sério  e  grave  comprometimento  do 
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processo  eleitoral.  Bem  por  isso,  vem  se  entendendo  que 
indícios  e  presunções,  analisados à  luz do princípio  do livre 
convencimento,  quando  fortes,  seguros,  indutivos  e  não 
contrariados  por  contraindícios  ou  por  prova  direta,  podem 
autorizar o juízo de culpa do agente"

Claro que em matéria penal nós somos mais exigentes. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas isso foi em matéria penal eleitoral.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
eleitoral.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É penal eleitoral: o caso de compra de votos em troca de laqueadura, 

que era organizada pela esposa desse parlamentar. O caso já foi julgado; 
ele está com pedido, salvo engano, de embargos, que, em breve, trarei a 
julgamento.  Ele  era  presidente  do  PMDB  na  cidade,  a  esposa  era 
presidente do PMDB Mulher. Essas mulheres eram arregimentadas pela 
esposa, por familiares e cabos eleitorais submetidos ao PMDB local,  os 
quais faziam um cadastramento. Em troca do voto, salvo engano, para 
prefeito, essas mulheres então obtinham a laqueadura.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Irretocável o voto de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. 

A Ministra  Ellen  Gracie,  magnificamente,  no  RE  425734,  Agravo 
Regimental, diz assim: 

12 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649928.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

processo  eleitoral.  Bem  por  isso,  vem  se  entendendo  que 
indícios  e  presunções,  analisados à  luz do princípio  do livre 
convencimento,  quando  fortes,  seguros,  indutivos  e  não 
contrariados  por  contraindícios  ou  por  prova  direta,  podem 
autorizar o juízo de culpa do agente"

Claro que em matéria penal nós somos mais exigentes. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas isso foi em matéria penal eleitoral.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
eleitoral.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É penal eleitoral: o caso de compra de votos em troca de laqueadura, 

que era organizada pela esposa desse parlamentar. O caso já foi julgado; 
ele está com pedido, salvo engano, de embargos, que, em breve, trarei a 
julgamento.  Ele  era  presidente  do  PMDB  na  cidade,  a  esposa  era 
presidente do PMDB Mulher. Essas mulheres eram arregimentadas pela 
esposa, por familiares e cabos eleitorais submetidos ao PMDB local,  os 
quais faziam um cadastramento. Em troca do voto, salvo engano, para 
prefeito, essas mulheres então obtinham a laqueadura.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Irretocável o voto de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. 

A Ministra  Ellen  Gracie,  magnificamente,  no  RE  425734,  Agravo 
Regimental, diz assim: 

12 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649928.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5221 de 8405 STF-fl. 56836



Aditamento ao Voto

AP 470 / MG 

"Os  elementos  do  inquérito  podem  influir  na  formação  do  livre 
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam 
outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 
Agravo regimental improvido. "(...)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.  Bem,  nesses  interrogatórios,  eu  fui  pinçando  afirmações, 
declarações que confirmam a tese do Ministério Público e o voto de Sua 
Excelência  o  Ministro-Relator  Joaquim  Barbosa, data  venia de 
entendimento  contrário.  O Ministro  José Dirceu,  embora no início  um 
pouco evasivo,  vacilante,  compreensivelmente autodefensivo,  à medida 
que  prosseguia  nas  respostas  às  perguntas  da  magistrada  que  o 
interrogava, ele foi deixando claro que era de fato o primeiro-ministro do 
primeiro governo instalado a partir  de 2003.  Ele  deixa claro que tudo 
passava  pelas  mãos  dele.  Ele  foi  o  coordenador  da  campanha,  foi  o 
comandante da transição. No governo que se instaurou, ele foi o chefe da 
Casa  Civil,  mas  era  plenipotenciário.  Ele  dizia:  "Eu  me  reunia  com 
praticamente todos os partidos para formar a base dos partidos que eu já 
citei." E cita isso. A juíza perguntava: "Mas isso..., se o partido integra a 
base do governo, ele tem obrigação?" Aí o José Dirceu disse: "Se o partido 
integra a base do governo, ele tem a obrigação e o dever de votar com o 
governo." Aquela incondicionalidade material a que eu me referi quando 
se  faz  esse  tipo  de  aliança.  E  no  caso,  a  Suprema Corte  disse  que  as 
alianças se fizeram argentariamente, propinadamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite? Não é crime integrantes de partidos aliados votarem no mesmo 
sentido. O que não podem fazer é votar a partir da prata, da cooptação 
mediante a prata.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Esse 
estilo de fazer política é que o ordenamento jurídico brasileiro rechaça.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência permite?

A  Constituição  é  particularmente  severa,  com  a  improbidade 
administrativa, a ponto de, prevendo-a - a improbidade - no § 4º do artigo 
37, dizer: os atos de improbidade administrativa implicarão a perda do 
cargo,  suspensão  dos  direitos  políticos,  ressarcimento  ao  erário, 
indisponibilidade dos bens, sem prejuízo da ação penal cabível.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência me permite? 

Primeiramente quero dizer  que fiquei  extremamente honrado por 
Vossa  Excelência  ter  lembrado  da  minha  intervenção  com  relação  ao 
requisito da fungibilidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  é,  exatamente,  o  Roxin  insiste  muito  nessa  questão  da 
fungibilidade. 

Talvez, Vossa Excelência não estivesse presente na ocasião em que 
me manifestei.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- É; mais uma honra para mim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Portanto, uma audiência mais do que qualificada.

Mas, naquele momento em que me pronunciei, eminente Decano, eu 
disse que não via, no caso presente, o requisito da fungibilidade; muito 
pelo contrário, eu entendia que os réus tinham nome, sobrenome, RG e 
endereço,  e  a  suposta  propina  foi  sempre  endereçada  a  presidentes  e 
líderes de partidos. 

Portanto, não há falar aqui, pelo menos na minha visão, eminente 
Ministro Celso de Mello, na presença do requisito da fungibilidade; e, por 
via  de  consequência,  para  mim,  falta  um  dos  requisitos  essenciais, 
segundo a doutrina de Roxin, para aplicar a Teoria do Domínio do Fato. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Apenas um registro, é 
que, para a  maioria, não houve "suposta propina".

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu digo isso..

.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  É, 

houve propina.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Para a maioria.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu usei essa palavra, eu até ia complementar... 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Perdoe-me, Ministro.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não, eu agradeço a intervenção, porque assim eu posso me explicar: 
como o julgamento não terminou ainda, eu tenho que falar em suposta, 
alegada propina,  porque,  só quando o julgamento terminar,  é que nós 
poderemos dizer, com certeza, se houve ou não a corrupção.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência deve 
estar  sendo  coerente  com  o  voto  que  proferiu.  Nós  outros  já  temos, 
considerados os votos veiculados, como premissa básica a ocorrência do 
repasse de numerários.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu mesmo já condenei alguns réus, mas eu entendo que, pelo menos na 
minha visão, enquanto o julgamento não terminar, pelo menos na minha 
ótica,  respeitando  a  ótica  de  Vossa  Excelência,  nós  devemos  usar  a 
expressão "no condicional".

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não há a menor 
dúvida; até o final da proclamação, podemos chegar à absolvição, a uma 
só voz, de todos os acusados!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Podemos, nada impede.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Nada impede!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Que é improvável, a esta altura.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, a 
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propósito dos papéis desempenhados...

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  – Senhor  Presidente, 
permite-me uma breve observação?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não, Excelência, Ministra Rosa.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Refleti  muito sobre a 
teoria do domínio do fato e me sinto muito confortável, porque, com todo 
respeito  às  compreensões  contrárias,  acredito  que,  ontem,  o  Ministro 
Gilmar Mendes - se bem me recordo - ainda tenha lembrado a própria 
dicção do artigo 29 do Código Penal, em sua literalidade, que nos leva - e, 
pelo menos, como digo, na minha visão e respeitando as compreensões 
contrárias - a um entendimento de que é plenamente consentânea com o 
nosso  direito  posto,  a  teoria  do  domínio  do  fato,  quando  diz  na 
literalidade, se me permite:

"Art. 29. Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas 
penas a este cominadas," - claro - "na medida de sua culpabilidade."

O que, depois, vai se refletir na dosimetria da pena.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  concordo  plenamente,  quer  dizer,  eu  também  adoto,  no  meu 
quotidiano de magistrado, o artigo 29-,  que diz respeito ao conluio de 
pessoas  que  cometem  determinados  crimes.  Mas  é  que,  se  bastasse  o 
artigo  29,  não  haveria  a  necessidade  de  invocação  dessa  Teoria  do 
Domínio do Fato ou Domínio Funcional do Fato.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Agora, 
essa  Teoria  do  Domínio do  Fato  pode ser  compreendida no plano da 
fungibilidade,  que  é  da  substituição  do  agente,  como  também  da 
infungibilidade:  o  agente  não  pode  ser  substituído.  Então,  quem  não 
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podia ser substituído nesse esquema, sob pena de fazer o esquema ruir? 
Quem era o regente da orquestra? O mais insubstituível ou infungível de 
todos. A Teoria do Domínio do Fato conduz, também, a esse raciocínio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Sem 
dúvida, exatamente isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, já faz algum tempo que eu proferi o meu voto, precisamente 
uma semana, mas eu creio ter deixado bastante claro, bastante explícito 
que o autor intelectual, o mandante, o controlador, o organizador é autor, 
e não partícipe.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
contribuição que eu pretendo dar é a seguinte:  como nós,  por maioria 
expressiva, já dissemos que os acordos foram celebrados argentariamente 
- o advérbio é meu, mas, na verdade, acho que a maioria votou assim -,  
quem desempenhou o papel de articulador maior,  de coordenador,  de 
mentor  desses  acordos?  Aí  eu  vou  ler  declarações  de  José  Dirceu  às 
páginas 16.639 dos autos:

Durante 13 meses nesse papel de articulador político, qual foi a sua 
atividade? - Disse a Magistrada. O que o senhor fez efetivamente nesses 
13 meses como articulador político do governo?

- Resposta: O papel do articulador político do governo é levar a que 
o governo tenha uma maioria na Câmara e no Senado, que aprove os seus 
projetos, que haja uma interlocução com os líderes dos partidos, com as 
bancadas, com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade, para 
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que o governo consiga executar o seu programa. A minha atividade como 
articulador político era receber, fazer reuniões, ir ao Congresso com os 
líderes,  com os  líderes  do  governo,  com os  líderes  do  partido,  com a 
oposição,  também  muitas  vezes  com  a  oposição  para  que  o  governo 
aprovasse no Congresso ou prestasse esclarecimento ou fosse fiscalizado 
ou respondesse a questionamento, a denúncias. Esse era o papel que eu 
tinha  e  tenho  até  hoje:  o  articulador  político  do  governo,  Ministro 
articulador político do governo,  me reunia com praticamente todos os 
partidos para formar a base dos partidos que eu já citei.

E vem nominando, vem individualizando os acordos que fez com 
cada  um  dos  partidos,  inclusive  os  objeto  da  denúncia  do  Ministério 
Público.

E  eu  fui  pinçando,  dos  depoimentos,  esse  papel  de  Primeiro 
Ministro, extremamente concentrador de poder político.

Quanto  a  Marcos  Valério,  inicialmente  o  réu  José  Dirceu  negou 
maior  aproximação  com  ele,  mas  à  medida  que  o  interrogatório 
prosseguia,  o  que  se  revelou  aqui  foi  uma  pluralidade  de  vezes  de 
encontro, ou seja, aquele encontro com o Banco Rural, aquelas tratativas 
com o BMG, a viagem a Portugal, a indicação, por Delúbio Soares, dos 
parlamentares  que  recebiam  propina;  aquele  depoimento  de  Emerson 
Palmieri, lá na CPMI, que, a cada interlocução com José Genoíno - Marcos 
Valério  confirmou  isso  também  -  e  com  Delúbio  Soares,  havia  um 
telefonema, ou de Genoíno ou de Delúbio Soares para José Dirceu. Ou 
seja, José Dirceu não fazia relatórios; alguém fazia relatórios para ele.

Eu tenho, aqui, um texto de Wellington César Lima e Silva, que é um 
jovem penalista e Procurador-Geral de Justiça da Bahia, sobre o Domínio 
do  Fato  ou  Domínio  Funcional  do  Fato,  que  deixa  bem  claro  que  é 
impossível, na investigação criminal, nesse tipo de criminalidade macro, 
completamente  emparceirada,  deixar  de  perguntar:  Quem  era  o 
inspirador?  Quem era o garante? Quem era o fiador desse verdadeiro 
esquema?  E quem,  se  saísse  do  esquema,  levaria  ao  desmoronamento 
dele? Porque, no fundo, estamos procurando qualificar protagonizações e 
papéis de protagonista e papéis de coadjuvante.
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Quem  exercia  papel  de  centralidade?  Quem  exercia  papel  de 
lateralidade? E me parece que os autos dão a devida resposta. A prova é 
robusta nesse sentido da condenação. 

Os encontros com o presidente da Brasil  Telecom; encontro,  aqui, 
agendado com Marcos Valério com o presidente do Banco Espírito Santo; 
o encontro agendado com Marcos Valério no Hotel Ouro Minas; e por aí, 
vai.

No depoimento de José Genoíno, eu até acho, honestamente, que o 
papel  de  centralidade  de  José  Genoíno  está  abaixo  do  papel  de 
centralidade de José Dirceu. Mas, também, há confissão de que Marcos 
Valério frequentava com desembaraço as sessões do PT. Marcos Valério 
chegou -  Marcos Valério,  ele pessoa física -  a  pagar débito  do PT.  Foi 
Delúbio  quem  procurou  Marcos  Valério  para  buscar  um  esquema  de 
obtenção  de  recursos  para  pagamento  de  dívidas  de  campanha.  José 
Genoíno disse que encontrou o partido endividado; Dirceu disse que não 
deixou  o  partido  endividado;  há  contradições  nos  respectivos 
depoimentos.

Quem fez  o  cadastro  no  Banco  Rural  e  no BMG, do  Partido  dos 
Trabalhadores, foi José Genoíno, na companhia de Delúbio Soares. Quem 
assinou o  empréstimo,  também,  no  BMG,  e  não  só  no  Banco  Rural  - 
empréstimo  um  pouco  menos  de  três  milhões  -,  quem  assinou  o 
empréstimo  originário  foi  José  Genoíno,  como  presidente  do  Partido; 
Delúbio, com tesoureiro; e Marcos Valério, como avalista. Ou seja, os três 
participaram  tal  como  no  empréstimo  junto  ao  Banco  Rural,  os  três 
participaram da formação do mesmo ato jurídico.

Nas renovações, o mesmo fenômeno aconteceu. Marcos Valério saiu, 
e  os  outros  dois  ficaram,  e  José  Genoíno  passou  a  figurar  em  duas 
situações:  uma, como presidente do Partido;  e outra,  como avalista do 
empréstimo. 

Ou  seja,  quando  eu  leio  os  interrogatórios  de  Delúbio  Soares, 
praticamente assumindo tudo, só não assumiu que recebeu os 500 mil 
reais, mas há testemunhas dizendo que o Delúbio Soares recebeu, sim, de 
Marcos Valério  500 mil  reais  e  que essas  testemunhas entregaram,  em 
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mãos, de Delúbio Soares esses valores.
Então,  eu não  preciso  sequer  da  Teoria  do  Domínio  do  Fato,  em 

rigor.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
permita-me mais uma observação?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não, Excelência.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Em função ainda da 
teoria  do  domínio  do  fato.  Pelo  menos  no  meu  voto,  pela  forma  de 
julgamento segmentado, às vezes as premissas teóricas ficaram um pouco 
afastadas.  O que aconteceu? Inúmeras  defesas  invocaram a inépcia  da 
denúncia por falta de individualização das condutas. De fato, quando se 
tratava do núcleo político,  havia nome,  endereço,  telefone,  CPF.  Havia 
tudo.  Agora,  com  relação  ao  núcleo  operacional,  especificamente  ao 
núcleo  societário,  não  só  o  Banco  Rural,  mas  ainda  com  relação  às 
empresas  de  Marcos  Valério,  no  que  dizia  respeito  a  Cristiano  Paz  e 
Ramon  Hollerbach,  às  vezes  a  denúncia  não  explicitava  a  conduta 
imputada a cada um. E, por isso, a teoria do domínio do fato ajudava a 
argumentação que declarava hígida a denúncia justamente pelo tipo do 
delito que estava sendo descrito naquela peça. Só esse pequeno registro, 
porque não enfatizei.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  – 
Perfeito.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
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serventia  da  Teoria  do  Domínio  do  Fato  é  instrumental;  ela  ajuda  a 
individuar  a  responsabilidade  penal.  Até  porque  a  responsabilidade 
penal é como a responsabilidade republicana: numa república, as pessoas 
são  responsabilizadas  pessoalmente,  individualmente.  Também  no 
Direito Penal é assim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito.

22 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649928.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

serventia  da  Teoria  do  Domínio  do  Fato  é  instrumental;  ela  ajuda  a 
individuar  a  responsabilidade  penal.  Até  porque  a  responsabilidade 
penal é como a responsabilidade republicana: numa república, as pessoas 
são  responsabilizadas  pessoalmente,  individualmente.  Também  no 
Direito Penal é assim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito.
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10/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):

ITEM VII
LAVAGEM DE DINHEIRO (PARTIDO DOS TRABALHADORES E 

EX-MINISTRO DOS TRANSPORTES)

INTRODUÇÃO

O procurador-geral  da  República,  no  item VII  da  denúncia  (que, 
nesse ponto, foi integralmente recebida), atribui o crime descrito no art. 
1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998 a PAULO ROCHA (oito vezes), ANITA 
LEOCÁDIA (sete vezes), JOÃO MAGNO (quatro vezes), LUIZ CARLOS 
DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO – uma vez), ANDERSON ADAUTO 
(dezesseis vezes) e JOSÉ LUIZ ALVES (dezesseis vezes).

Segundo a acusação, os réus utilizaram mecanismos fraudulentos de 
lavagem  de  dinheiro  para  mascarar  a  origem,  a  natureza  e, 
principalmente,  os  destinatários  finais  de  vultosos  valores  repassados 
pelo denominado “núcleo publicitário” (MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE 
VASCONCELOS e GEIZA DIAS).

Ainda de acordo com a denúncia,  os acusados assim procederam 
porque sabiam que essas quantias recebidas por eles eram oriundas de 
crimes contra  a  administração pública  e o  sistema financeiro  nacional, 
além de praticados por organização criminosa.

Conforme se extrai, sobretudo, do laudo 1666/2007 (fls. 164-165 do 
apenso 143), e já demonstrado no item IV deste voto (relativo à lavagem 
de  dinheiro  dos  integrantes  do  chamado  núcleo  publicitário  e  do 
denominado  “núcleo  financeiro”),  o  modus  operandi utilizado  para  a 
consecução  das  operações  de  lavagem  de  dinheiro  pode  ser  assim 
resumido:
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(1)  o  núcleo  central  ou  político  da  quadrilha,  operacionalizado 
principalmente por DELÚBIO SOARES, indicava ao núcleo publicitário, 
especialmente a MARCOS VALÉRIO, quem deveria ser beneficiado com 
algum repasse de dinheiro;

(2)  recebida  essa  orientação  de  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS 
VALÉRIO  acionava  sua  equipe  de  apoio,  notadamente  SIMONE 
VASCONCELOS e GEIZA DIAS, a fim de executar a diretriz;

(3) o beneficiário indicado era procurado, para que fosse viabilizado 
o recebimento do valor combinado;

(4) na maioria das operações de lavagem, a SMP&B Comunicação 
Ltda. emitia cheque de conta mantida no banco Rural em Belo Horizonte, 
nominal a ela própria (SMP&B), com o respectivo endosso, sem qualquer 
identificação de outro beneficiário (além da própria SMP&B);

(5) a SMP&B, normalmente através de  e-mail enviado por GEIZA, 
informava ao banco Rural a agência em que ocorreria o saque e o nome 
do  real  sacador/beneficiário  do  dinheiro,  autorizando-o  a  receber  a 
quantia em espécie na “boca do caixa”, embora formalmente, para todos 
os efeitos, quem figurava como sacadora era a SMP&B;

(6) a agência do banco Rural em Belo Horizonte (na qual estava a 
conta relativa ao cheque que era emitido) enviava fax à agência do banco 
Rural onde o saque seria efetuado (normalmente Brasília, São Paulo ou 
Rio de Janeiro),  autorizando o levantamento dos valores pelas pessoas 
indicadas informalmente pela SMP&B;

(7) O banco Rural autenticava o pagamento do cheque como se o 
favorecido  fosse  a  própria  SMP&B;  apesar  de  saber  quem  eram  os 
verdadeiros  sacadores/beneficiários,  o  Rural  também  registrava  no 
Sistema  do  Banco  Central  (Sisbacen  -  opção  PCAF  500,  relativo  a 
operações e situações com indícios de crime de lavagem de dinheiro) que 
os saques eram efetuados pela SMP&B e que se destinavam a pagamento 
de fornecedores; essas informações falsas alimentavam a base de dados 
do Bacen;

(8) com esse mecanismo, a SMP&B é quem aparecia, formalmente, 
como sacadora/beneficiária desses valores;
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(9) não obstante, a pessoa autorizada a receber, isto é, o verdadeiro 
beneficiário sacava o dinheiro, mediante identificação ou recibo informal, 
utilizado apenas para controle interno da quadrilha;

(10)  além  desse  mecanismo,  nas  ocasiões  em  que  os  verdadeiros 
sacadores/beneficiários ou a terceira pessoa por eles indicada não recebia 
o valor combinado, em espécie, diretamente de um empregado do banco 
Rural,  alguém  do  núcleo  publicitário,  quase  sempre  SIMONE 
VASCONCELOS, ia à agência para retirar a quantia e repassá-la àqueles 
(isto  é,  ao  próprio  destinatário  ou ao  intermediário  por  ele  indicado); 
nesses  casos,  o  dinheiro  era  repassado  por  SIMONE  na  respectiva 
agência, em quartos de hotéis ou na própria SMP&B;

(11) a fim de não deixar qualquer rastro da sua participação, já que 
sabiam que os recursos a serem recebidos eram oriundos de crimes contra 
a  administração  pública  e  o  sistema  financeiro  nacional,  os  reais 
beneficiários  normalmente  adicionavam  mais  uma  etapa  a  esse 
mecanismo de lavagem de dinheiro, mediante a indicação de um terceiro 
para o recebimento dos valores repassados em espécie.

Com todo esse esquema, os verdadeiros beneficiários e proprietários 
do  dinheiro  sacado  em  espécie  eram  ocultados,  assim  como  eram 
dissimuladas  a  origem,  natureza,  localização,  movimentação  e 
propriedade desses valores que – conforme especificado nos itens III, V e 
VI – eram sabidamente fruto de crimes contra a administração pública e o 
sistema financeiro nacional.

Feita  essa  breve  introdução,  destaco  que PAULO ROCHA,  JOÃO 
MAGNO e ANDERSON ADAUTO foram beneficiados pelo esquema de 
repasses de recursos.

A fim de ocultar suas atuações no esquema, uma vez que sabiam da 
origem ilícita  dos  recursos  a  serem recebidos,  os  réus  se  valeram dos 
mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados pelo banco Rural, 
em que a SMP&B aparecia, formalmente, como a sacadora/beneficiária do 
dinheiro sacado.

Além  disso,  PAULO  ROCHA,  JOÃO  MAGNO  e  ANDERSON 
ADAUTO indicaram terceiros para o recebimento dos valores em espécie 
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que lhes haviam sido destinados.
Assim, os recursos destinados a PAULO ROCHA foram recebidos 

por ANITA LEOCÁDIA e Charles dos Santos Dias; os destinados a JOÃO 
MAGNO foram recebidos  por  Charles  Antônio  Ribeiro  e  Paulo  Vieira 
Albrigo; e os destinados a ANDERSON ADAUTO foram recebidos por 
JOSÉ LUIZ ALVES.

É interessante registrar que a utilização de terceiros intermediários é 
bastante  comum  nas  operações  de  lavagem  de  dinheiro.  Com  efeito, 
segundo doutrina especializada:

“Laranjas  ou  testas-de-ferro.  São  pessoas  reais  ou  fictícias 
cujos nomes são utilizados, com seu conhecimento ou não, para 
titularizarem  dinheiro  ou  bens  de  propriedade  do  lavador” 
(BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Aspectos gerais sobre o crime de  
lavagem  de  dinheiro,  in  BALTAZAR  JUNIOR,  José  Paulo  e 
MORO,  Sergio  Fernando  [org.].  Lavagem  de  dinheiro,  Porto 
Alegre:  Livraria  do  Advogado,  2007,  p.  22  –  original  com 
destaques).

“Figuras conhecidas em procedimento de ‘lavagem’ e que 
conquistaram  cadeira  cativa  no  elenco  dos  agentes 
intermediários (...) são os chamados ‘laranjas’ e testa-de-ferro.

‘Laranja’  é  o  termo  usado  para  designar  o  que 
tecnicamente é chamado de ‘interposta pessoa’.

(...)
Testa-de-ferro, por sua vez, é o indivíduo que se apresenta 

como  sendo  responsável  por  atos  ou  empreendimentos  de 
outrem, cuja figura pode ser também encontrada em operação 
de ‘lavagem’” (BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais  
e  obrigações  civis  correlatas,  2.  ed.,  São  Paulo,  Revista  dos 
Tribunais, 2007, p. 446-447).

Feita essa breve introdução, passo, agora, à análise da conduta de 
cada réu.

Antes,  porém, reitero que o banco Rural  – apesar de oficialmente 
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registrar e informar às entidades e aos órgãos de controle que os valores 
repassados  por  meio  do  esquema  acima  descrito  teriam  como 
sacador/beneficiário a própria SMP&B, emitente do cheque utilizado para 
os saques em espécie “na boca do caixa” – mantinha extraoficialmente, 
apenas  para  controle  interno  da  quadrilha,  registros  informais  e 
rudimentares acerca dessas operações de lavagem de dinheiro, os quais 
somente vieram à tona com as diligências de busca e apreensão.

PAULO ROCHA E ANITA LEOCÁDIA

Examinando  todo  o  material  probatório,  verifica-se  que  PAULO 
ROCHA recebeu do núcleo de MARCOS VALÉRIO, em oito operações, o 
montante total de R$ 820.000,00.

Com  o  objetivo  de  ocultar  a  sua  atuação  nessas  operações,  e 
dissimular a natureza, origem, localização, disposição e propriedade dos 
valores  recebidos,  PAULO  ROCHA valeu-se  tanto  de  mecanismos  de 
lavagem  de  dinheiro  disponibilizados  pelo  banco  Rural  (em  que  a 
SMP&B,  e  não  PAULO  ROCHA,  aparecia,  oficialmente,  como  a 
sacadora/beneficiária dos valores repassados), como também de terceiros 
para  o  recebimento  do  dinheiro  repassado  pelo  núcleo  publicitário. 
Assim, do total de R$ 820.00,00, R$ 620.000,00 foram recebidos por meio 
de ANITA LEOCÁDIA e R$ 200.000,00 foram recebidos via Charles dos 
Santos Dias.

Com efeito, os documentos informais de fls. 115 do apenso 6, 120 do 
apenso 6, 9 do apenso 6, 123 do apenso 6, 202 do apenso 7 e 26 do apenso 
6  demonstram  que  ANITA LEOCÁDIA recebeu,  respectivamente,  R$ 
100.000,00,  em  26.6.2003;  R$  50.000,00,  em  3.7.2003;  R$  50.000,00,  em 
4.7.2003;  R$  50.000,00,  em  17.7.2003;  R$  50.000,00,  em  18.7.2003;  e  R$ 
120.000,00, em 19.12.2003.

Além disso, conforme se extrai dos depoimentos adiante transcritos, 
no  início  de  2004,  ANITA  LEOCÁDIA,  ainda  a  mando  de  PAULO 
ROCHA, recebeu, em um hotel de São Paulo, diretamente de MARCOS 
VALÉRIO, mais R$ 200.000,00.
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Esses  fatos estão em harmonia com os interrogatórios  de PAULO 
ROCHA e ANITA LEOCÁDIA, embora eles neguem a ilicitude de suas 
condutas:

ANITA LEOCÁDIA (em juízo)
“não tem condição de se lembrar detalhes das datas e dos 

valores,  mas  sabe  que  ao  todo  recebeu  R$  620.000,00 
(seiscentos e vinte mil  reais)  a mando do Deputado PAULO 
ROCHA; QUE o Deputado PAULO ROCHA informou a ré aqui 
presente que o Sr. DELÚBIO SOARES iria disponibilizar uma 
quantia,  visando  [a]o  pagamento  de  credores  da  dívida  de 
campanha;  QUE  o  Deputado  lhe  disse  que  o  Sr.  DELÚBIO 
SOARES iria indicar uma pessoa para manter contato com a ré; 
(...) QUE não lembra a data exata, mas uma senhora de nome 
SIMONE lhe telefonou dizendo que era a pessoa indicada por 
DELÚBIO SOARES e lhe informou que o recurso combinado 
seria disponibilizado no Banco Rural; QUE também disseram 
para a ré a data em que deveria ir ao Banco Rural; QUE o Banco 
Rural  ficava  no  Brasília  Shopping e  deu  o  nome  do  Sr. 
FRANCISCO para [a] ré procurar no banco; QUE se identificou 
no  Banco  Rural  com sua identidade e  disse  que estava  indo 
buscar  os  valores  disponibilizados  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE também informou que era  Assessora do 
Deputado PAULO ROCHA; QUE o Sr. FRANCISCO já sabia do 
que  se  tratava  e  conduziu  a  ré  até  uma sala  fechada;  (...)  o 
Deputado PAULO ROCHA solicitou à ré ir até São Paulo para 
receber R$ 200.000,00 (duzentos mil  reais)  que o Partido dos 
Trabalhadores estava disponibilizando para quitação de dívidas 
da campanha do PT no estado do Pará; QUE o Deputado disse 
que  uma  pessoa  do  partido  entraria  em  contato  com  a  ré 
através de seu telefone celular; QUE quando chegou em São 
Paulo,  uma pessoa lhe ligou e se identificou como MARCOS 
VALERIO e disse que era a pessoa indicada pelo Sr. DELÚBIO 
SOARES;  QUE  o  Sr.  MARCOS  VALÉRIO  disse  que  estava 
chegando de  viagem e  iria  providenciar  o  hotel  para  ficar  e 
entraria  em  contato;  QUE  depois,  MARCOS  VALÉRIO  lhe 
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ligou e informou um hotel para a ré se dirigir para encontrá-
lo; QUE na portaria do hotel, identificou-se e perguntou pelo Sr. 
MARCOS VALÉRIO; QUE subiu no local, mas era no formato 
de  uma  sala  de  reunião;  QUE  MARCOS  VALERIO  estava 
sozinho  na  ocasião;  QUE  se  apresentou  como  Assessora  do 
Deputado PAULO ROCHA e teve um contato de apresentação; 
QUE o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe entregou os valores e disse 
que era a mando de DELÚBIO SOARES; QUE não chegou a 
contar os valores recebidos, mas o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe 
informou  que  se  tratava  de  R$  200.000,00;  QUE  os  valores 
estavam acondicionados em dois envelopes; QUE sua ida a São 
Paulo ocorreu no início de 2004; (...)  QUE  recebeu no total o 
valor  de  R$  620.000,00;  (...)  QUE  informava  ao  Deputado 
PAULO  ROCHA  quando  recebia  telefonema  da  Sra. 
SIMONE” (fls. 15.545-15.549 – sem destaques no original).

PAULO ROCHA (em juízo)
“QUE  mandou  ANITA  LEOCÁDIA  ‘em  algum  lugar’ 

buscar  um dinheiro para ‘pagar dívida do PT do Pará’;  (...) 
QUE em maio ou junho de 2003, foi procurado por MARCOS 
VALÉRIO;  QUE  conheceu  MARCOS  VALÉRIO  na  época  de 
JOÃO PAULO CUNHA para Presidência da Câmara; (...) QUE 
MARCOS VALÉRIO, quando lhe procurou, disse que estava à 
disposição para pagar dívidas do PT do Pará; QUE MARCOS 
VALÉRIO  disse  que  estava  procurando  o  réu  a  mando  de 
DELÚBIO  SOARES;  QUE  como  ANITA LEOCÁDIA era  de 
total  confiança do réu,  mandou a referida senhora resolver o 
assunto; (...) QUE não sabe explicar por que o PT Nacional não 
fazia o repasse dos valores diretamente para a conta do PT do 
Pará; (...) QUE ANITA LEOCÁDIA em 2004 foi a São Paulo a 
chamado  da  sede  do  PT  Nacional  para  receber  valores;  (...) 
QUE recebeu de repasses do PT Nacional para o PT do Pará o 
valor de R$ 620.000,00 que correspondia às dívidas do partido 
regional; (...) QUE  foi procurado por MARCOS VALÉRIO, a 
mando de DELÚBIO SOARES, para fazer repasse de recursos 
do PT Nacional para o PT do Pará” (fls. 15.472-15.474 – sem 
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destaques no original).

PAULO ROCHA (à Polícia Federal)
“em 2004  foram solicitados  novos  recursos  a  DELÚBIO 

SOARES para  fazer  frente  a  despesas  com pré-campanha de 
2004 e dívidas remanescentes; QUE DELÚBIO SOARES colocou 
a disposição do PT/PA R$ 200 mil, a serem recebidos na cidade 
de São Paulo/SP; (...)  QUE pediu para ANITA LEOCÁDIA se 
dirigir a São Paulo e efetuar o recebimento desse novo repasse, 
bem como efetuar o pagamento dos credores do PT/PA” (fls. 
1.868-1.869).

O conjunto probatório demonstra, ainda, que PAULO ROCHA, no 
ano de 2003, utilizando-se de Charles dos Santos Dias, recebeu do núcleo 
publicitário,  representado  por  SIMONE  VASCONCELOS,  mais  R$ 
200.000,00,  conforme  evidenciam  os  documentos  de  fls.  84,  85  e  89, 
aliados aos depoimentos de Charles dos Santos Dias, MARCOS VALÉRIO 
e do próprio PAULO ROCHA.

Com  efeito,  Charles  dos  Santos  Dias,  em  depoimento  à  Polícia 
Federal, revela que

“no  ano  de  2003,  quando  ainda  trabalhava  no  Senado 
Federal como Assessor Parlamentar na Diretoria-Geral, recebeu 
uma ligação telefônica do Deputado Federal PAULO ROCHA 
em que o mesmo dizia que, a partir de entendimento entre o 
PT e PSB no estado do Pará, o nome do declarante havia sido 
indicado pelo partido PSB para entrar em contato com uma 
pessoa de nome SIMONE; QUE inclusive o Deputado PAULO 
ROCHA forneceu o telefone de SIMONE, não sabendo precisar 
se  era  telefone  fixo,  celular  ou comercial;  QUE na  ocasião  o 
Deputado Federal PAULO ROCHA mencionou que o PSB havia 
contraído dívidas de campanha para ajudar a então candidata 
do PT MARIA DO CARMO na eleição do segundo turno para o 
governo  no  estado  do  Pará;  QUE então  o  Deputado  Federal 
PAULO  ROCHA  disse  que  o  declarante  deveria  entrar  em 
contato  com  SIMONE  que  esta  forneceria  os  recursos  para 
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serem  entregues  em  Belém/PA,  mais  precisamente  no 
Diretório  do  Partido  PSB,  para  saldar  débitos  pendentes  do 
PSB com fornecedores e empresas contratadas; QUE entrou em 
contato com SIMONE, apresentou-se como CHARLES e fez 
menção à conversa que tinha tido com o do Deputado Federal 
PAULO  ROCHA;  QUE  SIMONE  pediu  ao  declarante  que 
retornasse  a  ligação  no  dia  seguinte  pois  ‘ainda  estava 
resolvendo’; QUE novamente entrou em contato com SIMONE 
que  solicitou que o declarante fosse até Belo Horizonte/MG, 
declinando o endereço onde deveria encontrá-la, que hoje sabe 
ser  o  escritório  da  empresa  SMP&B;  (...)  QUE  pegou  os 
recursos com SIMONE, oportunidade em que esta solicitou a 
apresentação  da  carteira  de  identidade  do  declarante;  QUE 
nesse  momento  SIMONE  comentou  que,  de  acordo  com 
entendimento  com  o  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA, 
seriam efetuados três  pagamentos  mensais  de cem mil  reais; 
QUE não estava preparado para transportar tal quantia, quando 
então foi embalado todo o dinheiro; QUE SIMONE comentou 
com o declarante que o mesmo deveria retornar no próximo 
mês  para  retirar  mais  cem  mil  reais,  que  inclusive  ficou 
acertado uma data para que o declarante fizesse novo contato; 
(...) no segundo mês, referente a segunda parcela de cem mil, 
deslocou-se para Belo Horizonte/MG no mesmo endereço que 
SIMONE  havia  lhe  fornecido;  QUE  nessa  oportunidade 
SIMONE alegou que estava sem recursos em espécie e que 
seria  entregue  um  cheque  administrativo  em  nome  da 
empresa SMP&B, ocasião em que assinou um recibo no valor 
de cem mil  reais;  QUE  SIMONE orientou o declarante a  se 
dirigir, salvo engano, à Agência Assembléia do Banco Rural e 
procurar alguém da gerência para realizar o saque do cheque 
administrativo  no  valor  de  cem  mil  reais;  QUE  na  Agência 
Assembléia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes, 
que  já  estava  aguardando  a  presença  do  declarante,  foi 
orientado a se dirigir ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a 
se  deslocar  à  tesouraria  para  efetuar  o  saque,  não  sabendo 
informar  se  assinou  algum  documento  comprobatório  do 

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627912.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

serem  entregues  em  Belém/PA,  mais  precisamente  no 
Diretório  do  Partido  PSB,  para  saldar  débitos  pendentes  do 
PSB com fornecedores e empresas contratadas; QUE entrou em 
contato com SIMONE, apresentou-se como CHARLES e fez 
menção à conversa que tinha tido com o do Deputado Federal 
PAULO  ROCHA;  QUE  SIMONE  pediu  ao  declarante  que 
retornasse  a  ligação  no  dia  seguinte  pois  ‘ainda  estava 
resolvendo’; QUE novamente entrou em contato com SIMONE 
que  solicitou que o declarante fosse até Belo Horizonte/MG, 
declinando o endereço onde deveria encontrá-la, que hoje sabe 
ser  o  escritório  da  empresa  SMP&B;  (...)  QUE  pegou  os 
recursos com SIMONE, oportunidade em que esta solicitou a 
apresentação  da  carteira  de  identidade  do  declarante;  QUE 
nesse  momento  SIMONE  comentou  que,  de  acordo  com 
entendimento  com  o  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA, 
seriam efetuados três  pagamentos  mensais  de cem mil  reais; 
QUE não estava preparado para transportar tal quantia, quando 
então foi embalado todo o dinheiro; QUE SIMONE comentou 
com o declarante que o mesmo deveria retornar no próximo 
mês  para  retirar  mais  cem  mil  reais,  que  inclusive  ficou 
acertado uma data para que o declarante fizesse novo contato; 
(...) no segundo mês, referente a segunda parcela de cem mil, 
deslocou-se para Belo Horizonte/MG no mesmo endereço que 
SIMONE  havia  lhe  fornecido;  QUE  nessa  oportunidade 
SIMONE alegou que estava sem recursos em espécie e que 
seria  entregue  um  cheque  administrativo  em  nome  da 
empresa SMP&B, ocasião em que assinou um recibo no valor 
de cem mil  reais;  QUE  SIMONE orientou o declarante a  se 
dirigir, salvo engano, à Agência Assembléia do Banco Rural e 
procurar alguém da gerência para realizar o saque do cheque 
administrativo  no  valor  de  cem  mil  reais;  QUE  na  Agência 
Assembléia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes, 
que  já  estava  aguardando  a  presença  do  declarante,  foi 
orientado a se dirigir ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a 
se  deslocar  à  tesouraria  para  efetuar  o  saque,  não  sabendo 
informar  se  assinou  algum  documento  comprobatório  do 

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627912.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5240 de 8405 STF-fl. 56855



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

recebimento  dos  valores;  QUE  acompanhou a  contagem dos 
maços  de  cédulas  totalizando  cem  mil  reais;  (...)  QUE  não 
realizou a retirada e entrega referente a terceira parcela de cem 
mil reais” (fls. 975-976 – sem destaques no original).

MARCOS VALÉRIO,  por sua vez,  confirma,  em juízo,  que “Anita 
Leocádia e Charles Santos Dias representavam o deputado Paulo Rocha 
nas referidas retiradas” (fls. 16.352).

Embora PAULO ROCHA, no que diz respeito a essa operação de 
recebimento de R$ 200.000,00 por Charles dos Santos Dias, tenha alegado, 
em juízo, que “não tem conhecimento absolutamente de nada, nem de 
onde  vinham  os  recursos”,  já  que  teria  vindo  a  saber  do  ocorrido 
“somente  depois,  durante  a  CPI”  (fls.  15.473),  ele  próprio  (PAULO 
ROCHA), antes disso, em depoimento prestado à Polícia Federal, já havia 
reconhecido que

“tomou  conhecimento  através  de  DELÚBIO  SOARES 
que o Diretório Nacional do PT iria repassar R$ 300 mil para o 
Partido Socialista Brasileiro - PSB - no Estado do Pará, tendo 
em  vista  um  entendimento  entre  os  dois  partidos  em  nível 
nacional; (...) QUE por este entendimento o PT Nacional ficou 
de encaminhar recursos para o PSB no Estado do Pará;  (...) 
QUE o acordo realizado pelos diretórios Nacionais do PT e do 
PSB  foi levado ao conhecimento dos respectivos presidentes 
dos  Diretório[s]  Regionais  no  Estado  do  Pará;  (...)  QUE  o 
Diretório  Regional  do  PSB  no  Pará  era  ocupado  pelo  ex-
senador  ADEMIR  ANDRADE;  QUE  ADEMIR  ANDRADE 
indicou  para  o  declarante  o  nome  de  CHARLES  DOS 
SANTOS DIAS para processar o repasse dos recursos;  QUE 
CHARLES DIAS entrou  em contato  com  o  declarante  para 
saber  como iria  receber  os  R$  300 mil;  QUE  repassou para 
CHARLES  o  telefone  de  contato  de  MARCOS  VALÉRIO, 
conforme orientação de DELÚBIO SOARES” (fls. 1.869 – sem 
destaques no original).
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Como se vê,  ao contrário do sustentado por PAULO ROCHA em 
suas alegações finais, não se trata de simples transferências de recursos 
do Diretório Nacional do PT para o Diretório Regional do PT no Pará, do 
qual  ele  era  presidente.  Na  verdade,  os  valores,  como  dito,  foram 
repassados pelo núcleo de MARCOS VALÉRIO, e não pelo Partido dos 
Trabalhadores.  O  próprio  réu  PAULO ROCHA,  em seu  interrogatório 
judicial,  admite que “MARCOS VALÉRIO, quando lhe procurou, disse 
que estava à disposição para pagar dívidas do PT do Pará”, e que “não 
sabe  explicar  por  que  o  PT Nacional  não  fazia  o  repasse  dos  valores 
diretamente para a conta do PT do Pará” (fls. 15.472-15.474). Além disso, 
os repasses, como dito, foram feitos mediante mecanismos de lavagem de 
dinheiro.

A alegação de que PAULO ROCHA teria destinado a totalidade dos 
recursos  recebidos  ao  Diretório  Regional  do  PT  no  Pará  não  ilide  a 
caracterização do crime a ele  imputado,  visto  que o destino dado aos 
valores lavados não faz parte da descrição típica do delito previsto no art. 
1º da Lei 9.613/1998.

Demonstradas,  à  saciedade,  as  oito  operações  de  movimentação 
dissimulada de valores, num total de R$ 820.000,00, com a ocultação do 
verdadeiro beneficiário, isto é, PAULO ROCHA, acrescento que ele sabia 
dos  crimes  antecedentes,  ou  seja,  que  as  quantias  recebidas  eram 
provenientes  de  crimes  contra  a  administração  pública  e  o  sistema 
financeiro nacional, conforme detalhado nos itens III, V e VI.

Tanto  que  PAULO  ROCHA,  dolosamente,  se  valeu  não  só  de 
mecanismos de lavagem de dinheiro oferecidos pelo banco Rural, como 
também de terceiras pessoas – ANITA LEOCÁDIA e Charles dos Santos 
Dias  –  para  o  recebimento  dos  recursos  repassados  pelo  núcleo 
publicitário.  Ademais,  a  posição  de  destaque  ocupada  por  PAULO 
ROCHA à época dos fatos – deputado Federal pelo PT e presidente do 
Diretório Regional do PT no Pará – reforça ainda mais a conclusão de que 
ele  tinha  conhecimento  da  origem ilícita  dos  valores  recebidos.  Aliás, 
conforme esclarecido por VALDEMAR COSTA NETO, o acordo político e 
financeiro  pactuado  entre  o  “núcleo  político”  e  o  PL  foi  realizado 
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justamente na casa de PAULO ROCHA:

“na residência do Deputado PAULO ROCHA, PT/PA, foi 
realizada  uma  reunião entre  LULA,  JOSÉ  ALENCAR,  o 
DECLARANTE [VALDEMAR COSTA NETO], JOSÉ DIRCEU, 
DELÚBIO SOARES, MARIA DO CARMO LARA e NILMÁRIO 
MIRANDA;  (...)  QUE  DELÚBIO  SOARES  convidou  o 
DECLARANTE  para  uma  conversa  reservada  em  um  dos 
aposentos (...) QUE se retiraram então DELÚBIO SOARES e o 
DECLARANTE,  tendo este dito que ‘– lutara durante quatro 
anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria 
justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam 
recursos’;  QUE  DELÚBIO SOARES tentou fazer  com que a 
negociação ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhões 
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos 
para financiamento da campanha; QUE o DECLARANTE ficou 
irredutível  quanto  ao  valor,  sob  pena  de  não  aceitar  a 
verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos 
em  nível  estadual,  que  permitissem  atingir  a  cláusula  de 
barreira; QUE em dado momento do impasse, adentrou JOSÉ 
DIRCEU,  que  perguntou  a  DELÚBIO  SOARES  sobre  o 
andamento  das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  ‘– 
Valdemar está irredutível’; QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não 
fazendo  qualquer  observação;  QUE  após  isso,  DELÚBIO 
SOARES disse ao DECLARANTE: ‘– olha, eu vou te pagar de 
acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar 
nada,  mas  a  parte  referente  à  doação  do  JOSÉ  ALENCAR, 
quando  entrar,  essa  eu  te  repasso  na  integralidade  até 
completar R$ 10 milhões’; QUE ambos saíram e comunicaram 
que o acordo estava fechado” (fls. 1.377-1.378 – sem destaques 
no original).

Por  outro  lado,  embora  o  recebimento  de  dinheiro  por  meio  da 
engrenagem de lavagem de dinheiro oferecida pelo banco Rural, assim 
como o número de operações das quais participou sejam suficientes para 
sustentar  que  ANITA  LEOCÁDIA  aderiu  à  conduta  de  ocultar  ou 
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dissimular  a  origem,  localização,  movimentação  e  propriedade  dos 
valores  recebidos,  entendo  não  haver  elementos  para  afirmar  que  ela 
tinha conhecimento dos crimes antecedentes. Além de ter sido a própria 
ANITA quem recebeu o dinheiro, não se pode ignorar o fato de que ela 
era uma mera subordinada de PAULO ROCHA, sem acesso, ao que tudo 
indica,  à  cúpula  do  PT  ou  às  demais  instâncias  decisórias  do  grupo. 
Aliado a isso, há que se reconhecer que ANITA LEOCÁDIA se encontra, 
em linhas gerais, na mesma situação de Charles dos Santos Dias e Édson 
Pereira  de Almeida (que recebeu valores para ANDERSON ADAUTO, 
conforme adiante demonstrado),  os quais não foram denunciados pelo 
procurador-geral  da  República.  Nesse  contexto,  impõe-se  a  sua 
absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

JOÃO MAGNO

Quanto  a  JOÃO  MAGNO,  observo,  de  saída,  que  a  denúncia 
imputou-lhe apenas quatro operações de lavagem de dinheiro. Por essa 
razão, embora o extrato probatório tenha revelado outras condutas aptas 
a  serem consideradas  como lavagem de dinheiro,  conforme detalhado 
baixo,  será  mantido  o  número  de  quatro  operações,  tendo em vista  o 
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Feita essa observação, anoto que as provas colhidas demonstram que 
JOÃO MAGNO, entre dezembro de 2003 e setembro 2004,  recebeu do 
multicitado “núcleo publicitário” o montante de R$ 360.000,00, ocultando 
o fato de que ele (JOÃO MAGNO) era o verdadeiro destinatário dessa 
quantia,  bem  como  dissimulando  a  origem,  natureza,  localização, 
movimentação e propriedade desse dinheiro. E assim o fez porque sabia 
da origem ilícita do dinheiro.

A  fim  de  levar  a  efeito  essa  ocultação  e  dissimulação,  JOÃO 
MAGNO valeu-se da intermediação de Paulo Vieira Albrigo e Charles 
Antônio Ribeiro para o recebimento do dinheiro.

Com efeito, os depoimentos abaixo transcritos e os documentos de 
fls. 120-125 do apenso 45 provam que Paulo Vieira Albrigo recebeu do 
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núcleo de MARCOS VALÉRIO R$ 350.000,00. Desse valor,  R$ 300.000,00 
foram repassados na sede da SMP&B em Belo Horizonte, nas seguintes 
datas: 5.12.2003 (uma parcela de R$ 50.000,00 – fls. 6.003), 17.9.2004 (uma 
parcela  de R$ 50.000,00 em espécie  – fls.  121 do apenso 45),  21.9.2004 
(uma  parcela  de  R$  50.000,00  em  espécie  –  fls.  122  do  apenso  45), 
23.9.2004 (duas parcelas de R$ 50.000,00 em espécie, cada – fls. 123 e 124 
do apenso 45) e 24.9.2004 (uma parcela de R$ 50.000,00 em espécie – fls. 
125 do apenso 45). Note-se que esse último recibo (fls. 125 do apenso 45) 
chega ao ponto de registrar que a quantia de R$ 50.000,00 recebida por 
Paulo  Vieira  Albrigo  seria  “referente  a  serviços  prestados”  (sem 
destaques no original). O outro repasse de R$ 50.000,00 foi realizado em 
27.4.2004,  por  meio  de  cheque  da  sociedade  2S  Participações  Ltda., 
emitido em favor de Paulo Vieira Albrigo (fls. 6.003).

O montante de R$ 360.000,00 antes mencionado é totalizado com o 
depósito de R$ 10.000,00 na conta de Charles Antônio Ribeiro, no dia 
18.8.2003 (fls. 6.002).

Todos  esses  fatos  são  admitidos  pelo  réu  JOÃO  MAGNO  em 
depoimento  prestado  à  Polícia  Federal (fls.  6.002-6.004),  o  qual  foi 
confirmado em juízo (fls. 16.293), embora ele, tal como os demais réus, 
negue o caráter ilícito dos fatos:

“QUE o Sr. CHARLES ANTONIO RIBEIRO, Assessor do 
declarante, recebeu depósito em sua conta bancária pessoal no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 18.08.2003; (...) QUE 
o Sr. PAULO VIEIRA ALBRIGO, atual assessor do declarante, 
também  recebeu  R$50.000,00 (cinquenta  mil  reais)  de 
MARCOS  VALÉRIO,  no  dia  05.12.2003,  sendo  que  esta 
quantia foi  paga  em  espécie  na  Sede  da  SMP&B  em  Belo 
Horizonte/MG;  (...) QUE posteriormente, entre os dias 17 e 24 
de setembro de 2003, o Sr. PAULO ALBRIGO recebeu mais R$ 
250.000,00 (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  já  que  era 
Presidente  do  Comitê  Financeiro  da  campanha  eleitoral  do 
declarante  para  Prefeito  de  Ipatinga/MG;  QUE  esses  R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) foram recebidos em 
três  parcelas,  não  sabendo  dizer  se  em  dinheiro  vivo  ou 
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depósito em conta bancária; QUE o último repasse de recursos 
de MARCOS VALÉRIO ocorreu no dia 27.04.2004, no valor de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)  através de um cheque da 2S 
PARTICIPAÇÕES em  favor  de  PAULO VIEIRA ALBRIGO; 
QUE todos esses recursos foram repassados após ter sido feita a 
solicitação  do  declarante  à  Direção  Nacional  do  Partido  dos 
Trabalhadores,  na  pessoa  de  DELÚBIO SOARES,  com o  fim 
específico  de  cobrir  as  despesas  das  campanhas eleitorais  de 
2002 e 2004; (...) QUE o segundo contato pessoal que manteve 
com MARCOS VALÉRIO ocorreu em 2003, sucedendo contato 
prévio mantido com DELÚBIO SOARES no sentido de que o 
declarante  se  dirigisse  à  SMP&B  para  ajustar  a  forma  de 
recebimento  do  auxílio  de  campanha,  na  sede  da  empresa 
SMP&B” (fls. 6.002-6.004 – original sem destaques).

Na mesma linha,  Paulo Vieira  Albrigo  e  Charles  Antônio Ribeiro 
confirmam, igualmente, esses fatos:

Paulo Vieira Albrigo (em juízo)
“que  recorda  que  foram  recebidos  valores  em 

setembro/2004,  época  correspondente  ao  final  da  campanha 
para prefeito deste  ano,  não recordando,  contudo,  os valores 
recebidos; que confirma o inteiro teor do depoimento prestado 
perante o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados,  lido 
neste ato a partir da fls. 36 até fls. 54 pelo oficial de Justiça deste 
Juízo e, também, pelo próprio depoente” (fls. 19.125).

Paulo  Vieira  Albrigo  (ao  Conselho  de  Ética  e  Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados)

O SR. PAULO VIEIRA ALBRIGO - O senhor quer as datas. 
Em 05/12/2005, 50 mil reais; em 27/04/2004, 50 mil reais, e no 
período de campanha para Prefeito, nas 2 últimas semanas, eu 
recebi 250 mil, perfazendo um total de 350 mil.

O  SR.  DEPUTADO  JAIRO  CARNEIRO  -  Desculpe,  o 
senhor falou sobre 50 mil em dezembro de 2003?

O SR. PAULO VIEIRA ALBRIGO - Não.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Em 05/12/2003?
O SR.  PAULO VIEIRA ALBRIGO -  Ah,  sim,  2003”  (fls. 

19.267).

Charles Antônio Ribeiro (em juízo)
“que recebeu uma ligação do deputado João Magno, que 

estava em Brasília, solicitando ao depoente o nº de sua conta-
corrente, para depósito de uma quantia em dinheiro, na época 
aproximadamente  R$  10.000,00;  que o  deputado João Magno 
não disse ao depoente a origem do valor; que não se lembra o 
meio utilizado para o depósito em sua conta; que o deputado 
João Magno disse ao depoente que o dinheiro seria utilizado 
para pagamento de dívidas de campanha; que o depoente fez 
os saques em dinheiro, efetuando o pagamento aos credores” 
(fls. 19.141).

Tal  como  PAULO  ROCHA,  JOÃO  MAGNO,  em  suas  alegações 
finais, também afirma que os valores teriam sido recebidos do Partido dos 
Trabalhadores,  por intermédio de DELÚBIO SOARES, para pagamento 
de dívidas de campanha. Ocorre que, conforme demonstrado, o dinheiro 
foi repassado, na verdade, pelo núcleo de MARCOS VALÉRIO a terceiras 
pessoas  indicadas  por  JOÃO  MAGNO,  que  permaneceu  oculto  nas 
operações de repasse dessas quantias.

A ênfase dada por JOÃO MAGNO de que o montante recebido teria 
sido  integralmente  destinado  ao  pagamento  de  dívidas  de  campanha, 
conforme já  exposto em relação ao réu PAULO ROCHA, não afasta  a 
caracterização do delito, já que o destino dado ao dinheiro lavado não faz 
parte da descrição típica do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998.

Diversamente do que sustenta sua defesa, JOÃO MAGNO também 
tinha conhecimento de que as quantias recebidas eram provenientes de 
crimes contra  a  administração pública  e o  sistema financeiro  nacional, 
conforme pormenorizado nos itens III, V e VI. Tanto que, dolosamente, 
com  o  intuito  de  ocultar  a  sua  atuação  no  recebimento  dos  recursos 
repassados pelo núcleo de MARCOS VALÉRIO, à semelhança de PAULO 
ROCHA, valeu-se de terceiros – no caso, Paulo Vieira Albrigo e Charles 
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Antônio Ribeiro – para receber o dinheiro.

LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)

No  que  diz  respeito  a  LUIZ  CARLOS  DA SILVA (PROFESSOR 
LUIZINHO),  remanesce  uma  dúvida  razoável  quanto  à  conduta 
criminosa a ele atribuída.

Segundo a acusação,  ele teria  recebido R$ 20.000,00 do núcleo de 
MARCOS VALÉRIO, em 23.12.2003. Ainda de acordo com o procurador-
geral  da  República,  o  PROFESSOR  LUIZINHO,  com  o  propósito  de 
ocultar a sua atuação no repasse dessa quantia, e dissimular a natureza, 
origem,  localização,  disposição  e  propriedade  do  valor  recebido,  teria 
lançado  mão  tanto  de  mecanismos  de  lavagem  de  dinheiro 
disponibilizados  pelo  banco  Rural,  como  também  teria  utilizado  o 
terceiro  José  Nilson  dos  Santos,  para  o  recebimento  do  dinheiro 
repassado  pelo  núcleo  publicitário  (conforme  fac-símile  de  fls.  28  do 
apenso 6 e e-mail fls. 29 do apenso 6, enviado por GEIZA DIAS ao banco 
Rural).

Pois bem. À Polícia Federal, José Nilson dos Santos faz o seguinte 
relato:

“QUE [em] junho de dois mil e três solicitou ao professor 
Luizinho que obtivesse junto ao Partido dos Trabalhadores uma 
determinada  quantia  em  dinheiro  para  que  pudesse  pagar 
despesas com gastos pré-eleitorais de pré-candidatos do Partido 
dos Trabalhadores ao cargo de vereador; (...) QUE o ‘professor 
Luizinho’ ficou de providenciar estas verbas junto ao Partido 
dos  Trabalhadores,  tendo  conhecimento  que  o  mesmo 
conseguiu dinheiro com Delúbio Soares; (...) QUE o professor 
Luizinho também não se lembrava deste dinheiro sacado pelo 
depoente, daí o mesmo ter negado o saque no Banco Rural para 
um órgão da imprensa; (...) QUE reconhece como sendo sua a 
assinatura  constante  no  Fax-símile  [sic]  do  Banco  Rural  que 
autorizou o depoente a sacar vinte mil reais no dia vinte e três 
de dezembro de dois mil e três referente ao cheque 413775, da 
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SMP&B” (fls. 813-814).

Posteriormente,  já  em juízo,  José  Nilson  dos  Santos  sustenta  que 
“não  solicitou  ao  PROFESSOR  LUIZINHO,  em  2003,  que  obtivesse 
determinada quantia em dinheiro para que pudesse pagar despesas com 
gastos pré-eleitorais de pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao 
cargo de Vereador, divergente do que alegou perante a Polícia Federal” 
(fls. 30.080).

Questionado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados, o réu PROFESSOR LUIZINHO revela o seguinte:

“O SR.  DEPUTADO PEDRO CANEDO -  Sr.  Presidente, 
Srs. Deputados, senhor advogado, Dr. Márcio Silva, Deputado 
Professor Luizinho, o senhor confirma que, em julho de 2003, 
consultou  o  tesoureiro  do  PT,  Delúbio  Soares,  sobre  a 
possibilidade de conseguir ajuda financeira para colaborar em 
prováveis  campanhas  a  Vereador  e  Vereadora  em  diversos 
Municípios do ABC paulista?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Confirmo. 
Eu relato isso na minha defesa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - O senhor confirma 
que esse pedido de V. Exa.  só foi  atendido em dezembro de 
2003?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Não, não. 
Ele nunca me retornou. Eu só fiz alusão, fiz a objeção, disse: 
‘Olha, é possível ajuda?’ Porque haviam me provocado. A partir 
daí não tive mais nenhum contato. E transmiti...  Porque se o 
senhor, se me permite,  Relator, se o senhor for ver na minha 
defesa, eu deixo claro que o Nilson me provocou, se tinha como 
ter aporte. Eu disse a ele: ‘Isso é com Delúbio’. ‘Dá para você 
falar?’ Falei: ‘Dá para falar’. Perguntei ao Delúbio: ‘Delúbio, é 
possivel?’ ‘É’.  Transmiti  isso  ao  Nilson,  ponto,  mais  nada.  A 
partir  daí,  não  tivemos  mais  nenhum  contato  sobre  essa 
questão” (fls. 10 do vol. 1 do apenso 95 – com outros destaques 
no original).
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Já MARCOS VALÉRIO, em seu interrogatório judicial, expõe que

“quanto  ao  ex-deputado  Professor  Luizinho  foram 
repassados,  pelo interrogando,  recursos  a mando de Delúbio 
Soares; diz que, segundo sabe, tais recursos seriam utilizados 
pelo  diretório  regional  do  PT  de  Santo  André  na  futura 
campanha de 2004, para vereadores; diz que nesse caso quem 
recebeu, em nome do professor Luizinho, foi o funcionário José 
Nilson” (fls. 16.352 – sem destaques no original).

Cotejando  todos  esses  depoimentos,  entendo  haver  uma  dúvida 
razoável quanto à prática do crime de lavagem de dinheiro imputado ao 
réu PROFESSOR LUIZINHO.

Afirma a sua defesa que os R$ 20.000,00 sob enfoque teriam sido 
repassados  por  DELÚBIO  SOARES  e  recebidos  por  José  Nilson  dos 
Santos,  a pedido exclusivo deste,  sem qualquer participação dolosa do 
réu PROFESSOR LUIZINHO.

De fato, à vista do material probatório, não se sabe ao certo se os R$ 
20.000,00  repassados  a  José  Nilson  dos  Santos  foram  solicitados,  bem 
como  dolosamente  lavados  pelo  réu  PROFESSOR  LUIZINHO,  em 
concurso com os membros dos núcleos publicitário e financeiro. A isso se 
soma o fato de ser atribuído a LUIZINHO apenas um único repasse, o 
que reforça a dúvida quanto à sua participação no delito.

Nesse  contexto,  impõe-se  a  absolvição  do  acusado  PROFESSOR 
LUIZINHO, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 
386, VII).

Observo, por fim, que tal conclusão em nada repercute no número 
de operações de lavagem exposto no item IV, já que os integrantes dos 
núcleos  publicitário  e  financeiro,  conforme  detalhado  naquele  tópico 
(item IV), realizaram, claramente, a conduta típica do crime de lavagem 
de  dinheiro,  inclusive  em  relação  ao  repasse  dos  R$  20.000,00  aqui 
destacados.

ANDERSON ADAUTO E JOSÉ LUIZ ALVES
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As provas revelam que ANDERSON ADAUTO recebeu do “núcleo 
publicitário” o total de R$ 800.000,00, em treze oportunidades.

Com  o  objetivo  de  ocultar  a  sua  atuação  nessas  operações,  e 
dissimular a natureza, origem, localização, disposição e propriedade dos 
valores recebidos, ANDERSON ADAUTO valeu-se tanto de mecanismos 
de lavagem de dinheiro oferecidos pelo banco Rural (em que a SMP&B, e 
não  ANDERSON  ADAUTO,  aparecia,  oficialmente,  como  a 
sacadora/beneficiária dos valores repassados), como também de terceiros 
para  o  recebimento  do  dinheiro  repassado  pelo  núcleo  de  MARCOS 
VALÉRIO. Dessa forma, do montante total de R$ 800.00,00, R$ 450.000,00 
foram  repassados  a  JOSÉ  LUIZ  ALVES,  enquanto  os  R$  350.000,00 
restantes foram entregues a Édson Pereira de Almeida.

Com efeito, os documentos informais de fls. 212, 219 e 237 do apenso 
5  demonstram,  respectivamente,  que  JOSÉ  LUIZ  ALVES  recebeu  R$ 
100.000,00  em 9.9.2003;  R$  50.000,00  em 16.9.2003;  e  R$  100.000,00  em 
23.9.2003. No mesmo sentido apontam a “Relação de pessoas indicadas 
pelo PT que receberam recursos emprestados por Marcos Valério, através 
das empresas”, subscrita por MARCOS VALÉRIO (fls. 25 do apenso 45), e 
a  “Relação  de  pessoas  que  receberam  recursos,  através  de  Simone 
Vasconcelos,  por  determinação  de  Marcos  Valério”,  subscrita  por 
SIMONE VASCONCELOS (fls. 604).

Já os documentos informais de fls.  59,  59-verso,  60,  98,  98-verso e 
101, todos do apenso 5, apontam que SIMONE VASCONCELOS recebeu, 
na agência do banco Rural em Brasília, R$ 300.000,00 em 13.1.2004 e mais 
R$ 50.000,00 em 3.2.2004. A análise conjunta dos documentos de fls. 59-
verso  e  98-verso  com  os  depoimentos  adiante  transcritos  revela  que, 
desses  R$  300.000,00  recebidos  em  13.1.2004,  SIMONE  repassou,  no 
mesmo dia  e  na mesma agência  do banco Rural,  R$ 50.000,00 a  JOSÉ 
LUIZ  ALVES.  Os  outros  R$  50.000,00  recebidos  em  3.2.2004  foram 
integralmente repassados, na mesma data e local (agência do banco Rural 
em Brasília), por SIMONE a JOSÉ LUIZ ALVES.

Além  disso,  os  documentos  de  fls.  80-82  do  apenso  45  e  os 
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depoimentos  adiante  transcritos  evidenciam  que  SIMONE 
VASCONCELOS, em 7.10.2003, recebeu mais R$ 650.000,00. O valor era 
tão elevado que o banco Rural o entregou a SIMONE por meio de um 
carro forte (no prédio da Confederação Nacional do Comércio, local onde 
se situava a SMP&B em Brasília), conforme se verifica no e-mail enviado 
por GEIZA DIAS ao banco Rural em 6.10.2003 (fls. 80 do apenso 45), no 
fac-símile de fls.  81 do apenso 45 e na própria guia de recolhimento e 
entrega de valores da empresa que realizou o transporte da quantia (fls. 
82 do apenso 45).

Segundo  as  alegações  finais  da  acusação,  desses  R$  650.000,00, 
SIMONE teria repassado R$ 250.000,00 a JOSÉ LUIZ ALVES. Ocorre que a 
análise dos elementos de convicção como um todo indica apenas que, 
daquela  quantia,  foi  repassado  a  JOSÉ  LUIZ  ALVES  o  valor  de  R$ 
100.000,00, em 8.10.2003 (dia seguinte ao recebimento dos R$ 650.000,00 
por  SIMONE),  conforme se  extrai,  sobretudo,  da  “Relação  de  pessoas 
indicadas  pelo  PT  que  receberam  recursos  emprestados  por  Marcos 
Valério, através das empresas”, subscrita por MARCOS VALÉRIO (fls. 25 
do apenso 45), e da “Relação de pessoas que receberam recursos, através 
de Simone Vasconcelos, por determinação de Marcos Valério”, subscrita 
por SIMONE VASCONCELOS (fls. 604).

A par desses R$ 450.000,00 recebidos, em seis ocasiões, por meio de 
JOSÉ LUIZ ALVES, o ex-ministro dos Transportes ANDERSON ADAUTO 
recebeu mais R$ 350.000,00 em espécie, por intermédio de Édson Pereira 
de Almeida. Conforme fazem prova os recibos de fls. 67-73 do apenso 45, 
essa  quantia  foi  repassada  a  Édson  Pereira  de  Almeida  na  sede  da 
SMP&B,  em  sete  oportunidades,  sendo  R$  50.000,00  em  3.6.2003;  R$ 
50.000,00  em  9.6.2003;  R$  50.000,00  em  18.6.2003;  R$  50.000,00  em 
24.6.2003;  R$  50.000,00  em  22.12.2003;  R$  50.000,00  em  9.1.2004;  e  R$ 
50.000,00 em 28.1.2004.

Esses  fatos  estão em harmonia com o exame contextualizado dos 
depoimentos de ANDERSON ADAUTO, JOSÉ LUIZ ALVES e SIMONE 
VASCONCELOS, embora eles,  à evidência,  neguem o caráter ilícito de 
suas condutas:
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ANDERSON ADAUTO (em juízo)
“questionado quanto à acusação da prática de lavagem de 

dinheiro, respondeu que a acusação não é verdadeira; diz que 
recebeu o  montante  aproximado de R$ 410.000,00 e  que tais 
valores foram recebidos,  em parte,  pelo  Sr.  José  Luiz e,  em 
parte, pelo irmão do interrogando, Sr. Edson Pereira; (...) diz 
que  nesse  contexto  procurou  o  tesoureiro  do  partido 
majoritário,  Sr.  Delúbio  Soares,  do PT,  e  o  informou de suas 
apreensões  quanto  aos  débitos  que possuía  da  campanha de 
2002, em que concorreu para deputado federal pelo estado de 
Minas  Gerais  e  solicitou  a  ajuda  de  Delúbio;  (...)  diz  que 
aproximadamente  vinte  ou  trinta  dias  de  sua  solicitação, 
Delúbio entrou em contato com o interrogando, informando ao 
mesmo que  havia  possibilidade do  PT ajudá-lo;  questionado 
acerca da forma da entrega dos recursos pelo PT diz que apenas 
foi informado que os valores seriam parcelados, não sendo mais 
nada informado nem perguntado pelo  interrogando;  diz  que 
posteriormente  Delúbio  ligou  para  o  interrogando  e 
questionou através de quem poderia ser feito o pagamento; 
diz  que  indicou a  Delúbio  os  nomes de  José  Luiz  Alves  e 
Edson Pereira de Almeida, seu irmão; diz que José Luiz foi a 
pessoa  que  buscou  a  primeira  parcela,  informando  ao 
interrogando que pegou o dinheiro na agência de Brasília do 
Banco Rural, em dinheiro vivo” (fls. 16.284 – sem destaques no 
original).

JOSÉ LUIZ ALVES (em juízo)
“reinterrogado  acerca  das  perguntas  da  autoridade 

policial em que optou por permanecer em silêncio, diz que já 
compareceu à agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 
(seis) ocasiões; diz que em 4 (quatro) delas com o fim de receber 
valores  destinados  ao  senhor  Anderson  Adauto;  diz  que  o 
montante  total  recebido  foi  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil 
reais),  diz  que  esses  valores  foram  entregues  por  um 
funcionário do banco Rural de nome Renato; diz que forneceu 
ao  mesmo  sua  carteira  de  identidade  e,  ainda,  assinou  um 
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ANDERSON ADAUTO (em juízo)
“questionado quanto à acusação da prática de lavagem de 

dinheiro, respondeu que a acusação não é verdadeira; diz que 
recebeu o  montante  aproximado de R$ 410.000,00 e  que tais 
valores foram recebidos,  em parte,  pelo  Sr.  José  Luiz e,  em 
parte, pelo irmão do interrogando, Sr. Edson Pereira; (...) diz 
que  nesse  contexto  procurou  o  tesoureiro  do  partido 
majoritário,  Sr.  Delúbio  Soares,  do PT,  e  o  informou de suas 
apreensões  quanto  aos  débitos  que possuía  da  campanha de 
2002, em que concorreu para deputado federal pelo estado de 
Minas  Gerais  e  solicitou  a  ajuda  de  Delúbio;  (...)  diz  que 
aproximadamente  vinte  ou  trinta  dias  de  sua  solicitação, 
Delúbio entrou em contato com o interrogando, informando ao 
mesmo que  havia  possibilidade do  PT ajudá-lo;  questionado 
acerca da forma da entrega dos recursos pelo PT diz que apenas 
foi informado que os valores seriam parcelados, não sendo mais 
nada informado nem perguntado pelo  interrogando;  diz  que 
posteriormente  Delúbio  ligou  para  o  interrogando  e 
questionou através de quem poderia ser feito o pagamento; 
diz  que  indicou a  Delúbio  os  nomes de  José  Luiz  Alves  e 
Edson Pereira de Almeida, seu irmão; diz que José Luiz foi a 
pessoa  que  buscou  a  primeira  parcela,  informando  ao 
interrogando que pegou o dinheiro na agência de Brasília do 
Banco Rural, em dinheiro vivo” (fls. 16.284 – sem destaques no 
original).

JOSÉ LUIZ ALVES (em juízo)
“reinterrogado  acerca  das  perguntas  da  autoridade 

policial em que optou por permanecer em silêncio, diz que já 
compareceu à agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 
(seis) ocasiões; diz que em 4 (quatro) delas com o fim de receber 
valores  destinados  ao  senhor  Anderson  Adauto;  diz  que  o 
montante  total  recebido  foi  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil 
reais),  diz  que  esses  valores  foram  entregues  por  um 
funcionário do banco Rural de nome Renato; diz que forneceu 
ao  mesmo  sua  carteira  de  identidade  e,  ainda,  assinou  um 
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recibo; diz que os valores lhe foram entregues em espécie; (...) 
diz  que  não  sabia  que  tais  recursos  eram  provenientes  da 
empresa SMP&B, apenas foi informado por Anderson Adauto 
que os valores foram encaminhados pelo PT nacional;  reitera 
que nunca fez qualquer saque de valores sabendo pertencerem 
a empresa SMP&B; diz que por orientação de Anderson Adauto 
utilizou o dinheiro no pagamento de dívidas eleitorais; (...) diz 
que  reconhece  como  sua  a  assinatura  aposta  na  cópia  do 
encaminhamento  de  fac-símile  do  Banco  Rural,  datado  de 
16/09/2003,  referente a  um saque de R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais), do cheque nº 745758; (...) diz que reconhece também 
sua  assinatura  quanto  ao  recibo  no  valor  de  R$  100.000,00, 
referido  no  depoimento  policial  citado;  diz  que  não  viu 
qualquer cheque quando do recebimento dos valores no Banco 
Rural  Brasília;  (...)  diz  que  no  dia  08.09.2003  compareceu  ao 
Banco, com a orientação de procurar o funcionário Renato e que 
este  o  informou  que  a  operação  não  havia  se  concluído, 
solicitando que o interrogando retornasse no dia seguinte; diz 
que  no  dia  09.09.2003  compareceu,  então,  ao  Banco, 
oportunidade em que recebeu a quantia de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); que em 16.09.2003 esteve, novamente, na agência do 
Banco  Rural,  oportunidade  em  que  recebeu  R$  50.000,00 
(cinqüenta mil reais); (...) diz que  esteve no Banco, ainda, em 
duas  outras  oportunidades,  em  13.01.2004  e  em  03.02.2004, 
oportunidades em que recebeu a importância de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em cada uma delas; diz que não contou 
os valores que recebeu dentro da agência,  podendo afirmar, 
contudo,  que  eles  sempre  corresponderam  ao  que  lhe  era 
informado; (...) diz que os maços com as notas encontravam-se 
envoltas em lacre bancário; questionado acerca de que forma o 
interrogando  era  informado  que  o  dinheiro  se  encontrava 
disponível  na  agência  do  Rural,  respondeu que,  ao  que 
recorda,  era  informado  pelo  senhor  Anderson  Adauto; 
acredita  que  em  uma  ou  duas  vezes  foi  informado  da 
disponibilidade  dos  valores  através  de  ligação  telefônica  de 
uma pessoa que representava o senhor Delúbio Soares; diz que 
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recibo; diz que os valores lhe foram entregues em espécie; (...) 
diz  que  não  sabia  que  tais  recursos  eram  provenientes  da 
empresa SMP&B, apenas foi informado por Anderson Adauto 
que os valores foram encaminhados pelo PT nacional;  reitera 
que nunca fez qualquer saque de valores sabendo pertencerem 
a empresa SMP&B; diz que por orientação de Anderson Adauto 
utilizou o dinheiro no pagamento de dívidas eleitorais; (...) diz 
que  reconhece  como  sua  a  assinatura  aposta  na  cópia  do 
encaminhamento  de  fac-símile  do  Banco  Rural,  datado  de 
16/09/2003,  referente a  um saque de R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais), do cheque nº 745758; (...) diz que reconhece também 
sua  assinatura  quanto  ao  recibo  no  valor  de  R$  100.000,00, 
referido  no  depoimento  policial  citado;  diz  que  não  viu 
qualquer cheque quando do recebimento dos valores no Banco 
Rural  Brasília;  (...)  diz  que  no  dia  08.09.2003  compareceu  ao 
Banco, com a orientação de procurar o funcionário Renato e que 
este  o  informou  que  a  operação  não  havia  se  concluído, 
solicitando que o interrogando retornasse no dia seguinte; diz 
que  no  dia  09.09.2003  compareceu,  então,  ao  Banco, 
oportunidade em que recebeu a quantia de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); que em 16.09.2003 esteve, novamente, na agência do 
Banco  Rural,  oportunidade  em  que  recebeu  R$  50.000,00 
(cinqüenta mil reais); (...) diz que  esteve no Banco, ainda, em 
duas  outras  oportunidades,  em  13.01.2004  e  em  03.02.2004, 
oportunidades em que recebeu a importância de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em cada uma delas; diz que não contou 
os valores que recebeu dentro da agência,  podendo afirmar, 
contudo,  que  eles  sempre  corresponderam  ao  que  lhe  era 
informado; (...) diz que os maços com as notas encontravam-se 
envoltas em lacre bancário; questionado acerca de que forma o 
interrogando  era  informado  que  o  dinheiro  se  encontrava 
disponível  na  agência  do  Rural,  respondeu que,  ao  que 
recorda,  era  informado  pelo  senhor  Anderson  Adauto; 
acredita  que  em  uma  ou  duas  vezes  foi  informado  da 
disponibilidade  dos  valores  através  de  ligação  telefônica  de 
uma pessoa que representava o senhor Delúbio Soares; diz que 

23 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627912.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5254 de 8405 STF-fl. 56869



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

em todas as oportunidades em que procedeu às retiradas de 
valores,  comunicou as  mesmas,  incontinenti,  ao  senhor 
Anderson  Adauto,  que,  por  sua  vez,  informava  ao 
interrogando acerca das providências que deveria tomar com 
estes valores;  diz que o senhor Anderson Adauto não reteve 
qualquer parte  dos valores,  sendo estes  todos encaminhados 
para o pagamento dívidas eleitorais;  diz que o interrogando 
também  não  ficou  com  qualquer  valor  decorrente  destas 
retiradas;  (...)  diz  que  reitera  o  depoimento  de  Anderson 
Adauto quanto à participação do irmão deste no recebimento 
dos valores recebidos do PT” (fls. 16.289-16.290 – sem destaques 
no original).

SIMONE VASCONCELOS (à Polícia Federal)
“QUE, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar 

seiscentos e cinqüenta mil reais para o prédio da Confederação 
Nacional do Comércio-CNC, local onde funcionava a filial da 
SMP&B em Brasília/DF; QUE esses valores foram entregues aos 
destinatários finais no  hall  de entrada do prédio da CNC; (...) 
QUE no  hall  do prédio  da  CNC entregou valores  para JOSÉ 
LUIZ ALVES, que agora veio a saber tratar-se de um ex-assessor 
do Ministério dos Transportes, e para JACINTO LAMAS” (fls. 
591).

Em  sintonia  com  todos  esses  elementos  probatórios,  MARCOS 
VALÉRIO, em seu interrogatório judicial, confirma que

“quanto  a  Anderson  Adauto  repassou  recursos  para  o 
mesmo,  destinados  ao  PL,  com  vistas  a  pagamento  de 
despesas de campanha, segundo lhe foi informado por Delúbio 
Soares; diz que as pessoas que retiraram os valores em nome 
do  mesmo  foram devidamente  identificadas;  diz  que  estas 
pessoas  eram,  especificamente,  o  co-réu  José  Luiz  Alves  e 
Edson Pereira” (fls. 16.352).

Em  reforço,  a  testemunha  Fernanda  Karina  Alves  Somaggio,  ex-
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em todas as oportunidades em que procedeu às retiradas de 
valores,  comunicou as  mesmas,  incontinenti,  ao  senhor 
Anderson  Adauto,  que,  por  sua  vez,  informava  ao 
interrogando acerca das providências que deveria tomar com 
estes valores;  diz que o senhor Anderson Adauto não reteve 
qualquer parte  dos valores,  sendo estes  todos encaminhados 
para o pagamento dívidas eleitorais;  diz que o interrogando 
também  não  ficou  com  qualquer  valor  decorrente  destas 
retiradas;  (...)  diz  que  reitera  o  depoimento  de  Anderson 
Adauto quanto à participação do irmão deste no recebimento 
dos valores recebidos do PT” (fls. 16.289-16.290 – sem destaques 
no original).

SIMONE VASCONCELOS (à Polícia Federal)
“QUE, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar 

seiscentos e cinqüenta mil reais para o prédio da Confederação 
Nacional do Comércio-CNC, local onde funcionava a filial da 
SMP&B em Brasília/DF; QUE esses valores foram entregues aos 
destinatários finais no  hall  de entrada do prédio da CNC; (...) 
QUE no  hall  do prédio  da  CNC entregou valores  para JOSÉ 
LUIZ ALVES, que agora veio a saber tratar-se de um ex-assessor 
do Ministério dos Transportes, e para JACINTO LAMAS” (fls. 
591).

Em  sintonia  com  todos  esses  elementos  probatórios,  MARCOS 
VALÉRIO, em seu interrogatório judicial, confirma que

“quanto  a  Anderson  Adauto  repassou  recursos  para  o 
mesmo,  destinados  ao  PL,  com  vistas  a  pagamento  de 
despesas de campanha, segundo lhe foi informado por Delúbio 
Soares; diz que as pessoas que retiraram os valores em nome 
do  mesmo  foram devidamente  identificadas;  diz  que  estas 
pessoas  eram,  especificamente,  o  co-réu  José  Luiz  Alves  e 
Edson Pereira” (fls. 16.352).

Em  reforço,  a  testemunha  Fernanda  Karina  Alves  Somaggio,  ex-
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secretária da SMP&B (de maio de 2003 a janeiro de 2004 – fls. 19.656), ao 
ser ouvida em juízo, confirma que MARCOS VALÉRIO e ANDERSON 
ADAUTO “tinham reuniões” (fls. 19.653).

A  confirmar  que  ANDERSON  ADAUTO  sabia  que  os  recursos 
recebidos foram repassados pela SMP&B, tem-se, ainda, o depoimento de 
ROMEU QUEIROZ à Polícia Federal (confirmado em juízo – fls. 16.514):

“em  dezembro  de  2003,  foi  contactado  pelo  então 
Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na condição de 
segundo  secretário  do  Partido,  para  que  angariasse  recursos 
para  a  agremiação  política;  QUE  a  reunião  com  ROBERTO 
JEFFERSON  ocorreu  na  residência  deste  Parlamentar;  QUE 
diante do pedido do Deputado Roberto Jefferson, procurou o 
então Ministro dos transportes ANDERSON ADAUTO em seu 
gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos; QUE 
cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  reunião,  o  ex-Ministro 
entrou  em  contato  com  o  declarante  esclarecendo  que  tinha 
mantido  entendimentos  com  o  então  Tesoureiro  do  PT,  Sr. 
DELÚBIO  SOARES,  e  que  este  por  sua  vez  se  colocou  a 
disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da 
empresa SMP&B PUBLICIDADE” (fls. 2.126).

Em suma, diversamente do alegado por ANDERSON ADAUTO em 
seu  interrogatório  judicial  e  em  suas  alegações  finais,  os  valores  em 
questão  não  foram  recebidos  do  Diretório  Nacional  do  PT,  mas  sim 
repassados pelo núcleo de MARCOS VALÉRIO. Além disso, os repasses, 
como dito, foram feitos mediante mecanismos de lavagem de dinheiro.

A afirmação de que os recursos recebidos teriam sido utilizados no 
pagamento de dívidas de campanha não obsta a caracterização do crime 
de lavagem de dinheiro, uma vez que o destino dado aos valores lavados 
não  faz  parte  da  descrição  típica  do  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei 
9.613/1998.

Demonstradas as treze operações de movimentação dissimulada de 
valores,  num total  de  R$  800.000,00,  com a  ocultação  de  ANDERSON 
ADAUTO, verdadeiro beneficiário do dinheiro,  prossigo para observar 
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secretária da SMP&B (de maio de 2003 a janeiro de 2004 – fls. 19.656), ao 
ser ouvida em juízo, confirma que MARCOS VALÉRIO e ANDERSON 
ADAUTO “tinham reuniões” (fls. 19.653).

A  confirmar  que  ANDERSON  ADAUTO  sabia  que  os  recursos 
recebidos foram repassados pela SMP&B, tem-se, ainda, o depoimento de 
ROMEU QUEIROZ à Polícia Federal (confirmado em juízo – fls. 16.514):

“em  dezembro  de  2003,  foi  contactado  pelo  então 
Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na condição de 
segundo  secretário  do  Partido,  para  que  angariasse  recursos 
para  a  agremiação  política;  QUE  a  reunião  com  ROBERTO 
JEFFERSON  ocorreu  na  residência  deste  Parlamentar;  QUE 
diante do pedido do Deputado Roberto Jefferson, procurou o 
então Ministro dos transportes ANDERSON ADAUTO em seu 
gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos; QUE 
cerca  de  dois  ou  três  dias  após  esta  reunião,  o  ex-Ministro 
entrou  em  contato  com  o  declarante  esclarecendo  que  tinha 
mantido  entendimentos  com  o  então  Tesoureiro  do  PT,  Sr. 
DELÚBIO  SOARES,  e  que  este  por  sua  vez  se  colocou  a 
disposição  para  disponibilizar  recursos  do  PT  através  da 
empresa SMP&B PUBLICIDADE” (fls. 2.126).

Em suma, diversamente do alegado por ANDERSON ADAUTO em 
seu  interrogatório  judicial  e  em  suas  alegações  finais,  os  valores  em 
questão  não  foram  recebidos  do  Diretório  Nacional  do  PT,  mas  sim 
repassados pelo núcleo de MARCOS VALÉRIO. Além disso, os repasses, 
como dito, foram feitos mediante mecanismos de lavagem de dinheiro.

A afirmação de que os recursos recebidos teriam sido utilizados no 
pagamento de dívidas de campanha não obsta a caracterização do crime 
de lavagem de dinheiro, uma vez que o destino dado aos valores lavados 
não  faz  parte  da  descrição  típica  do  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei 
9.613/1998.

Demonstradas as treze operações de movimentação dissimulada de 
valores,  num total  de  R$  800.000,00,  com a  ocultação  de  ANDERSON 
ADAUTO, verdadeiro beneficiário do dinheiro,  prossigo para observar 
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que  ele  tinha  conhecimento  dos  crimes  antecedentes,  isto  é,  que  as 
quantias recebidas eram provenientes de crimes contra a administração 
pública e o sistema financeiro nacional, conforme detalhado nos itens III, 
V  e  VI.  Tanto  que,  dolosamente,  se  valeu  não  só  de  mecanismos  de 
lavagem  de  dinheiro  oferecidos  pelo  banco  Rural,  como  também  de 
terceiras pessoas – JOSÉ LUIZ ALVES e Édson Pereira de Almeida – para 
o  recebimento  dos  recursos  repassados  pelo  núcleo  de  MARCOS 
VALÉRIO.  Ademais,  a  posição  de  destaque ocupada por  ANDERSON 
ADAUTO à época dos fatos – ministro dos Transportes – reforça ainda 
mais a conclusão de que ele  tinha conhecimento da origem ilícita  dos 
valores recebidos.

Por outro lado, apesar de o recebimento de dinheiro por meio da 
engrenagem  de  lavagem  de  dinheiro  oferecida  pelo  banco  Rural,  e  o 
número  de  operações  das  quais  participou  sejam  suficientes  para 
sustentar  que  JOSÉ  LUIZ  ALVES  aderiu  à  conduta  de  ocultar  ou 
dissimular  a  origem,  localização,  movimentação  e  propriedade  dos 
valores  recebidos,  entendo  não  haver  elementos  para  afirmar  que  ele 
tinha conhecimento dos crimes antecedentes. Além de ter sido o próprio 
JOSÉ LUIZ ALVES quem recebeu o dinheiro, não se pode ignorar o fato 
de que ele  era um mero subordinado de ANDERSON ADAUTO, sem 
acesso,  ao  que  tudo  indica,  à  cúpula  do  PT  ou  às  demais  instâncias 
decisórias da quadrilha. Além disso, há que se reconhecer que JOSÉ LUIZ 
ALVES se encontra, em linhas gerais, na mesma situação de Édson Pereira 
de Almeida e Charles dos Santos Dias (que recebeu valores para PAULO 
ROCHA),  os  quais  não  foram  denunciados  pelo  procurador-geral  da 
República. Nesse contexto, impõe-se a sua absolvição, por insuficiência 
de provas (CPP, art. 386, VII).

CONCLUSÃO

Sendo assim, voto pela
(1)  condenação  de  PAULO ROCHA,  pelo  cometimento  do  crime 

descrito no  art. 1º, V e VI, da Lei 9.6138/1998, praticado  oito vezes nas 
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mesmas circunstâncias e, portanto, em continuidade delitiva, nos termos 
do art. 71 do Código Penal;

(2)  absolvição de ANITA LEOCÁDIA,  com apoio no art. 386, VII 
(“não existir prova suficiente para a condenação”), do Código de Processo 
Penal;

(3)  condenação  de  JOÃO  MAGNO,  pelo  cometimento  do  crime 
descrito no  art.  1º,  V e VI,  da Lei 9.6138/1998,  praticado  quatro vezes 
(conforme  delimitado  na  denúncia)  nas  mesmas  circunstâncias  e, 
portanto,  em continuidade delitiva,  nos  termos  do  art.  71  do  Código 
Penal;

(4)  absolvição  de  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA  (PROFESSOR 
LUIZINHO),  com apoio no art.  386,  VII  (“não existir  prova suficiente 
para a condenação”), do Código de Processo Penal;

(5)  condenação de ANDERSON ADAUTO,  pelo cometimento do 
crime descrito no art. 1º, V e VI, da Lei 9.6138/1998, praticado treze vezes 
nas  mesmas circunstâncias  e,  portanto,  em continuidade delitiva,  nos 
termos do art. 71 do Código Penal; e

(6)  absolvição de JOSÉ LUIZ ALVES,  com apoio no art.  386,  VII 
(“não existir prova suficiente para a condenação”), do Código de Processo 
Penal.
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3065183

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5262 de 8405 STF-fl. 56877



Decisão de Julgamento

sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3065183

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5265 de 8405 STF-fl. 56880



Decisão de Julgamento

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3065183

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5273 de 8405 STF-fl. 56888



Decisão de Julgamento

27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
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provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Decisão de Julgamento

condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

 
 Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

 Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos.

Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Proposta

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, eu pergunto se posso continuar com o item VIII?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Eu já 
fiz  as devidas anotações quanto à parte dispositiva ou deliberativa do 
voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência opta pela prossecução do voto 
quanto ao item VIII.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
gostaria de terminar esse dois itens, como anunciei ontem.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, faria uma 
ponderação, porque o item seguinte é bem mais complexo do que este. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Não. Eu acho menos. Eu acho mais singelo, envolve duas pessoas

. 
O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Chegou  ao  meu 

conhecimento,  não  de  forma oficial,  que  seu voto  teria  umas  sessenta 
folhas quanto ao item seguinte.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
49, só 49. Psicologicamente, me parece que encerraria, eu e o eminente 
Revisor encerraríamos isso hoje.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  poderíamos, 
todos nós, encerrar esse item hoje, já que resolvemos realmente dividir a 
matéria, porque, parece, o seguinte envolve evasão também?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627913.

Supremo Tribunal Federal

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, eu pergunto se posso continuar com o item VIII?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Eu já 
fiz  as devidas anotações quanto à parte dispositiva ou deliberativa do 
voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência opta pela prossecução do voto 
quanto ao item VIII.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
gostaria de terminar esse dois itens, como anunciei ontem.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, faria uma 
ponderação, porque o item seguinte é bem mais complexo do que este. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Não. Eu acho menos. Eu acho mais singelo, envolve duas pessoas

. 
O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Chegou  ao  meu 

conhecimento,  não  de  forma oficial,  que  seu voto  teria  umas  sessenta 
folhas quanto ao item seguinte.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
49, só 49. Psicologicamente, me parece que encerraria, eu e o eminente 
Revisor encerraríamos isso hoje.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  poderíamos, 
todos nós, encerrar esse item hoje, já que resolvemos realmente dividir a 
matéria, porque, parece, o seguinte envolve evasão também?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627913.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5278 de 8405 STF-fl. 56893



Proposta

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
seguinte sim.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Envolve evasão. Mas os fatos são muito claros, são claríssimos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
metodologia que temos observado é a ditada pelo próprio Relator, tem 
sido assim.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
eu, também, não faço muita questão não. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vamos  simplificar, 
Presidente, porque temos a oportunidade de liquidar esse item, subitem, 
no dia de hoje.  Se envolvermos o seguinte,  projetaremos conclusão do 
julgamento para a semana imediata, não havendo  entrelaçamento maior.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Então vou fazer uma proposta, Ministro Marco Aurélio.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vamos  ver  se 
chegamos a um ponto comum.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) 
-Terminemos o debate desse item antes da pausa.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Da 
pausa, do intervalo?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – É.
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Proposta

AP 470 / MG 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vamos.  Concordo. 
Desde que me permitam deixar o Tribunal...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Combinaram com os russos? Como diria Garrincha...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pois é. Vamos tentar, 
desde  que  me  permitam  sair  do  Tribunal  às  18h30,  para  cumprir 
compromisso no Tribunal Superior Eleitoral às 19h.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Devemos ouvir com imediatidade sua Excelência o Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso é um apelo? Eu atendo ao apelo. Então eu vou fazer o seguinte:  vou 
fazer  um  resumo  do  meu  voto,  Senhor  Presidente,  honrado  pela 
preferência que o Tribunal me dá. O meu voto tem cerca de 250 páginas 
nesse item, mas farei um brevíssimo resumo, porque, em essência, estou 
concordando com o eminente Relator em praticamente tudo, então, não 
há grandes divergências.
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Voto s/ item VII

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

ITEM  VII  –  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  NO  PT  E  PELO  EX-
MINISTRO DOS TRANSPORTE

 
Inicialmente,  ressalto  que  não  há,  neste  item  VII,  imputações  de 

compra ou venda de apoio parlamentar atribuídas aos réus, salvo quanto 
ao  ex-Ministro  dos  Transportes  ANDERSON  ADAUTO,  de  resto  já 
absolvido do crime de corrupção ativa por esta Suprema Corte.

 
Assim, no tocante ao item VII, assento que o Ministério Público tem 

razão  quando  ressalta,  na  denúncia,  que  os  objetivos  dos  réus  eram 
implementados  mediante  o  “suporte  político  de  outros  partidos  e  do  
financiamento  futuro  e  pretérito  (pagamento  de  dívidas)  das  suas  
próprias  campanhas  eleitorais” (denúncia,  fls.  5.621-5.622  –  grifei).  O 
Parquet, afinal, consigna que,

 
“em conclusão, pode-se afirmar que o esquema ‘embrião’ desta  

ação  penal  destinou-se  ao  financiamento  de  campanha  com  a  
utilização de recursos não contabilizados e também de origem  
não  declarada que  se  iniciou  na  candidatura  do  atual  Senador  
Eduardo Azeredo ao Governo de Minas Gerais em 1998 (...) Naquela  
ocasião, Marcos Valério, por meio de suas empresas, obteve supostos  
empréstimos  junto  ao  Banco  Rural  no  valor  de  R$  9  milhões,  
destinando tais valores à campanha eleitoral”  (denúncia, fls. 5.625-
5.687, Laudo Pericial 1998/2006-INC, fls. 13.012-13.075 – grifei).

 
Com efeito,  no caso de alguns dos réus  que integram o presente 

item, verifico que os recursos recebidos por meio do corréu  DELÚBIO 
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SOARES, então Secretário Nacional de Finanças e Planejamento do PT, 
foram  largamente  utilizados,  exatamente  como  acusa  o  Ministério 
Público,  para “financiamento futuro e  pretérito (pagamento de dívidas)  das  
suas  próprias  campanhas  eleitorais”,  isto  é,  nas  precisas  palavras  do 
órgão  acusador,  “destinou-se  ao  financiamento  de  campanha  com  a  
utilização  de  recursos  não  contabilizados  e  também  de  origem  não  
declarada” (denúncia, fls. 5.621-5.622 / 5.625-5.687 – grifei). 

 
Acolhidas essas premissas da acusação, a questão central deste item 

VII  é  saber  se  os  réus  PAULO  ROCHA,  ANITA LEOCÁDIA,  JOÃO 
MAGNO,  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA  (PROFESSOR  LUIZINHO), 
ANDERSON ADAUTO e JOSÉ LUIZ ALVES praticaram ou não o crime 

de lavagem de dinheiro tipificado no art. 1
o

, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, 
ao  despenderem  esses  recursos  de  origem  ilícita,  no  financiamento 
político-eleitoral.

 
De saída, acompanho o Ministro Relator para  ABSOLVER os réus 

ANITA LEOCÁDIA e  JOSÉ LUIZ ALVES, ambos com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. 

 
Em  relação  a  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA,  conhecido  como 

PROFESSOR LUIZINHO, ABSOLVO com base no art. 386, inciso VII, do 
Código de Processo,  porquanto consignei  no longo voto ora  resumido 
que  também  não  restou  comprovado  que  LUIZ CARLOS  DA  SILVA 
houvesse, de qualquer forma, participado dos repasses de dinheiro por 
vias  ilícitas  ou  modos  escusos,  nem  que  tenha  tido  ciência  desses 
repasses.

 
Ao  revés,  segundo  deflui  do  conjunto  probatório  dos  autos,  José 

Nilson dos Santos, na qualidade de tradicional militante e membro do PT, 
ou seja, desde 1986, tinha contato direto com seus dirigentes, inclusive 
com DELÚBIO SOARES, seu amigo pessoal, e agiu, no caso, por conta 
própria. 
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De outro lado, peço vênia ao Relator para manter coerência com os 

votos  que  proferi  em  relação  aos  réus  PEDRO  CORRÊA,  PEDRO 
HENRY,  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  BRENO  FISCHBERG,  BISPO 
RODRIGUES,  ROBERTO  JEFFERSON,  EMERSON  PALMIERI, 
ANTÔNIO LAMAS, ROMEU QUEIROZ e JOSÉ BORBA para assentar, 
na mesma linha, que o Ministério Público não logrou comprovar que os 
réus  PAULO  ROCHA,  JOÃO  MAGNO e  ANDERSON  ADAUTO 
tinham inequívoco conhecimento da origem ilícita dos valores.

 
Em outras palavras, não restou comprovado, a meu ver, que os réus 

tivessem  ciência  dos  crimes  antecedentes  praticados  contra  o  Sistema 
Financeiro  Nacional  e  contra  a  Administração  Pública,  o  que  afasta  a 
incidência  do  art.  1º,  V,  e  VI,  da  Lei  9.613/1998.  Rejeito,  como  venho 
destacando ao longo deste julgamento, o fundamento no inciso VII, por 
entender  que a  organização  criminosa  não  foi  internalizada em nosso 
ordenamento jurídico.

 
Na lavagem de dinheiro, como se sabe e tenho dito, o dolo do agente 

deve sempre  ser  demonstrado,  eis  que inexiste  a  forma culposa desse 
delito, conforme firme orientação doutrinária estrangeira e pátria sobre o 
tema. 

 
Ainda  que  se  admita  a  possibilidade  de  a  prática  ilícita  ser 

informada  pelo  dolo  eventual,  não  poderia  a  acusação  prescindir  da 
prova  desse  elemento  subjetivo,  a  evidenciar  que  o  agente  sabia  ou 
deveria saber da origem ilícita dos recursos.

 
Não se encontra nos autos,  com efeito,  por mais que se pesquise, 

nenhuma prova de que os réus tivessem conhecimento de que se tratava 
de  dinheiro  “sujo”.  Também  não  se  demonstrou  que  eles  tinham  a 
intenção de “lavá-lo”.
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Em  outras  palavras,  não  foi  demonstrada  a  ocorrência  de  fatos 
supervenientes  que  indicassem  a  prática  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, ou seja, a vontade criminosa de transformar o dinheiro “sujo” 
em dinheiro “limpo”, por parte dos réus acusados neste item VII.

 
Isso posto, ABSOLVO os réus PAULO ROCHA,  JOÃO MAGNO e 

ANDERSON  ADAUTO do  delito  de  branqueamento  de  capitais 
tipificado no art. 1°, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, nos termos do art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal.

 
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

RÉU: PROFESSOR LUIZINHO
 
A questão  central  desta  acusação  é  saber  se  a  conduta  de  LUIZ 

CARLOS SILVA,  o  PROFESSOR LUIZINHO,  descrita pelo Ministério 
Público Federal enquadra-se ou não nos tipos previstos no art. 1º, V, VI e 
VII,  da  Lei  9.613/1998,  que  dispõe  sobre  os  crimes  de  lavagem  ou 
ocultação de bens, direitos e valores.

 
Após  minucioso  exame  dos  elementos  probatórios  apresentados 

pelo MPF, constato que o documento encartado à fl. 28, apenso 6, deste 
feito, de fato, comprova o recebimento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte 
mil  reais)  por  José  Nilson  dos  Santos,  na  agência  do  Banco  Rural  de 
Brasília, em 23/12/2003.

 
Entretanto, José Nilson dos Santos não é réu nesta ação penal, razão 

pela qual resta perquirir o liame entre a conduta da referida pessoa com o 
réu.

 
LUIZ  CARLOS  DA  SILVA,  conhecido  como  PROFESSOR 

LUIZINHO, segundo a denúncia, na qualidade de líder do Governo na 
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Câmara dos Deputados à época dos fatos nela narrados, teria recebido de 
forma dissimulada, por meio de interposta pessoa, a importância de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Tal valor teria sido sacado na agência do Banco 
Rural, em Brasília, por José Nilson dos Santos, seu assessor Parlamentar, 
em 18/12/2003.

 
Ora,  bem  examinados  os  autos,  entendo  que  a  pretensão  do 

Ministério Público não merece guarida.

Com efeito,  penso que as supostas provas apresentadas pela PGR 
não  permitem  a  decretação  de  um  édito  condenatório  contra  LUIZ 
CARLOS  DA  SILVA.  É  que,  conforme  se  verá  adiante,  a  acusação 
encontra-se lastreada em elementos inidôneos para tal propósito.

 
Preliminarmente, observo que o Ministério Público trouxe para os 

autos,  como indício principal,  um recibo assinado por José Nilson dos 
Santos, em 23/12/2003, em que confirma ter recebido a importância de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro.

 
Entretanto,  não  se  pode julgar  o  réu em questão  sem conhecer  e 

examinar o teor desse elemento probatório encartado à fl. 28 do apenso 6 
dos autos, uma vez que tal documento, ao contrário de outros recibos, 
constitui,  na verdade,  uma  autorização bancária de saque, preenchida 
diretamente em nome de José Nilson dos Santos, e não de LUIZ CARLOS 
DA SILVA.

 
O Ministério Público também traz como evidência os depoimentos 

do próprio José Nilson dos Santos prestados na fase inquisitorial (fl. 813) 
e, depois, em juízo (fls. 30.080-30.086 do volume 137).

 
De  acordo  com  José  Nilson  –  antigo  militante  do  Partido  dos 

Trabalhadores -, ele teria combinado com o corréu DELÚBIO SOARES o 
recebimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio do Banco Rural, 
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para financiar campanhas políticas de candidatos a vereador na região do 
ABC Paulista (fl. 812). 

 
Em depoimento prestado ao juiz, às fls. 30.080-30.086 do volume 137, 

José Nilson dos Santos afirmou que:
 

“é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1986, que  
atualmente não exerce mais a função de assessor do  PROFESSOR 
LUIZINHO;  (...)  Que  não  solicitou  ao  PROFESSOR  
LUIZINHO, em 2003,  que obtivesse  determinada quantia em  
dinheiro  para  que  pudesse  pagar  despesas  com  gastos  pré-
eleitorais de pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores (...);  
Que  o  depoente  já  conhecia  JOSÉ  CARLOS  NAGOT;  (...)  Que 
PROFESSOR LUIZINHO não sabia da solicitação da verba  
feita pelo depoente nem mesmo que se tratava para pagamento  
do  serviço  prestado  por  JOSÉ  CARLOS  NAGOT;  Que o 
depoente tinha independência política e,  por tal motivo,  não 
comunicou o fato ao PROFESSOR LUIZINHO;  (...)  Que  as  
quantias  solicitadas  eram para pré-candidatos  à  campanha eleitoral  
para vereador; Que conhece DELUBIO SOARES desde 1986, por  
ocasião  da  eleição  sindical;  que  conhece  DELUBIO  do  
movimento sindical; Que o depoente dirigia-se ao tesoureiro do  
PT de forma direta, sem qualquer autorização do PROFESSOR  
LUIZINHO,  até  porque  conhecia  DELÚBIO  do  movimento  
sindical;” (grifei).

 
Bem analisados ambos os depoimentos de José Nilson, verifico que 

nada há que incrimine o réu  LUIZ CARLOS DA SILVA, sobretudo no 
que  concerne  a  sua  participação  deste  seja  nas  negociações  para  a 
liberação  do  numerário,  seja  no  respectivo  saque,  seja,  ainda,  em sua 
posterior utilização.

 
Não  há  negar  que,  de  fato,  José  Nilson  referiu-se  ao  réu  ao  ser 

ouvido na polícia, ocasião em que afirmou haver solicitado, em junho de 
2003, a intermediação de LUIZ CARLOS DA SILVA junto ao Partido dos 
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Trabalhadores  para  conseguir  dinheiro  visando  organizar  campanhas 
eleitorais. 

 
Mas  essa  afirmação  deve  ser  confrontada,  por  óbvio,  com  os 

depoimentos do réu no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados (fl. 
10 do apenso 95, volume 1) e na fase inquisitorial (fl. 1.753).

 
De tais depoimentos é possível constatar que o próprio réu confirma 

que,  a  pedido  de  José  Nilson  dos  Santos,  fez  contato  com  DELÚBIO 
SOARES – na ocasião, Secretário Nacional de Finanças e Planejamento 
do Partido – para saber se o PT nacional iria transferir recursos para o 
Partido em Santo André, tendo em vista a realização do pleito municipal 
do ano seguinte, e recebeu, deste último, resposta afirmativa.

 
O  argumento  esgrimido  pela  PGR  segundo  o  qual,  “ouvido  pelo  

Conselho de  Ética  logo após  os  fatos  virem a público,  o  professor Luizinho 
confessou ter solicitado o dinheiro a  Delúbio Soares” (fl. 45.451 do volume 
140),  não  resiste  a  uma  simples  leitura  do  citado  depoimento.  Senão 
vejamos.

 
Longe de ter confessado a prática de algum delito ao realizar esse 

contato, como insiste o Parquet, LUIZ CARLOS DA SILVA simplesmente 
declara ter indagado ao corréu DELÚBIO SOARES o seguinte: 

 
“‘Olha,  é  possível  ajuda?’  Porque  haviam  me  provocado.  A  

partir daí não tive mais nenhum contato. E transmiti ... Porque se o  
senhor, se me permite, Relator, se o senhor for ver na minha defesa, eu  
deixo claro que o Nilson me provocou, se tinha como ter aporte.  
Eu disse a ele: ‘Isso é com Delúbio’. ‘Dá para você falar?’ Falei: ‘Dá  
para  falar’.  Perguntei  ao  Delúbio:  ‘Delúbio,  é  possível?’  ‘É’.  
Transmiti isso ao Nilson, ponto, mais nada. A partir daí, não tivemos  
mais nenhum contato sobre essa questão” (fl. 10, vol. 1, apenso 95 - 
grifei).
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Ora,  não configura ilícito  em indagar ao tesoureiro  do Partido se 
serão disponibilizadas verbas – quiçá oriundas do Fundo Partidário ou 
até de doações lícitas – para campanhas do ano seguinte. 

 
Nesse sentido,  aliás,  a  acusação não logrou fazer  prova de que a 

conversa  entre  o  réu  e  DELÚBIO  SOARES tenha  ultrapassado  os 
umbrais da licitude, mesmo porque foi realizada, ressalto, em julho de 
2003, 6 (seis) meses antes, portanto, do saque a que se refere a denúncia.

 
Nada há de anormal no fato de um deputado, líder do Governo na 

Câmara  dos  Deputados,  tratar  com o  tesoureiro  do  Partido  acerca  do 
repasse de numerário para campanhas eleitorais próximas e trasmitir a 
informação recebida para militantes da agremiação,  em especial  a José 
Nilson dos Santos, seu assessor parlamentar.

 
Não existe, cumpre insistir, nenhuma prova acusatória que evidencie 

qualquer outra intervenção posterior do réu junto a DELÚBIO SOARES, 
ou a qualquer outro dirigente partidário, para obtenção de verbas. 

 
Também não restou comprovado que  LUIZ CARLOS DA SILVA 

houvesse, de qualquer forma, participado dos repasses de dinheiro por 
vias  ilícitas  ou  modos  escusos,  nem  que  tenha  tido  ciência  desses 
repasses.

 
Ao  revés,  segundo  deflui  do  conjunto  probatório  dos  autos,  José 

Nilson dos Santos, na qualidade de tradicional militante e membro do PT, 
ou seja, desde 1986, tinha contato direto com seus dirigentes, inclusive 
com DELÚBIO SOARES, e agiu, no caso, por conta própria.

 
Nos depoimentos que prestou no Conselho de Ética da Câmara dos 

Deputados e em juízo, como visto, José Nilson disse, com todas as letras, 
que  agiu  totalmente  por  conta  própria  ao  sacar  o  dinheiro  no  Banco, 
confirmando  a  proximidade  e  amizade  que  mantinha  com  DELÚBIO 
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SOARES e  que  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA jamais  deu  retorno  da 
demanda política que lhe endereçou:

 
“O  SR.  DEPUTADO  PEDRO  CANEDO -  Como  foi  

exatamente?  O  senhor  procurou  ...  Tem  aqui  nos  autos,  mas  eu  
gostaria de ouvi-lo.  Por isso é  que nós o  chamamos aqui,  se  não a  
gente só leria os autos. Como foi que o senhor falou com o Professor  
Luizinho, seu chefe?

O  SR.  JOSÉ  NILSON  DOS  SANTOS -  Eu  cheguei  ao  
Deputado e pedi para conversar com ele. E eu disse para ele que  
eu havia tido uma conversa com um designer gráfico, um amigo  
meu, e que ele havia feito umas ofertas de trabalho - de desenho  
gráfico,  de  artes  gráficas,  um  ensaio  -,  e  que  eu  fiquei  
interessado. E havia conversado com 3 pré-candidatos, amigos  
meus, do meu grupo de apoio inclusive, do grupo político meu,  
e que eu tinha a pretensão de ajudá-los. E o Deputado, a única  
resposta que ele me deu foi a seguinte: ‘Isso aí não é comigo.  
Isso é com o PT’. E não me retornou mais nada, não falou mais  
nada comigo. 

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - Daí essa história só  
veio...  o  senhor  só  veio  tomar  conhecimento  do  resultado  dessa  
conversa  quando  o  senhor  foi  convidado  a  fazer  uma  retirada  de  
dinheiro no Banco Rural? 

O SR. JOSÉ NILSON DOS SANTOS - É. Eu fui até a sede,  
em dezembro. Eu aguardei. O Deputado não me deu retorno. Só  
para vocês terem mais claro. O Deputado não me deu retorno. 

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Deu retorno?
O SR. JOSE NILSON DOS SANTOS -  Não,  não me deu 

retorno.  Eu tinha conversado com o meu grupo político,  e as 
pessoas estavam me cobrando, perguntando como ia ficar e tal.  
E aí eu fui até o Diretório do PT e conversei com o Delúbio. E  
isso aí já foi no final de dezembro. Não me recordo bem a data,  
mas acho que por volta do dia 18 ou 19 de dezembro - desculpe-
me se eu não me recordo a data. E ele me disse que entraria em 
contato comigo. Deixei meus telefones de contato, os contatos,  
e no dia 23 alguém me ligou em nome dele e me pediu que eu 
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fosse na Avenida Paulista.  Passou o número -  eu nem me 
recordava que era Banco Rural -,  e que eu sacasse,  retirasse 
essa quantia, esse aporte financeiro” (fls. 8-9, apenso 95, vol. 1, 
- grifei).

Na  ocasião,  o  Relator,  Deputado  Pedro  Canedo,  ao  esclarecer  a 
relação  entre  José  Nilson  dos  Santos  e  o  corréu  DELÚBIO  SOARES, 
assentou o seguinte: 

 
“O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - Para responder a  

V.Exa., Deputado Edmar, consta nos autos que o Sr. José Nilson dos  
Santos  gozava  de  uma amizade  muito  grande  com o  Sr.  Delúbio  
Soares, tanto que ele não era conhecido pelo Sr. Delúbio Soares  
como  José  Nilson,  era  conhecido  como  Zé  Linguiça;  que  o  
Delúbio o chamava dessa forma. Ele disse que estava, já que é para  
detalhar um pouco o relatório, ele disse que o procurou, que estava na  
sala de espera, e o Delúbio, vendo-o, chamava-o: ‘Oh, Zé Linguiça!’  
Era  porque  ele [José  Nilson]  tinha uma intimidade,  uma 
amizade muito grande com o Delúbio, em função da ação que ele  
desempenhava em prol da política sindical, em prol do PT na região do  
ABC paulista” (fls. 48.726-48.727, vol. 228 - grifei).

O próprio  DELÚBIO SOARES declarou, desde o início, que  LUIZ 
CARLOS DA SILVA não é responsável pelo repasse da quantia, e que 
José  Nilson  solicitou-lhe  a  verba  diretamente,  sem  qualquer 
intermediação (fl.  191,  apenso 95,  volume 1),  o  que deixa claro  que o 
numerário  buscado  para  a  campanha  política  de  Santo  André  foi 
repassado a pedido de José Nilton, sem a participação do réu. 

 
LUIZ CARLOS DA SILVA, como se viu, limitou-se a confirmar com 

o primeiro,  meses antes dos fatos,  se havia ou não disponibilidade de 
recursos para tal fim.

 
Nessa linha, ainda DELÚBIO SOARES afirmou não ter conversado 

com LUIZ CARLOS DA SILVA sobre as referidas verbas:
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recordava que era Banco Rural -,  e que eu sacasse,  retirasse 
essa quantia, esse aporte financeiro” (fls. 8-9, apenso 95, vol. 1, 
- grifei).

Na  ocasião,  o  Relator,  Deputado  Pedro  Canedo,  ao  esclarecer  a 
relação  entre  José  Nilson  dos  Santos  e  o  corréu  DELÚBIO  SOARES, 
assentou o seguinte: 

 
“O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - Para responder a  

V.Exa., Deputado Edmar, consta nos autos que o Sr. José Nilson dos  
Santos  gozava  de  uma amizade  muito  grande  com o  Sr.  Delúbio  
Soares, tanto que ele não era conhecido pelo Sr. Delúbio Soares  
como  José  Nilson,  era  conhecido  como  Zé  Linguiça;  que  o  
Delúbio o chamava dessa forma. Ele disse que estava, já que é para  
detalhar um pouco o relatório, ele disse que o procurou, que estava na  
sala de espera, e o Delúbio, vendo-o, chamava-o: ‘Oh, Zé Linguiça!’  
Era  porque  ele [José  Nilson]  tinha uma intimidade,  uma 
amizade muito grande com o Delúbio, em função da ação que ele  
desempenhava em prol da política sindical, em prol do PT na região do  
ABC paulista” (fls. 48.726-48.727, vol. 228 - grifei).

O próprio  DELÚBIO SOARES declarou, desde o início, que  LUIZ 
CARLOS DA SILVA não é responsável pelo repasse da quantia, e que 
José  Nilson  solicitou-lhe  a  verba  diretamente,  sem  qualquer 
intermediação (fl.  191,  apenso 95,  volume 1),  o  que deixa claro  que o 
numerário  buscado  para  a  campanha  política  de  Santo  André  foi 
repassado a pedido de José Nilton, sem a participação do réu. 

 
LUIZ CARLOS DA SILVA, como se viu, limitou-se a confirmar com 

o primeiro,  meses antes dos fatos,  se havia ou não disponibilidade de 
recursos para tal fim.

 
Nessa linha, ainda DELÚBIO SOARES afirmou não ter conversado 

com LUIZ CARLOS DA SILVA sobre as referidas verbas:
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“Não falei com ele sobre finanças, mas o pessoal do diretório de  

Santo André,  uma pessoa que é  do diretório procurou na época no  
começo, não sei precisar a data, que queria fazer uma pesquisa para  
vários Vereadores, queriam ampliar a base deles lá e eu autorizei em  
relação ao recurso para funcionário  (...).  Depois  veio  essa confusão  
toda e quem pagou... Quem ficou na conta foi o Deputado Luizinho.  
Nunca  tratei  desse  assunto  com  o  Deputado  Luizinho”  (fl. 
16.618, vol. 77 - grifei).

Porém, há mais: os próprios beneficiários do dinheiro, um  designer 
gráfico e vereadores, confirmaram que fizeram tratativas diretas com José 
Nilson, para obter dele os recursos em questão.

Com efeito, às fls. 30.076-30.079, consta depoimento da testemunha 
José Carlos Nagot, no qual disse que orçou o serviço para José Nilson dos 
Santos,  recebendo dele a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
Confira-se: 

 
“(...) procurou JOSÉ NILSON DOS SANTOS para oferecer-lhe  

serviço gráfico, em meados de 2004; (...)  que JOSÉ NILSON DOS  
SANTOS  disse  que  os  serviços  poderiam  ser  prestados  para  pré-
candidatos  para  vereador,  cujos  serviços  consistiam  na  criação  de  
marca para o candidato, tratamento de imagem, ‘folders’, etc.; (...) que  
o depoente disse a JOSÉ NILSON DOS SANTOS que o valor dos  
serviços  era  estimado  em R$  20.000,00  (vinte  mil  reais);  (...)  que  
JOSÉ NILSON DOS SANTOS levou o consistente em R$ 20.000,00  
(vinte mil reais) em seu escritório”.

Um aspecto relevante é que o acusado, por ocasião das alegações 
finais  (fl.  48.678),  requereu  a  juntada  do  relatório  do  Processo  da 
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados (nº 15/2005), no qual consta 
a  sua  defesa  naquele  âmbito,  que  foi  acompanhada  das  seguintes 
declarações (citadas à fl. 48.720 destes autos): 
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gráfico e vereadores, confirmaram que fizeram tratativas diretas com José 
Nilson, para obter dele os recursos em questão.

Com efeito, às fls. 30.076-30.079, consta depoimento da testemunha 
José Carlos Nagot, no qual disse que orçou o serviço para José Nilson dos 
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finais  (fl.  48.678),  requereu  a  juntada  do  relatório  do  Processo  da 
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(i) de José Carlos Nagot, desenhista gráfico, afirmando que recebeu 
de José Nilson a quantia de R$ 20.000,00, em janeiro de 2004, para pagar 
seus serviços profissionais, destinados a três pré-candidatos a vereador; 

 
(ii)  de  Antônio  Aparecido  da  Silva  Pinto,  então  pré-candidato  a 

vereador,  confirmando que aquele  profissional  lhe prestou serviços de 
desenho gráfico,  em janeiro  de 2004,  assentando que foram pagos por 
José Nilson dos Santos; 

 
(iii)  de  Daniel  Barbosa,  também  pré-candidato  a  vereador, 

lembrando  ter  recebido  os  mesmos  serviços  de  José  Carlos  Nagot  e 
assentando igualmente que as despesas foram pagas por José Nilson; 

 
(iv) de Lenita Elena da Silva, igualmente pré-candidata a vereadora, 

que assentou,  no mesmo diapasão,  ter José Carlos Nagot lhe prestado 
serviços profissionais, custeados por José Nilson.

  
À  fls.  48.723  e  seguintes  do  volume  228,  ratificando  todas  essas 

declarações, por ocasião do julgamento do Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados, tem-se a conclusão a seguir transcrita:

 
“Ouvidos neste Colegiado e questionados por este Relator (...),  

os Srs.  José Carlos Nagot, desenhista gráfico (que apresentou  
cópia  do  material  produzido  para  os  3  pré-candidatos),  e  
Daniel  Barbosa,  ex-candidato  á  vereança,  confirmaram,  em  
suas  respostas,  tanto  a  prestação  dos  serviços  profissionais  
como as datas e declararam conhecer o Representado e, no caso  
do  Sr.  Nagot,  ter  recebido  o  pagamento  pelo  serviço  
diretamente do Sr. José Nilson dos Santos.

(...)
O Deputado Professor Luizinho, ora Representado, sempre fez  

a afirmação de que nunca tinha tido conhecimento desse valor e que  
não tinha autorizado ninguém que pegasse em seu nome. Não há  
nos autos nenhuma afirmação em contrário. Resta dizer: não há  
nenhum  ato  incompatível  com  o  decoro  atribuível  ao  ora  
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do  Sr.  Nagot,  ter  recebido  o  pagamento  pelo  serviço  
diretamente do Sr. José Nilson dos Santos.

(...)
O Deputado Professor Luizinho, ora Representado, sempre fez  

a afirmação de que nunca tinha tido conhecimento desse valor e que  
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Representado. Não há nenhum abuso de prerrogativa e não há  
como,  em  prejulgamento,  procurar  uma  justificativa  que  
transcenda ao que dos autos foi produzido, sob pena de estar se  
cometendo  uma injustiça  que  não  é  atribuível  apenas  a  um  
Parlamentar,  mas  a  um  mandato,  à  representação  de  um  
Estado – e eu ousaria dizer à própria segurança jurídica, vamos  
chamar  assim,  dos  Parlamentares,  dos  pares,  do  ora  
Representado.  Constitucionalmente,  há  que  se  verificar  que  uma  
aplicação  de  pena  tem  que  estar  necessariamente  prevista.  E  a  
caracterização, notadamente quando diz respeito à restrição a direito,  
ainda mais na maneira como é, podemos dizer, violenta a aplicação de  
uma  pena  de  cassação  de  mandato,  com  toda  repercussão  que  
representa, tem que necessariamente estar cabalmente demonstrada, e  
não estar respaldada no mero desejo político de se prestar contas por  
um fato lamentável que de fato acabou repercutindo na vida de todo o  
Congresso  Nacional.  Sempre  tendo  em  mente  que  o  Congresso  
Nacional  deve  o  tempo  todo  zelar  pela  sua  imagem,  isso  
necessariamente  passa  pela  conduta  que  necessariamente  deve  ser  
ilibada de todos os seus membros. É preciso também verificar que essas  
condutas merecem gradação e merecem a cabal verificação para que se  
possa aplicar uma pena, seja ela qual for. Por todas essas razões, e  
entendo  já  demonstrado  que  o  episódio  -  inclusive  já  
consignado nos autos - da divergência de informação apontado  
por alguns Parlamentares aqui entre o que foi dito pelo José  
Nilson e o que foi dito pelo Representado no que diz respeito  
ao primeiro contato feito com o tesoureiro nacional, ficou de  
todo esclarecido.  Tenho confiança  de  que  o  Relator  assim o  
demonstrará em seu voto. Por essas razões, ratifica-se aqui o  
pedido pela improcedência da representação” (grifei).

 
Há – é verdade - uma menção feita pelo corréu MARCOS VALÉRIO 

segundo  a  qual  o  dinheiro  teria  sido  repassado  ao  réu  a  pedido  de 
DELÚBIO  SOARES (fls.  16.352).  Mas,  além  de  tratar-se  de  um 
depoimento  isolado  –  que  não  evidencia,  no  contexto  de  uma  pré-
campanha, que  LUIZ CARLOS DA SILVA conhecia a origem ilícita do 
recurso ou que,  de alguma forma,  participou de eventual  processo de 
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Representado. Não há nenhum abuso de prerrogativa e não há  
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ainda mais na maneira como é, podemos dizer, violenta a aplicação de  
uma  pena  de  cassação  de  mandato,  com  toda  repercussão  que  
representa, tem que necessariamente estar cabalmente demonstrada, e  
não estar respaldada no mero desejo político de se prestar contas por  
um fato lamentável que de fato acabou repercutindo na vida de todo o  
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Há – é verdade - uma menção feita pelo corréu MARCOS VALÉRIO 

segundo  a  qual  o  dinheiro  teria  sido  repassado  ao  réu  a  pedido  de 
DELÚBIO  SOARES (fls.  16.352).  Mas,  além  de  tratar-se  de  um 
depoimento  isolado  –  que  não  evidencia,  no  contexto  de  uma  pré-
campanha, que  LUIZ CARLOS DA SILVA conhecia a origem ilícita do 
recurso ou que,  de alguma forma,  participou de eventual  processo de 

13 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553755.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5293 de 8405 STF-fl. 56908



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

lavagem de dinheiro –, não elide os depoimentos em contrário, todos no 
sentido de que o  numerário  recebido por José Nilson não tinha como 
destinatário LUIZ CARLOS DA SILVA. 

 
A presunção contrária, não infirmada pela acusação, é a de que ele 

aguardava transferências regulares para as campanhas eleitorais de seus 
correligionários. 

 
Com efeito,  esse  depoimento solteiro  não foi  mais confirmado ao 

longo  da  instrução  criminal.  Pelo  contrário,  em  outros  densos 
depoimentos – um deles, inclusive, colhido em Juízo - sobre os mesmos 
fatos (fls. 51-62, vol. 1; fls. 355-360, vol. 2; fls. 727-735, vol. 3; fls. 1.454-
1.465,  vol.  7),  MARCOS VALÉRIO em nenhum momento menciona o 
réu, ainda que de passagem. 

 
Nessa mesma linha, é interessante notar que  MARCOS VALÉRIO, 

quando foi ouvido na Polícia Federal,  em 29/6/2005, indigitou todos os 
políticos  com  os  quais  tinha  contato,  porém  jamais  mencionou  LUIZ 
CARLOS DA SILVA (fls. 51-62, vol. 1).

 
Há outro detalhe: ouvido na Procuradoria-Geral da República, em 

14/7/2005,  MARCOS VALÉRIO assentou taxativamente que “os nomes  
dos  únicos parlamentares para quem sabe foram efetuadas transferências de  
numerários  são  os  acima  indicados:  ROBERTO  JEFFERSON e  BISPO 
RODRIGUES” (fls. 355-360, vol. 1 - grifei).

Enfim, bem analisada a singela menção ao réu, pinçada de um longo 
depoimento de MARCOS VALÉRIO, não há como deixar de concluir que 
ela  não  encontra  eco  nos  demais  elementos  probatórios  colhidos  nos 
autos,  os  quais  evidenciam,  à  saciedade,  que  as  tratativas  foram 
entabuladas diretamente por José Nilson dos Santos com o tesoureiro do 
PT, DELÚBIO SOARES, visando a obtenção de recursos para campanhas 
de vereadores no Município de Santo André.
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Insisto,  por  necessário,  que  o  citado  depoimento  de  MARCOS 
VALÉRIO,  que consubstancia mero indício,  restou isolado no contexto 
probatório. Possui, ademais, valor relativo, eis que proveniente de corréu, 
inábil, por si só, para arrimar uma condenação. Essa é, aliás, a pacífica 
jurisprudência desta Suprema Corte. 

 
Na Sessão Plenária de 1º/7/1997, no julgamento do HC 74.368/MG, o 

voto condutor prolatado pelo Min. Sepúlveda Pertence assentou que:
 

“da  soma  de  provas  inidôneas  não  pode  resultar  conjunto  
probatório idôneo.

(...)
Mesmo  em  juízo,  a  chamada  de  co-réu  não  pode  ser  prova  

suficiente  para  condenação  nenhuma,  pois  evidente  lhe  falta  o  
requisito básico da aquisição sob a garantia do contraditório: é o que  
resulta da impossibilidade, em nosso direito, de o réu ser questionado  
pelas partes, incluídos os co-réus que delatou.

(...)
Por  isso,  a  mim  me  parece  que,  tal  como  à  confissão  

extrajudicial,  com  mais  razão,  a  chamada  de  corréu  em  inquérito  
policial  não  basta,  para  ser  tomada  em  conta  na  condenação  de  
alguém, que não venha a ser desmentida por prova em contraditório,  
na instrução contraditória; o que, no máximo, se pode admitir é que  
ela  valha  de  elemento  ancilar,  quando  a  confirme  o  conjunto  dos  
elementos das provas idôneas e contraditoriamente adquiridas.

Prova idônea é apenas, portanto, a obtida sob o fogo cruzado do  
contraditório  ou,  quando  impossível  esta  produção  contraditória  
originária,  ao menos – e é  o que sucede,  por exemplo,  nas perícias  
sobre vestígios passageiros do fato – quando posteriormente possam  
ser submetidas à crítica  do contraditório das partes.  Como acentua  
Magalhães Gomes Filho, na monografia preciosa que acaba de publicar  
–  o  Direito  à  Prova  no  Processo  Penal,  Ed.  TR,  p.  135  -,  o  
contraditório  não  é  uma  qualidade  acidental,  mas  constitui  nota  
essencial do conceito mesmo do processo.

Nada disso se tem no caso. O que aqui se tem, repito, é uma  
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chamada de co-réu em investigações policiais, retratada em juízo (...).
O que se tem, portanto, é, na verdade, toda uma – se se quiser  

chamar  de  prova  –  toda  uma  prova  extrajudicial;  e  uma  delas  o  
reconhecimento, realizado efetivamente, sem nenhuma cautela que lhe  
emprestasse credibilidade mínima”.

 
Noutro julgamento, mais recente, de 19/10/2004, também de relatoria 

do  Min.  Sepúlveda  Pertence,  esta  Suprema  Corte  reafirmou  a  sua 
remansosa jurisprudência no sentido de que:

 
“(...)  A  chamada  de  corréu,  ainda  que  formalizada  em  

Juízo, é inadmissível para lastrear a condenação (Precedentes:  
HC  74.368,  Pleno,  Min.  Sepúlveda  Pertence,  DJ  28.11.97;  HC  
81.172, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 07.3.03)” (HC 
84.517/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 

 
É que, como assentou Vincenzo Manzini, ao refletir sobre a chamada 

do corréu,
 

“O  acusado,  não  apenas  não  jura,  mas  pode  até  mentir  
impunemente  em  sua  defesa  (...)  e,  portanto,  suas  declarações,  
quaisquer que sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas  
como estão das garantias mais elementares desse meio de prova (...).

Dos co-denunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não  
pode  testemunhar  nem  a  favor  nem  contra  o  outro,  já  que  suas  
declarações mantém sempre o caráter de ‘interrogatório’, de tal modo  
que  seria  nula  a  sentença  que  tomasse  tais  declarações  como  
testemunhos”. 1

  
No  caso  em  tela,  não  existem  quaisquer  outros  elementos  de 

convicção a lastrear a acusação,  que se  sustenta – conforme se vê das 
alegações  finais  do  Parquet -  única  e  exclusivamente  naquela  tênue 
“chamada  de  corréu”,  de  resto  desmentida  pelas  demais  evidências 

1 MANZINI,  Vicenzo.  Tratado  de  Derecho  Processual  Penal.  Tomo  III,  Buenos  Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-Americana, 1952, p. 275.
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acostadas aos autos e, também, no fato de que José Nilson era assessor 
parlamentar do réu à época. 

Essa  última ligação  também não  serve  de  fundamento  para  uma 
condenação, eis que importaria em responsabilidade penal objetiva, que 
não é aceita na seara criminal.

Mesmo que tivesse sido evidenciada a autoria pelo MPF – hipótese 
que se levanta apenas ad argumentandum tantum – ela se resumiria ao ato 
de mandar um assessor sacar dinheiro em espécie para empregá-lo em 
campanhas  eleitorais.  Esse  fato,  a  toda  evidência,  mostra-se 
completamente atípico a partir  de uma perspectiva técnico-jurídica,  ou 
melhor, sob o prisma penal, a menos que o  Parquet tivesse provado de 
forma cabal – mas não o fez - que o réu conhecia a origem ilícita dos 
recursos.

  
Na  lavagem  de  dinheiro,  o  dolo  do  agente  deve  sempre  ser 

demonstrado, porquanto inexiste a forma culposa desse delito, conforme 
firme orientação doutrinária estrangeira e pátria sobre o tema. 

  
Ainda  que  se  admita  a  possibilidade  de  a  prática  ilícita  ser 

informada pelo dolo eventual  – tese  não acolhida pela mais  abalizada 
jurisprudência e pela doutrina –, não poderia a acusação prescindir da 
prova  desse  elemento  subjetivo,  a  evidenciar  que  o  agente  sabia  ou 
deveria saber da origem ilícita dos recursos.

  
É  certo  que  não  se  exige  da  acusação  a  demonstração  de  que  o 

agente tinha certeza absoluta da procedência ilícita do dinheiro, mas é 
preciso  provar  que  o  agente,  ao  agir,  estava  consciente  de  que  estava 
praticando o ilícito, de que estava, no caso, procedendo à “lavagem” de 
recursos, repudiada pelo ordenamento legal pátrio.

  
Não se encontra nos autos,  com efeito,  por mais que se pesquise, 
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nenhuma prova  –  sequer  um  indício  concreto  -  de  que  o  réu  tivesse 
conhecimento  de  que  se  tratava  de  dinheiro  “sujo”.  Também  não  se 
demonstrou que ele tinha a intenção de “lavá-lo” ou de, qualquer modo, 
ocultar a sua origem. 

  
É, pois, também atípica a conduta do réu nesse aspecto, porquanto o 

Ministério  Público  não  se  desincumbiu  de  demonstrar,  como  lhe 
competia, o elemento subjetivo inerente ao tipo penal sob exame.

  
Mas, ainda que fosse demonstrada a participação do réu nos fatos, 

nota-se que o comportamento descrito – mesmo no plano objetivo – não 
possui adequação ao tipo penal da lavagem de dinheiro. O recebimento 
de numerário por interposta pessoa não caracteriza o crime de lavagem 
de dinheiro.

  
Como se sabe, o delito de lavagem tem como núcleo o ato de ocultar 

ou dissimular a origem dos valores, tratando o agente de reciclá-lo por 
meio de  uma ou várias  operações,  de  modo a  camuflar  a  sua  origem 
espúria. 

  
Há, pois, nesse crime, um elemento típico objetivo que corresponde 

à conduta de “maquiar”, mediante os mais distintos artifícios, a origem 
ilícita  do  dinheiro,  ou  seja,  de  “branqueá-lo”,  como  preferem  dizer 
alguns. Já o elemento subjetivo típico consiste na intenção do agente de 
emprestar aos valores oriundos de crimes antecedentes uma aparência 
legal.

  
Não há, por mais que se compulsem os autos, nenhuma prova de 

que o réu procurou ocultar a origem do dinheiro sacado do Banco por seu 
assessor  parlamentar.  Se  ele,  de  fato,  tivesse  a  intenção  de  ocultar  ou 
dissimular  a  origem  ilícita  dos  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  teria 
realizado  operações  financeiras  de  mascaramento,  simulando 
empréstimos, contratos, recebido a verba pessoalmente em dinheiro em 
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seu gabinete ou por meio de um terceiro desconhecido, porém jamais por 
intermédio de um colaborador que possuía vínculo institucional com seu 
gabinete na Câmara dos Deputados. 

  
O  réu  não  praticou  qualquer  “ato  de  dissimulação”  exigido  pela 

legislação penal e pela jurisprudência desta Casa para a caracterização do 
ilícito. 2

Assim, ainda que fosse verdadeira a ilação de que o réu conhecia a 
origem dos recursos, não se trataria de lavagem, pois aquele que retirou o 
numerário era seu assessor formal, e deixou cópia de sua identificação e 
assinatura para a retirada dos valores. Em suma, está ausente o elemento 
objetivo da lavagem: a ocultação, a dissimulação, o mascaramento.

  
Ainda que a PGR tivesse demonstrado, à saciedade, mas não o fez, 

que o réu tinha ciência da origem ilícita do dinheiro, eventual condenação 
exigiria a comprovação de que ele, de alguma forma, tenha participado 
da ocultação do produto do crime, mediante ajuste de vontade prévio ou 
simultâneo à lavagem, pois o mero recebimento posterior do dinheiro, no 
máximo,  configuraria  simples exaurimento do delito  anterior,  e  jamais 
nova  lavagem  de  dinheiro,  até  porque  a  nossa  sistemática  legal  não 
reconhece a “lavagem da lavagem”. 

O mero proveito econômico do produto do crime não configura o 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  que  exige,  como  visto,  a  prática  das 
condutas de ocultar ou dissimular.

  
Por derradeiro, cabe ressaltar que o próprio Relator, por ocasião do 

recebimento da denúncia, acolhida pelo STF, assim se pronunciou: 

“(...) há necessidade de se dar prosseguimento ao feito em relação  
ao  PROFESSOR  LUIZINHO,  por  pairar  dúvida  acerca  da  
prática do crime de lavagem de dinheiro, referente a recebimento,  

2 RHC 80.16/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – j. 18/6/2001. 
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gabinete na Câmara dos Deputados. 

  
O  réu  não  praticou  qualquer  “ato  de  dissimulação”  exigido  pela 
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através de seu assessor, e em espécie, de uma agência do Banco Rural,  
do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (grifei).

Ocorre que, se, para o recebimento da exordial, a dúvida milita pro  
societate, na ação penal qualquer laivo de incerteza sempre favorece o réu, 
impondo a decretação do non liquet.

Ora,  como  no  momento  do  recebimento  da  denúncia  o  acervo 
indiciário então colhido já  levava esta  Suprema Corte  a recebê-la com 
reservas quanto à autoria dos fatos no tocante a este réu, as dúvidas que 
continuaram a persistir, ou melhor, que se aprofundaram ainda mais ao 
longo da  instrução  criminal,  não  me permitem conferir  idoneidade às 
imputações contra ele lançadas pelo Ministério Público.

  
Em  face  do  exposto,  pelo  meu  voto,  ABSOLVO o  réu  LUIZ 

CARLOS DA SILVA, conhecido como Professor Luizinho, com base no 
disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

  
RÉU: ANDERSON ADAUTO
  
Segundo narrou o Ministério Público,
  

“Objetivando não se envolverem nas operações de apropriação  
dos montantes, pois tinham conhecimento que os recursos vinham de  
organização  criminosa  destinada  a  prática  de  crimes  contra  a  
administração pública e contra o sistema financeiro nacional, Paulo  
Rocha, João Magno, Luiz Carlos da Silva (vulgo ‘Professor Luizinho’)  
e  Anderson  Adauto empregaram  mecanismos  fraudulentos  para  
mascarar  a  origem, natureza e,  principalmente,  destinatários  finais  
das quantias” (fl. 123 da denúncia).

  
Continuou o Parquet asseverando o seguinte:
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“Provou-se que, no período compreendido entre os anos de 2003  
e 2004, Anderson Adauto, então Ministro dos Transportes, recebeu a  
quantia total de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) de  
Marcos  Valério,  por  intermédio  de  José  Luiz  Alves,  mediante  o  
emprego de artifício destinado a ocultar a origem, a natureza e o real  
destinatário da vantagem indevida” (fl. 370 das alegações finais).

  
Após  detida  revisão  dos  autos,  entendo  que  a  pretensão  do 

Ministério Público não merece acolhida.
  
Conforme  já  descrito  ao  longo  do  meu  voto,  os  réus  DELÚBIO 

SOARES, MARCOS VALÉRIO,  juntamente com alguns integrantes do 
Banco  Rural,  repassaram ilicitamente  a  parlamentares  federais  valores 
provenientes dos crimes de gestão fraudulenta e contra a Administração 
Pública. 

  
A distribuição  desses  valores  partia  da  indicação  de  DELÚBIO 

SOARES,  que informava a  MARCOS VALÉRIO e  seus funcionários a 
quantia e os respectivos beneficiários. 

  
A materialidade da conduta está comprovada pelo que se constata 

nos documentos encartados às fls. 10-13, 59, 97-98, 212, 219-220, 237-238 
do apenso 5,   fls. 132-134 do apenso 6 e fls. 79-82 do apenso 45. 

Tais documentos, de fato, comprovam o recebimento da quantia de 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por  JOSÉ LUIZ ALVES, então chefe 
de  gabinete  do  acusado no  Ministério  dos  Transportes  e  corréu  nessa 
Ação Penal, na agência do Banco Rural de Brasília, no período de 9/9/2003 
a 3/2/2004, conforme a tabela abaixo:

Data Valor (R$) Localização dos 
Comprovantes nos autos

- 9/9/2003 100.000,00 fl. 212 do apenso 5
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- 16/9/2003 50.000,00 fls. 219-220 do apenso 5
fls. 132-134 do apenso 6

- 23/9/2003 100.000,00 fls. 237-238 do apenso 5
- 7/10/2003 250.000,00 fls. 79-82 do apenso 45

fls. 10-13 do apenso 5
- 13/1/2004 50.000,00 fls. 59-59v do apenso 45
- 3/2/2004 50.000,00 fls. 97-98v do apenso 5
TOTAL: 600,000,00

Verifico, também, a existência de recibos assinados, e juntados nos 
autos às fls.  67-73,  por Edson Pereira de Almeida,  irmão de Anderson 
Adauto,  que  atestam  o  recebimento  de  R$  350.000,00  (trezentos  e 
cinquenta  mil  reais),  na  sede  da  empresa  SMP&B Comunicação  Ltda, 
entre 3/6/2003 e 28/1/2004. 

  
Desses valores bem identificados, ANDERSON ADAUTO confirma 

ter recebido apenas R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Nega, 
entretanto, ter embolsado os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 
23/9/2011,  e  de  R$  250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  em 
7/10/2003.  Ademais,  afirmou que recebeu apenas R$ 25.000,00 (vinte  e 
cinco mil reais) em cada um dos saques realizados nos dias 13/1/2004 e 
3/2/2004.

  
De acordo com o depoimento de  JOSÉ LUIZ ALVES  (fls.  16.289-

16.290,  vol.  79),  ele  teria  comparecido  à  agência  do  Banco  Rural  em 
Brasília,  a  pedido  de  ANDERSON  ADAUTO,  e  recebido,  em  quatro 
oportunidades, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

  
Em  interrogatório  prestado  às  fls.  30.080-30.086  do  volume  137, 

ANDERSON ADAUTO confirmou que
  

“(...)  recebeu o montante aproximado de R$ 410.000,00 e  
que tais valores foram recebidos, em parte, pelo Sr. José Luiz e,  
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em parte, pelo irmão do interrogando, Sr. Edson Pereira; que  
não se recorda o numero de parcelas em que tais valores foram  
pagos; (...) diz que nesse contexto procurou o tesoureiro do partido  
majoritário,  Sr.  Delúbio  Soares,  do  PT,  e  o  informou  de  suas  
apreensões quanto aos débitos que possuía da campanha de 2002, em  
que concorreu para deputado federal pelo estado de Minas Gerais e  
solicitou a ajuda de Delúbio; (...) Delúbio entrou em contato com o  
interrogando,  informando ao mesmo que havia possibilidade  do PT  
ajudá-lo; questionado acerca da forma da entrega dos recursos pelo PT,  
diz que apenas foi  informado que os valores seriam parcelados, não  
sendo mais nada informado nem perguntado pelo interrogando; diz  
que posteriormente Delúbio ligou para o interrogando e questionou  
através de quem poderia ser feito o pagamento;  diz que indicou a  
Delúbio  os  nomes  de  José  Luiz  Alves  e  Edson  Pereira  de  
Almeida, seu irmão; diz que José Luiz foi a pessoa que buscou a  
primeira  parcela,  informando  ao  interrogando  que  pegou  o  
dinheiro na agência de Brasília do Banco Rural, em dinheiro  
vivo” (fls. 16.282-16.287 – vol. 76 – grifei).

  
Conforme os documentos  de fls.  70-82 do apenso 45,  JOSÉ LUIZ 

ALVES recebeu diretamente  das  mãos  de  SIMONE VASCONCELOS, 
em espécie,  o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
Consta  que  nessa  oportunidade  SIMONE  VASCONCELOS sacou  no 
Banco Rural, por meio de cheque da SMP&B, nominal à própria empresa, 
o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo que, de 
acordo com esses documentos e com o depoimento da própria Simone 
Vasconcelos, foi utilizado um carro-forte para transportar os valores da 
agência do Banco Rural até o local da efetiva entrega.

  
Convém,  nessa  linha,  citar  o  seguinte  trecho  do  depoimento  de 

SIMONE  VASCONCELOS,  ratificado  em  juízo,  sobre  o  repasse  do 
referido valor a JOSÉ LUIZ ALVES:

  
“QUE, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar  

seiscentos e cinquenta mil reais para o prédio da Confederação  
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Nacional do Comércio-CNC, local onde funcionava a filial da  
SMP&B em Brasília/DF;  QUE esses  valores  foram entregues  
aos destinatários finais no hall de entrada do prédio da CNC;  
QUE  parte  dos  valores  transportados  pelo  carro-forte  também  foi  
entregue ao Assessor Parlamentar JOÃO CLÁUDIO GENÚ, em um 
encontro ocorrido no hall do hotel, cujo nome não se recorda; QUE no 
hall  do  prédio  da  CNC  entregou  valores  para  JOSÉ  LUIZ  
ALVES, que agora veio a saber tratar-se de um ex-assessor do  
Ministério  dos Transportes,  e  para  JACINTO LAMAS; QUE a  
relação supracitada foi elaborada com base em anotações pessoais de  
MARCOS VALÉRIO, cópias de cheques e extratos bancários;  QUE 
realmente  pode  afirmar  ter  entregue  dinheiro  para JACINTO 
LAMAS,  JAIR DOS SANTOS,  EMERSON PALMIERI,  PEDRO  
FONSECA, JOÃO CARLOS DE CARVALHO GENU, JOSÉ LUIZ 
ALVES, ROBERTO COSTA PINHO” (fl. 591, vol. 3 – grifei). 

Além do repasse de  valores  por  JOSÉ LUIZ ALVES,  também há 
provas do recebimento de mais R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais) pelo réu  ANDERSON ADAUTO, por meio de seu irmão, Edson 
Pereira de Almeida, estranhamente não denunciado nesta ação.

  
De acordo com recibos assinados e juntados aos autos, Edson Pereira 
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TOTAL: 350.000,00

Não há negar, assim, que, de fato, ANDERSON ADAUTO recebeu 
quantias da empresa SMP&B, por intermédio de seu assessor e de seu 
irmão, que totalizaram R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). 

Entendo, contudo, que, não obstante a comprovação de recebimento 
de  tais  valores  pelo  réu  ANDERSON  ADAUTO,  por  intermédio  do 
corréu  JOSÉ LUIZ ALVES e de seu próprio irmão, sua conduta não se 
ajusta ao tipo descrito no art. 1º da Lei de Lavagem de Capitais.

  
Repito,  por  necessário,  que  o  delito  de  lavagem de  dinheiro  tem 

como  núcleo  o  ato  de  ocultar  ou  dissimular  a  origem  dos  valores, 
tratando o agente de reciclá-lo por meio de uma ou várias operações, de 
modo a camuflar a sua origem espúria, reinserindo-o no mercado com 
aparência lícita.

Não  ficou  demonstrado  que  os  réus  arrolados  nesse  tópico  da 
denúncia tenham agido com o dolo específico de branquear dinheiro que 
sabiam ter origem ilícita.

Isso  posto,  entendo  que  o  caso  é  de  ABSOLVIÇÃO do  réu 
ANDERSON ADAUTO PEREIRA pela prática do crime de lavagem de 
dinheiro descrito no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998, com base no art.  
386, VII, do CPP. 

RÉU: JOSÉ LUIZ ALVES

Segundo narrou a Procuradoria Geral da República,

“José Luiz Alves agia profissionalmente como intermediário de  
Anderson  Adauto,  tendo  ciência  de  que  estava  viabilizando  
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criminosamente  o  recebimento  de  valores  em espécie.  Diferente  de  
outros casos, não foram saques pontuais. Pelo contrário, sua atuação  
foi habitual e constante como auxiliar de Anderson Adauto na prática  
de crimes” (fl. 127 da denúncia).

  
Asseverou, ainda, o Ministério Público estar provado que
  

“(...) R$ 600.000,00 foi entregue a José Luiz Alves nas seguintes  
datas,  na  agência  do  Banco  Rural:  9/9/2003  (R$  100.000,00),  
16/9/2003 (R$ 50.000,00), 23/9/2003 (R$ 100.000,00), 7/10/2003 (R$  
250.000,00),  13/1/2004 (R$ 50.000,00)  e  3/2/2004 (R$ 50.000,00).  
Documentos juntados às fls. 59/59 verso, 98/98 verso do Apenso 5; e  
fls. 79/82 do Apenso 45 comprovaram as entregas ocorridas nos dias  
7/10/2003, 13/1/2004 e 3/2/2004, todas precedidas de saques feitos por  
Simone Vasconcelos” (fl. 371 das alegações finais).

  
Pois  bem.  Conforme  já  assentei  ao  analisar  a  conduta  do  réu 

ANDERSON ADAUTO, após detida revisão dos autos, os documentos 
encartados às fls. 10-13, 98-98v, 212, 219-220, 237-238 do apenso 5, fls. 132-
134  do  apenso  6  e  fls.  79-82  do  apenso  45  comprovam,  de  fato,  o 
recebimento  de  R$  600.000,00  (seiscentos  mil  reais)  por  JOSÉ  LUIZ 
ALVES, na agência do Banco Rural de Brasília, no período de 9/9/2003 a 
3/2/2004.

  
Dessa forma, não há como negar que o dinheiro foi entregue a JOSÉ 

LUIZ  ALVES,  que  era  intermediário  de  ANDERSON  ADAUTO,  o 
verdadeiro beneficiário dos valores, conforme narraram os réus em seus 
depoimentos. 

  
Tal  conduta,  no  entanto,  não  é  adequada  ao  tipo  de  lavagem de 

dinheiro. 
  
Valho-me dos fundamentos lançados anteriormente para entender 

ser o caso de absolvição do réu JOSÉ LUIZ ALVES pela prática do crime 
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de  lavagem  de  dinheiro,  tipificado  no  art.  1º,  V,  VI  e  VII,  da  Lei 
9.613/1998, com base no art. 386, VII, do CPP.

  
RÉU: PAULO ROCHA
  
Constato  que  o  réu  PAULO ROCHA,  que  à  época  dos  fatos  era 

Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores e ocupava o cargo de 
líder  do  PT  na  Câmara  dos  Deputados,  recebeu  por  intermédio  de 
ANITA  LEOCÁDIA  e  Charles  dos  Santos  Dias  o  montante  de  R$ 
820.000,00  (oitocentos  e  vinte  mil  reais),  em espécie,  pelo  esquema de 
repasse  de  dinheiro  operacionalizado  por  DELÚBIO  SOARES  e 
MARCOS VALÉRIO, via Banco Rural.

  
Consigno, inicialmente, que os recibos e documentos apreendidos no 

Banco  Rural  demonstram  que  ANITA  LEOCÁDIA,  sua  Chefe  de 
Gabinete, recebeu R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) em seis 
oportunidades,  no  período  compreendido  entre  junho  a  dezembro  de 
2003. 

  
Por oportuno, detalho na tabela abaixo as datas e valores recebidos:

Data Valor (R$) Localização dos 
Comprovantes nos autos

- 26/6/2003 100.000,00 fls. 115-116 do apenso 6
- 3/7/2003 50.000,00 fls. 120-122 do apenso 6
- 4/7/2003 50.000,00 fl. 9 do apenso 6
- 17/7/2003 50.000,00 fl. 123 do apenso 6
- 18/7/2003 50.000,00 fls.  193,  194,  200  e  202  do  

apenso 7
- 19/12/2003 120.000,00 fls. 26-27 e 85-87 do apenso 6
TOTAL: 420.000,00
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Ademais,  tanto  PAULO  ROCHA quanto  ANITA  LEOCÁDIA 
confessaram que receberam mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
diretamente de  MARCOS VALÉRIO,  em um encontro num quarto de 
hotel na cidade de São Paulo.

  
Além da utilização da intermediária  ANITA LEOCÁDIA,  também 

há provas de que PAULO ROCHA recebeu mais R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) por meio de Charles dos Santos Dias.

  
A  defesa  de  PAULO  ROCHA afirmou  que  tais  valores  foram 

recebidos  para  o  pagamento  de  dívidas  de  campanha  eleitoral  e 
apresentou alguns recibos e comprovantes de pagamento. 

  
Essa versão foi apresentada também pelo corréu  PAULO ROCHA 

em seu depoimento na Polícia Federal (fls. 1.867-1.870, vol. 9 – grifei), ou 
seja,  de que o dinheiro recebido teria sido disponibilizado pelo corréu 
DELÚBIO SOARES, então Tesoureiro do Diretório Nacional do PT, para 
o pagamento de despesas do Diretório Regional do PT/PA. Confira-se:

  
“(...)  QUE  em  meados  de  junho  de  2003  DELÚBIO  

SOARES colocou à disposição do PT/PA a quantia de R$ 300  
mil; QUE DELÚBIO falou para o declarante que uma pessoa  
iria entrar em contato com o mesmo; QUE teve um contato  
com  Sr.  MARCOS  VALÉRIO,  que  disse  ao  declarante  que  
estava à disposição do PT/PA o valor de R$ 300 mil, conforme  
orientação que recebeu de DELÚBIO SOARES; (…)  QUE não 
questionou DELÚBIO SOARES por quais motivos os recursos  
do  PT  Nacional  estavam  sendo  encaminhados  através  de  
MARCOS  VALÉRIO;  QUE  desconhecia  que  MARCOS  
VALÉRIO e empresas a ele vinculadas estivessem contraindo  
empréstimos na rede bancária para o benefício do Partido dos  
Trabalhadores  (…); QUE  ao  mencionar  ao  declarante  a  
disponibilização dos R$ 300 mil,  MARCOS VALÉRIO indicou um  
telefone  para  futuros  contatos.  (…)  QUE  os  acertos  das  datas  da  
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efetiva transferência dos recursos seriam realizados através do telefone  
colocado  à  disposição  do  declarante;  QUE  repassou  para  ANITA 
LEOCÁDIA a incumbência de estabelecer contato com os assessores  
de  MARCOS  VALÉRIO;  QUE ANITA LEOCÁDIA ligou  para  o  
número fornecido por  MARCOS VALÉRIO e foi  orientada sobre  a  
forma  de  recebimento  dos  recursos  (…);  QUE  os  primeiros  três  
repasses  ocorreram  entre  os  meses  de  junho  e  julho/2003;  QUE  
somente  em  dezembro  de  2003  houve  a  disponibilização  de  novos  
recursos  (…);  QUE  o  saque  ocorrido  em  dezembro  de  2003  foi  
combinado entre ANITA LEOCÁDIA e MARCOS VALÉRIO ou seus  
assessores;  QUE  em  2004  foram  solicitados  novos  recursos  a  
DELÚBIO SOARES para fazer frente a despesas com pré-campanha  
de  2004  e  dívidas  remanescentes;  QUE  DELÚBIO  SOARES  
colocou à disposição do PT/PA R$ 200 mil, a serem recebidos  
na cidade de São Paulo/SP; QUE DELÚBIO não falou para o  
declarante como iria repassar tais recursos; QUE pediu para  
ANITA  LEOCÁDIA  se  dirigir  a  São  Paulo  e  efetuar  o  
recebimento desse novo repasse,  bem como efetuar o  pagamento  
dos credores do PT/PA”.

Em seu interrogatório, PAULO ROCHA (fls. 15.471-15.476, vol. 72 – 
grifei) confirmou a versão inicial. Nesse sentido, disse:

  
“(...)  QUE mandou ANITA LEOCÁDIA 'em algum lugar'  

buscar um dinheiro para 'pagar dívida do PT do Pará'; QUE o  
Tesoureiro do PT Sr. DELÚBIO SOARES informou ao réu aqui  
presente  que  uma  pessoa  iria  lhe  procurar  para  'resolver  o  
problema'; QUE a conversa com DELÚBIO SOARES, Tesoureiro  
do PT, foi em março de 2003; (…) QUE em maio ou junho de 2003,  
foi  procurado por  MARCOS  VALÉRIO;  (…)  QUE MARCOS  
VALÉRIO, quando lhe procurou, disse que estava procurando o  
réu  a  mando  de  DELÚBIO  SOARES;  QUE,  como  ANITA  
LEOCÁDIA, era de total confiança do réu, mandou a referida  
senhora resolver o assunto; (…) QUE  ANITA LEOCÁDIA em 
2004 foi a São Paulo a chamado da sede do PT Nacional para receber  
valores;  QUE tomou conhecimento, posteriormente, que ANITA  
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LEOCÁDIA  recebeu  o  dinheiro  em  um  hotel,  mas  não  sabe  
quem o entregou; QUE sabe que foi a mando do PT Nacional;  
QUE  quando  se  refere  a  PT  Nacional,  significa  que  é  a  
Tesouraria  do  PT  Nacional  e  que  o  representante  era  o  Sr.  
DELÚBIO  SOARES;  QUE  ficou  acertado  com  DELÚBIO 
SOARES que, tão logo o PT Nacional conseguisse o empréstimo, iria  
repassar para o PT do Pará o valor de R$ 620.000,00, que era a dívida  
do PT do Pará (…) QUE recebeu de repasses do PT Nacional para o  
PT do Pará o valor de R$ 620.000,00 que correspondia às dívidas do  
partido  regional;  (…) QUE quando mandou  ANITA LEOCÁDIA 
entrar em contato para receber os recursos mencionados, explicou à  
referida senhora que se tratava de repasse do PT Nacional para pagar  
dívidas  do PT do Pará;  (…)  QUE foi procurado por MARCOS  
VALÉRIO, a mando de DELÚBIO SOARES, para fazer repasse  
de recursos do PT nacional para o PT do Pará; QUE não achou  
estranho que os repasses do PT Nacional para o PT do Pará  
fossem  feitos  por  MARCOS  VALÉRIO  porque  já  conhecia  
MARCOS VALÉRIO 'de relação com o PT’” (grifos meus). 

  
ANITA  LEOCÁDIA,  em  seu  depoimento  à  Polícia  Federal, 

confirmou a versão apresentada por PAULO ROCHA (fls. 720-723, vol. 3 
– grifei):

  
“(...)  QUE  no  ano  de  2003  o  Deputado  Federal  PAULO  

ROCHA solicitou à DECLARANTE a realização de um trabalho que  
não era afeto a suas atividades normais; QUE esse trabalho consistia  
em dirigir-se à Agência Brasília do Banco Rural e efetuar saques de  
valores para custear despesas do Diretório Estadual do Partido dos  
Trabalhadores  no  Pará;  (...)  QUE  o  Deputado  Federal  PAULO  
ROCHA afirmou que DELÚBIO SOARES iria encaminhar os  
recursos  necessários  para  quitação  das  despesas  contraídas  
pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do Pará através da  
Agência Brasília do Banco Rural; QUE não sabe dizer por qual  
motivo o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores não fazia  
encaminhamento dos recursos diretamente para a conta bancária do  
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Pará; (…) QUE o 
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Deputado  Federal  PAULO  ROCHA  falou  para  a  
DECLARANTE que uma pessoa iria entrar em contato, para  
informar que o dinheiro já estaria disponível; QUE conforme 
afirmado pelo  Deputado Federal PAULO ROCHA, recebeu a  
ligação  de  uma  pessoa  que  se  identificou  pelo  nome  de  
SIMONE,  que  disse  à  DECLARANTE  para  ir  à  Agência  
Brasília do Banco Rural para receber o valor disponível; QUE  
SIMONE falou para a DECLARANTE que havia R$ 100 mil  
para serem entregues ao Deputado Federal PAULO ROCHA na  
Agência Brasília do Banco Rural;  QUE  SIMONE falou para a  
DECLARANTE  procurar  por  um  empregado  da  agência  bancária  
para receber o dinheiro; (…) QUE ao chegar na agência, procurou  
pelo empregado indicado por SIMONE e se apresentou como  
sendo  ANITA  LEOCÁDIA,  e  que  estava  ali  para  buscar  o  
dinheiro  encaminhado  por  SIMONE;  QUE  o  empregado  da  
Agência Brasília do Banco Rural já sabia do que se tratava,  
tendo pedido à DECLARANTE que aguardasse um pouco enquanto  
separava o dinheiro; (…)  QUE o empregado do banco chamou a  
DECLARANTE para  uma sala  para  lhe  entregar  o  dinheiro;  
QUE,  ao entrar na sala,  o dinheiro estava sobre  uma mesa,  
tendo a DECLARANTE colocado o dinheiro dentro da bolsa  
que portava; QUE não conferiu o valor que lhe foi entregue, tendo  
assinado o recibo e deixado uma cópia de sua carteira de identidade;  
(...)  QUE  o  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA disse  à  
DECLARANTE que havia combinado com DELÚBIO SOARES que  
esse  iria  encaminhar  os  recursos  conforme  um  cronograma  
estabelecido; QUE, entretanto, não havia uma data fixa para os  
recebimentos; QUE SIMONE ligava para a DECLARANTE sem 
o prévio contato com o Deputado Federal  PAULO ROCHA;  QUE,  
após receber ligação de SIMONE, a DECLARANTE informava  
ao Deputado Federal PAULO ROCHA do recebimento” (grifei).

  
Em seu interrogatório,  ANITA LEOCÁDIA (fls.  15.545-15.550, vol. 

72) reafirmou a versão:
  

“(...)  QUE o Deputado PAULO ROCHA informou à ré aqui  
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presente  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES  iria  disponibilizar  uma  
quantia,  visando o  pagamento  de  credores  da  dívida  de  campanha;  
QUE o Deputado lhe disse que o Sr. DELÚBIO SOARES iria indicar  
uma pessoa para manter contato com a ré; QUE o Deputado PAULO  
ROCHA não lhe disse quem entraria em contato com a ré, somente  
mencionou o nome de DELÚBIO SOARES”.

  
Embora o destino dado ao valor recebido pouco importe para afastar 

a  configuração do delito  de lavagem de dinheiro,  porquanto uma das 
finalidades deste crime é a de tornar legítimos os valores auferidos com a 
prática  de  crimes,  entendo  que  a  larga  instrução  processual  não 
comprovou  que  o  réu  tivesse  ciência  inequívoca  de  que  os  valores 
tivessem origem de crimes  contra  a  Administração Pública  e  contra  o 
Sistema Financeiro Nacional.

  
Isso posto, entendo que é o caso de reconhecer a improcedência da 

denúncia, para ABSOLVER o réu PAULO ROCHA da prática do crime de 
lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, nos 
termos do art. 386, VII, do CPP.

32 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553755.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

presente  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES  iria  disponibilizar  uma  
quantia,  visando o  pagamento  de  credores  da  dívida  de  campanha;  
QUE o Deputado lhe disse que o Sr. DELÚBIO SOARES iria indicar  
uma pessoa para manter contato com a ré; QUE o Deputado PAULO  
ROCHA não lhe disse quem entraria em contato com a ré, somente  
mencionou o nome de DELÚBIO SOARES”.

  
Embora o destino dado ao valor recebido pouco importe para afastar 

a  configuração do delito  de lavagem de dinheiro,  porquanto uma das 
finalidades deste crime é a de tornar legítimos os valores auferidos com a 
prática  de  crimes,  entendo  que  a  larga  instrução  processual  não 
comprovou  que  o  réu  tivesse  ciência  inequívoca  de  que  os  valores 
tivessem origem de crimes  contra  a  Administração Pública  e  contra  o 
Sistema Financeiro Nacional.

  
Isso posto, entendo que é o caso de reconhecer a improcedência da 

denúncia, para ABSOLVER o réu PAULO ROCHA da prática do crime de 
lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, nos 
termos do art. 386, VII, do CPP.

32 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553755.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5312 de 8405 STF-fl. 56927



Voto s/ item VII

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VII)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, longe de 
mim tomar o tempo do Colegiado visando discutir e rediscutir matéria, 
quando não haja qualquer possibilidade de evolução, mas preocupa-me, 
sobremaneira,  o  diapasão  que  se  está  dando  ao  tipo  “lavagem  de 
dinheiro”.  Creio  que uma posição rigorosa -  e  diria  mesmo extensiva, 
presente  a  disciplina  legal  -  repercutirá  nacionalmente,  considerada  a 
atuação  dos  diversos  órgãos  investidos  do  ofício  judicante.  É  o  que 
sempre digo:  um suspiro, no Supremo, neste Colegiado, repercute, em 
termos de assentar enfoques, de assentar jurisprudência.

A meu ver, os fatos, tais como expostos pelo relator e também pelo 
revisor, não são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro. O Direito 
Penal não admite sobreposições. O que houve na espécie - e isso já está 
assentado? A corrupção na modalidade receber. 

Indago:  a  corrupção  na  modalidade  receber  ocorre  à  luz  do  dia? 
Ocorre  de  forma  documentada?  A  resposta  é  desenganadamente 
negativa.  Acontece  de  modo  escamoteado.  Surge  vocábulo  que  está 
ganhando  sentido  que  não  possui  –  no  caso,  não  possui:  "ocultação". 
Quem recebe recebe de forma oculta. Na espécie, diria que esse fenômeno 
é próprio ao tipo "corrupção passiva" e não se confunde com a ocultação, 
seguida do vocábulo "dissimulação", prevista na Lei nº 9.613/98, que é a 
lei disciplinadora da lavagem de dinheiro.

Falou-se muito - até mesmo quanto ao acusado João Paulo da Cunha 
-  que  as  pessoas  que  receberam  o  dinheiro  teriam  se  utilizado  de 
intermediários. Pergunto: os intermediários receberam em nome próprio 
para,  posteriormente  -  como  se  esse  recebimento  desse  aparência  de 
legitimidade  às  quantias  -,  repassá-las  aos  destinatários?  Não.  Não 
receberam em nome próprio. Também se potencializa a circunstância do 
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local do repasse – um Banco. Foram observadas as regras próprias a esse 
local? A atividade desenvolvida por quem sediado no local? Atividade 
inerente às instituições financeiras? Não. Quando o próprio destinatário 
comparecia ou a pessoa por ele recomendada para apanhar a quantia, 
num  verdadeiro  exaurimento  da  corrupção  passiva,  não  se  dirigia  ao 
caixa para receber o numerário devidamente documentado. Dirigia-se a 
uma  sala  em  apartado.  E,  quando  se  passava  recibo,  era  um  recibo 
"informal", no verso do fac-símile que teria autorizado não um verdadeiro 
pagamento pelo estabelecimento bancário, mas a entrega do numerário, 
núcleo da corrupção passiva, dado inafastável na modalidade receber. 

Assusta-me,  Presidente,  brandir  que,  no  caso  da  lavagem  de 
dinheiro, a ordem jurídica contenta-se com o dolo eventual. Não quero 
assustar os criminalistas, mas vislumbro que teremos muitas ações penais 
contra os criminalistas, no que são contratados por acusados de delitos 
até gravíssimos. É claro que poderão supor que os honorários, os valores 
estampados nos honorários  são provenientes  de crimes praticados por 
traficantes, por contraventores e por outros criminosos, valendo notar que 
houve  a  reforma  da  Lei  nº  9.613/98.  Abandonou-se  o  rol  exaustivo 
referente ao crime antecedente. Hoje, numerário proveniente de qualquer 
crime poderá ser tido como lavado ou como branqueado, vocábulo da 
preferência de alguns.

Na situação concreta,  além dos fatos   narrados,  não vi  dado que 
pudesse  guardar  sintonia  com  o  que  previsto  no  artigo  1º  da  Lei  nº 
9.613/98,  sob  o  ângulo  do  alcance,  para  mim  específico,  desses  dois 
vocábulos: ocultar e dissimular. Vi, sim, referências que consubstanciam, 
entendo, a corrupção passiva.

Ainda que se imagine que não seja assim, algo, sob a minha óptica, 
difícil de agasalhar, não restou demonstrado que se tinha conhecimento 
do crime antecedente, que seria o crime contra a Administração Pública, 
na redação primitiva da lei especial. E lei penal apenas retroage - como 
está  na  Carta,  pedagogicamente,  e  como  garantia  do  cidadão  -  para 
beneficiar o acusado. 

O que sempre transpareceu? O repasse de verbas  pelo  milionário 
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Partido dos Trabalhadores. Aqueles que receberam o fizeram, de início, 
pressupondo -  e  só  posso  presumir o  que normalmente ocorre,  não o 
excepcional,  o  extravagante  -  que  o  dinheiro  era  realmente  do  PT. 
Presidente, há de se distinguir o ocultar, presente a corrupção passiva na 
modalidade receber, do ocultar exigido pela lei de lavagem de dinheiro 
para ter-se como configurada essa mesma lavagem de dinheiro. 

Receio, Presidente, devo atuar com desassombro, que uma postura 
elastecedora  do  tipo  penal  acabe  por  desqualificar  o  julgamento,  por 
esvaziar essa quadra, essa página escrita pelo Supremo. Não vejo como, 
diante  dos  fatos  que  foram  expostos  neste  Plenário,  considerado 
principalmente o voto do relator - recebi cópia e tive a oportunidade de 
sublinhar com a régua e a esferográfica vermelha, um costume que vem 
dos bancos da Nacional de Direito -, dizer que são típicos sob o ângulo da 
lavagem do dinheiro. A não ser que utilize o fenômeno ocultar de forma 
polivalente,  para  alcançar,  em  ato  único,  não  só  o  exaurimento  da 
corrupção  na  modalidade  receber,  como  também,  em  duplicidade 
inconcebível, sob o ângulo penal, a lavagem de dinheiro.

 Onde o dolo direto, onde um dado revelador do dolo direto, no voto 
do  relator,  onde  a  notícia  de  que,  a  certa  altura,  o  numerário  foi 
branqueado, ganhando aparência de legítimo? Só porque foi recebido em 
sala especial de um estabelecimento bancário? Ao contrário, a ausência de 
entrega no guichê já está a demonstrar prática que se visava esconder, e 
mesmo porque  consubstanciava  corrupção  passiva.  Um dos  acusados, 
inclusive, Deputado Federal, compareceu à agência e identificou-se com a 
carteira  da  Câmara  dos  Deputados.  Quando  o  empregado  do  banco 
pediu-lhe a carteira para tirar uma cópia, recusou-se a permitir que essa 
cópia fosse extraída.  Quando lhe pediu para assinar,  no verso do fac-
símile  dando  instrução  para  a  entrega  do  numerário,  que  recebera  o 
numerário,  disse  implicitamente:  "Não,  não passo recibo da  corrupção 
passiva!". Considerado o perfil de corrupto passivo, se passasse, estaria a 
documentar,  Presidente,   a  prática  criminosa.  Como  se  afastou  o 
intermediário,  que seria  o  banco,  nesse  desvio  de conduta do próprio 
banco, e convocou-se a corruptora, a Simone - estou me referindo a um 
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caso pretérito, mas o julgamento ainda está em andamento e, até o final, 
qualquer um de nós pode reajustar o voto -, e ela entregou diretamente o 
numerário,  esse  dado  não  transmudou  o  exaurimento  de  corrupção 
passiva em lavagem de dinheiro.

Presidente, creio que esse tema, lavagem de dinheiro, está a exigir - 
por isso aventei a necessidade, a conveniência, de separar as matérias, as 
fatias - dos integrantes do Tribunal reflexão, sob pena de elastecimento 
enorme do instituto. Toda vez que se exagera na busca da aplicação da lei, 
a norma tende a ficar até mesmo desmoralizada pelo barateamento.

Eram as ponderações, Presidente, que pretendia fazer e fiz. Tenho 
utilizado  muito  pouco  a  palavra  neste  Colegiado.  Os  Colegas  são 
testemunhas disso. Meus votos têm sido de improviso e rápidos, para que 
realmente  continuemos  a  marchar,  como  convém,  em  se  tratando  de 
Órgão  máximo  do  Judiciário  brasileiro,  com  absoluta  segurança.  Não 
podemos  confundir,  porque  são  institutos  diversos,  corrupção  passiva 
com lavagem de dinheiro. 

Já  adianto o voto,  para não utilizar mais a palavra,  permitam-me 
aqueles que votam antes de mim - ou então guardo essa conclusão para a 
sequência  -,  acompanhando  o  revisor,  e,  por  esses  fundamentos 
veiculados, julgo improcedente a acusação.
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11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM VII

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ministro Fux, permita-me uma pergunta.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Se  esse  dinheiro,  que  foi  repassado  aos  três  réus  que  o  Relator 

condenou, fosse oriundo - ao invés daquilo que já foi  assentado como 
corrupção -  de roubo a banco, ele responderiam, na época em que foram 
cometidos os fatos, pelo crime de lavagem? A resposta é não.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A resposta é não, porque não é antecedente. Como a pessoa vai saber 

qual é a origem daquele dinheiro? Não se admite a modalidade culposa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Como  é  que  vai  haver  um  dolo  eventual  se  não  se  sabe  o  que 

ocorreu: se foi corrupção ou se foi assalto a banco?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  – É potencializar em 
demasia a máxima segundo a qual o dinheiro não cai do céu. 
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Estar-se-á  condenando  por  culpa  e  não  por  dolo.  O  eminente 

Ministro Revisor e o eminente Ministro Marco Aurélio estão com toda a 
razão.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO   (PRESIDENTE) - 
Ministro Luiz Fux,  como se vê,  o Ministro Marco Aurélio -  acho -  fez 
muito  bem  em  trazer  o  tema  à  discussão,  porque  há  uma  certa 
nebulosidade  conceitual.  A  partir  dessas  nossas  discussões,  estamos 
percebendo isso, em torno dos dois verbos: ocultar ou dissimular.

Agora, há uma questão procedimental que foi suscitada pelo próprio 
Relator. Sua Excelência, o Relator, prefere prosseguir na emissão do seu 
voto, deixando para a coleta dos votos vogais - claro que, depois dele, Sua 
Excelência,  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  falará  sobre  o  item  de 
número VIII.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ele  já  concordou, 
Presidente, tanto que a palavra foi dada ao revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas eu 
estou falando sobre o item de número VIII.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ele já concordou em 
separar.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Agora, 
terei que consultar os Senhores Ministros, de modo individualizado, se 
preferem, como juízes vogais, proferir os respectivos votos na próxima 
Sessão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Senhor Presidente, o julgamento, data venia, já começou com o meu voto, 
e com o voto do Ministro Marco Aurélio...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
Ministro Marco Aurélio já antecipa o voto, de pronto?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, quanto a 
essa matéria, já antecipo o voto, até para ganhar tempo.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  E  também, 
Presidente, porque, neste caso, não há o crime de corrupção passiva, que 
é diferente da discussão anterior. Aqui é exclusivamente lavagem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Lavagem, não há acusação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O Anderson Adauto foi absolvido da acusação de corrupção ativa.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Da corrupção ativa. 
Então, aqui é só lavagem.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ele não sabia a origem do dinheiro. Agora vai ser condenado por 

lavagem? Vai ser condenado por culpa?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência continuará falando.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ainda que seja um tipo penal aberto - com o que eu não concordo -, tem-
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se de provar o dolo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
há um consenso de que devemos prosseguir na coleta dos votos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual é 
a  dúvida?  Havia  dúvida?  Eu  estava  aqui  na  minha  salinha  e  tive  a 
impressão de que, contrariamente ao que eu pensava - que hoje iríamos 
terminar os dois itens -, parece-me que hoje estamos aqui para rever tudo 
o que já decidimos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não é 
bem isso, Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  O  argumento 
extremado não serve.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, e não é isso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Houve caso de lavagem em que houve, inclusive, o empate. Esse é 

um tema absolutamente controverso.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
estamos discutindo, focadamente, o tema da lavagem.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Até porque esse é 
solto. Esse é um crime...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Esse é 
só lavagem.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Esse é só lavagem.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  É 
somente lavagem.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Ninguém  está 
discutindo corrupção.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
No caso de José Borba,  eu o condenei  por lavagem -  mas ele  foi 

condenado  por  corrupção  passiva,  porque  eu  entendi  que  ele  sabia  a 
origem  do  ilícito,  num  crime  que  era  antecedente.  Nesse  caso,  por 
exemplo, Anderson Adauto foi absolvido quanto ao crime antecedente.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Exatamente. 
Ministro Toffoli,  o Ministro-Revisor foi tão coerente que disse: naquele 
caso....

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. Eu, quando...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Resolvida a questão metodológica ou procedimental. Vamos fazer a coleta 
dos votos. 

Ministro Luiz Fux.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu pedi aparte,  data venia. Eu pedi o aparte e Vossa Excelência o 

concedeu.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Vossa Excelência concedeu o aparte, está nas notas taquigráficas.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência,  Ministro Luiz Fux, prossegue com a palavra,  porque Vossa 
Excelência foi  aparteado por Sua Excelência,  o Ministro Dias Toffoli,  e 
concedeu-lhe o aparte. A palavra volta para Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu disse: posso fazer uma pergunta? E Vossa Excelência respondeu: 

pois não.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Uma pergunta em voz alta,  como costumamos fazer aqui,  para já 

darmos a resposta.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
superada a questão.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Carro-
forte! Carro-forte!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então, Vossa Excelência admite a lavagem culposa?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas e se o dinheiro tivesse origem num assalto a banco, responderia 

o indivíduo por lavagem naquela época?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Estou falando do crime antecedente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas tem outra coisa. Nós estamos em dois planos: nós estamos num 
plano teórico e  estamos também num plano fático,  que é o plano dos 
autos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vamos 
estudar a coisa no plano fático. Vamos examinar os fatos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  é,  plano  fático.  Exatamente.  Eu  ouvi  atentamente  o  que  Vossa 
Excelência sempre, com muita sabedoria, coloca, e Vossa Excelência disse 
que  nós podemos dar uma carta de alforria para os réus, mas também 
não podemos dar uma carta de alforria para o Ministério Público.  Ele 
precisa provar que houve dolo, precisa provar que houve ciência, precisa 
provar que houve ocultação, que existiram aqueles movimentos típicos 
destinados a transformar o dinheiro sujo, sabidamente sujo, em limpo. 
Por isso é que o delito se chama branqueamento, lavagem. Se não houve 
lavagem e não houve branqueamento, não houve a figura típica do crime. 
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E esse é o ônus,  data venia,  de que precisa se desincumbir o Ministério 
Público.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, realmente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -Ministro 
Fux, Vossa Excelência me permite?

Voltemos a  examinar  os  fatos.  Quem são  esses  réus?  Ou melhor, 
quem  eles  não  são?  Não  são  parlamentares.  Aqui  não  se  trata  de 
parlamentares que se corromperam e, em seguida, tentaram dissimular o 
dinheiro recebido indevidamente. Aqui são agentes políticos, membros 
de  partidos  políticos  que  pediram  dinheiro,  pediram  dinheiro  ao  PT. 
Pediram dinheiro ao PT e foram encaminhados ao Senhor Delúbio Soares. 
E receberam esse dinheiro como? Pelos mesmos mecanismos que nós já 
vimos  aqui  no  item IV.  Ora  receberam através  de  intermediários,  ora 
receberam através da Senhora Simone de Vasconcelos, que se deslocava 
de Belo Horizonte a Brasília, recebia a bolada de dinheiro e entregava a 
essas  pessoas  de  forma  dissimulada.  Essas  pessoas  não  receberam  o 
dinheiro  pela  via  bancária  do  PT  nacional  para  os  PTs  regionais. 
Receberam de maneira oculta, dissimulada, da mesma forma que nós já 
vimos em outros ítens.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Dinheiro entregue em carro-forte.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual é 
a diferença? Onde está a diferença aqui?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós estamos no plano da tipificação. Com relação aos fatos, nós estamos 
de acordo que houve ocultação de dinheiro, que as somas foram enormes, 
que foram recebidos em locais indevidos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas se 
houve ocultação, houve lavagem Ministro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 

Inclusive, não há dúvida nenhuma com relação a isso. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Houve 
ocultação, se houve dissimulação, houve lavagem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas nós, como magistrados, temos de ser muito técnicos, como advertiu 
o eminente Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
nós estamos sendo Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós temos de estabelecer a tipificação bem objetivamente,.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A Lei nº 
9.612  é  muito  clara.  A  lei  é  muito  clara  :  "ocultar,  dissimular  a 
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propriedade, a origem..."

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
natureza. Uma pessoa que recebe através de uma terceira pessoa, numa 
sala  reservada  de  um banco,  o  que  essa  pessoa  quer,  senão  ocultar  e 
dissimular?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Luiz Fux, de fato a lei, no seu enunciado, evidentemente normativo, ela 
endurece sobremodo a resposta punitiva do Estado.  Isso é verdade, basta 
atentar para os núcleos deônticos usados pela lei: ocultar e dissimular o 
quê?  Ai  vem a  variedade,  a  natureza,  origem,  localização,  disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime; e vem a lista dos  crimes. Sem dúvida 
que a lei quis endurecer a resposta penal do Estado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, o que eu quero deixar bem claro é que nós não podemos nos 
fazer  de  ingênuos  e  achar  que  essas  pessoas  que  pediram  dinheiro, 
precisamente, os protagonistas desse esquema, desse maldito esquema, 
que elas estavam pedindo dinheiro a bancos ou a qualquer outro tipo de 
instituição. Elas estavam pedindo a pessoas que elas sabiam ser parte de 
um esquema, que dispunham de vasto numerário para oferecer...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas dois desses réus 
eram  do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores;  ele  conversou  com  os 
secretários, diferentemente...
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual a 
diferença faz Ministra?

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Para  mim,  a 
diferença é que os outros...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Havia 
dinheiro de sobra.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Para  mim,  a 
diferença básica é que esses dois...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ora, dê-
me meu quinhão.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  ....  do  próprio 
Partido dos Trabalhadores, ele teria que conversar era com o secretário, e, 
neste caso, não há uma prova, para mim, com todo o respeito que sempre 
tenho pelos votos de todos, não encontrei provas de que estes dois - Paulo 
Rocha e João Magno - tivessem conhecimento, porque eles se dirigiram a 
quem  tinham  que  se  dirigir.  E,  portanto,  crime  antecedente,  que,  nos 
outros casos, eu acatei...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois é, 
mas eles não receberam de quem deveriam receber.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Havia um contrato 
do PT com o Banco Rural.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  Se 
dirigiram a quem, supostamente, deveriam se dirigir, mas não receberam 
de quem...
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, vamos colher os votos?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
debate já se travou, a fecundidade dos pontos de vistas, a fecundidade 
salta aos olhos, agora, vamos à coleta dos votos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Já concluiu.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Estou sempre pronto 
a evoluir, tão logo convencido de assistir maior razão, o que não ocorre na 
espécie, à tese inicialmente repudiada.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sinto muito dizer que 
Vossa Excelência não me convenceu!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, faz 
parte.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Para 
digerirmos um pouco melhor,...
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
absolvi o José Luiz Alves.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  O José Luiz Alves 
também foi absolvido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência acolhe em relação a Anderson Adauto...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  E 
Anderson Adauto, são três.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Três 
absolvições.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Vota 
com o Relator, acompanha o Relator.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nos 
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termos do voto do Relator.
Quanto  à  absolvição,  houve  coincidência  em  três  nomes,  com  o 

Relator e o Revisor.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Muito 
bem.

Eu  estava  a  dizer,  para  digerirmos  um  pouco  mais,  um  pouco 
melhor tantos argumentos sólidos que Vossas Excelências expenderam, 
eu suspendo a Sessão por trinta minutos.
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11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

ITEM VII DA DENÚNCIA

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor  Presidente,  Senhores 
Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, eminentes advogados.

O item VII da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal 
narra o repasse de valores provenientes do núcleo publicitário-financeiro 
a integrantes do Partido dos Trabalhadores – PT. Nessa seção, a exordial 
acusatória aponta a configuração de crime de lavagem de dinheiro,  na 
forma do art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/1998.

Os  ilícitos  narrados  teriam  sido  praticados  pelos  seguintes  réus: 
Paulo  Rocha  (33º  denunciado),  Anita  Leocádia  (34ª  denunciada), 
Professor  Luizinho  (35º  denunciado),  João  Magno  (36º  denunciado), 
Anderson Adauto (37º denunciado) e José Luiz Alves (38º denunciado).

Em linhas gerais, o Procurador-Geral da República relata que, além 
da  cooptação  de  parlamentares  federais  já  exaustivamente  examinada 
neste julgamento, os recursos auferidos pelo grupo capitaneado pelo 1º 
denunciado (José Dirceu) também serviu para favorecer integrantes do 
próprio Partido dos Trabalhadores – PT. 

O  recebimento  dos  valores  –  de  origem  ilícita,  frise-se  –  restou 
viabilizado mediante o emprego de artifícios com o objetivo de ocultar a 
sua origem, natureza e o seu real destinatário.

A sistemática empregada pelos presentes denunciados consistiu no 
envio  de  interpostos  junto  ao  Banco  Rural  para  o  recebimento  da 
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vantagem indevida. 

Em  apertada  síntese,  a  defesa  dos  denunciado  reconheceu 
recebimento dos recursos, mas justificou que tais valores  destinaram-se 
ao pagamento de despesas político-partidárias.

É esse o breve contexto fático referente ao item VII da denúncia. Não 
voltaremos  às  premissas  teóricas  já  apresentadas  quando  do  voto 
exteriorizado  em  relação  aos  fatos  descritos  nos  itens  anteriores, 
tampouco será feita, nesta ocasião, uma análise dos crimes imputados aos 
réus em outros itens da peça vestibular de acusação. Este voto, relativo ao 
item VII da denúncia, cingir-se-á, essencialmente, à análise das condutas 
praticadas pelos réus já indicados, segundo a organização articulada na 
inicial acusatória.

Do réu Paulo Roberto Galvão da Rocha (33º denunciado)

Dos fatos imputados

O 33º réu (Paulo Roberto Galvão da Rocha) responde a esta ação 
penal pelo ilícito de lavagem de dinheiro (art. 1°, incisos V, VI e VII, da 
Lei nº 9.613/1998).

O referido denunciado teria, na condição de presidente do Diretório 
Regional  do  PT no  Pará  durante  o  período  referente  ao  escândalo  do 
mensalão,  recebido,  por  intermédio  de  sua  secretária  34ª  ré  (Anita 
Leocádia  Pereira  da  Costa),  em  espécie,  oferecidos  pela  quadrilha 
orquestrada pelo 1º réu. Os saques por intermédio de Anita Leocádia e de 
Charles dos Santos Dias ocorreram nos anos de 2003 e 2004 e teriam sido 
oriundos de ordens do 33º réu.

Em contrapartida, o 33º réu ofereceria o apoio político necessário à 
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governabilidade  do  país.  Os  atos  da  quadrilha  que  remunerou  o  33º 
denunciado também teriam o objetivo de desviar recursos públicos para o 
financiamento  de  campanhas  e  de  dívidas  de  diretórios  regionais  da 
agremiação partidária que lograra êxito nas eleições presidenciais.

O 33º réu, na sua defesa, articula a negativa de sua participação em 
todos  os  fatos  que  lhes  são  imputados.  Nesse  contexto,  os  principais 
argumentos da sua defesa podem ser assim sintetizados: i) o 33º réu, na 
condição de presidente do Diretório Estadual do PT do Pará, diligenciou 
no sentido da obtenção de recursos junto ao diretório nacional  de sua 
agremiação para pagar dívidas de campanha pretérita; ii) as testemunhas 
ouvidas  nos  autos  não  teriam  mencionado  o  nome  do  33º  réu  como 
pessoa  envolvida  nos  ilícitos  narrados  na  peça  exordial;  iii)  tendo  em 
vista que as transações foram feitas no âmbito do sistema financeiro, em 
particular decorrentes de empréstimos junto ao Banco Rural, o dinheiro 
sacado não seria “valor sujo” exigido para a consumação do delito de 
lavagem de dinheiro, porquanto não seria sujo na origem; iv) o envio de 
uma “emissária” para os saques no Banco Rural decorreu da função do 
33º réu de presidente do diretório regional de sua agremiação, e não se 
destinou  a  não  deixar  sinal  de  sua  suposta  participação  nos  delitos 
narrados nos autos; v) os valores sacados no Banco Rural pela secretária 
do 33º réu foram, imediatamente após o seu recebimento, encaminhados 
aos credores do diretório regional do Pará da sua agremiação política, o 
que gerou a emissão de notas fiscais; vi) o 33º réu desconhecia a origem 
ilícita  dos  recursos  sacados  e  isso  decorre  do  fato  de  ter  enviado  sua 
secretária Anita Leocádia, pessoa com quem trabalhava há muitos anos, 
para  realizar  os  saques.  É  que  a  presença  de  Anita  Leocádia  deixaria 
sinais de participação do 33º réu no suposto ilícito, o que não seria crível 
acaso  o  denunciado  tivesse  plena  ciência  da  ilicitude  da  origem  dos 
recursos; vii) em suas tratativas com o 3º réu (Delúbio Soares de Castro), 
o 33º réu (Paulo Roberto Galvão da Rocha) recebeu a informação de que 
sua  agremiação  partidária  buscava  empréstimos  bancários  para 
solucionar  problemas  financeiros  do  partido,  inclusive  dos  diretórios 
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regionais de sua agremiação. O 33º réu teria recebido do 3º réu (Delúbio 
Soares  de  Castro)  a  informação  de  que  os  valores  necessários  para  o 
pagamento  dos  credores  seriam  liberados;  viii)  o  33º  réu  apenas 
reconhece  que  sacou,  por  intermédio  de  sua  secretária,  a  quantia  de 
R$620 mil, não tendo determinado o saque de R$300 mil por Charles dos 
Santos Dias, então integrante do PSB. Esse último saque teria sido fruto 
de articulação diretamente realizada entre o PSB e o PT nacional, da qual 
o 33º réu, que não integrava a executiva nacional de seu partido, sequer 
teria participado; ix) o pagamento de credores do diretório regional no 
Pará da agremiação do 33º réu teria sido comprovado por meio de notas 
fiscais emitidas, o que comprovaria a destinação dos recursos sacados, e 
x) o 33º réu desempenhava uma função irrelevante e, em razão da tese de 
eliminação hipotética, sua participação em nada teria contribuído para os 
resultados dos crimes.

Crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98)

A assertiva de que não há provas contra o 33º réu,  mercê de não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir ao acervo probatório, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de lavagem de dinheiro.

O Ministério Público Federal demonstrou nestes autos que há provas 
de que o crime de lavagem de dinheiro foi cometido pelo 33º réu através 
de uma mecânica que envolveu o recebimento de dinheiro,  de origem 
ilícita  e  em  espécie,  por  intermédio  de  sua  secretária  34ª  ré  (Anita 
Leocádia  Pereira  da  Costa),  em  espécie,  oferecidos  em  favor  da 
agremiação  do  33º  réu  (Paulo  Roberto  Galvão  da  Rocha)  para  cujos 
parlamentares o 21º réu trabalhava.
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Ab initio, cumpre destacar que o próprio 33º réu reconheceu, à fl. 13 
de suas Alegações Finais, ter determinado o saque de dinheiro por sua 
secretária Anita Leocádia no Banco Rural oriundo de repasses feitos pelo 
seu  partido  por  intermédio  da  SMP&B.  Em  depoimento,  o  33º  réu 
também admitiu ter determinado que Anita Leocádia fosse a São Paulo 
para receber R$200 mil das mãos de Marcos Valério, verbis:

DELÚBIO  SOARES  colocou  a  disposição  do  PT/PA  
R$200 mil, a serem recebidos na cidade de São Paulo/SP; QUE 
DELÚBIO  não  falou  para  o  declarante  como  iria  repassar  tais  
recursos;  QUE pediu para ANITA LEOCÁDIA se dirigir a São  
Paulo  e  efetuar  o  recebimento desse  novo repasse,  bem como  
efetuar o pagamento dos credores do PT/PA; QUE orientou ANITA a  
procurar DELÚBIO SOARES no Diretório  Nacional  do PT;  QUE 
ANITA não relatou ao declarante como recebeu o valor de R$  
200 mil nesta ocasião em que esteve em São Paulo/SP; QUE  
somente após as declarações que ANITA LEOCÁDIA prestou  
na Polícia Federal é que o declarante tomou conhecimento que  
ANITA recebeu R$ 200 mil das mãos de MARCOS VALÉRIO,  
em um encontro realizado em um hotel;  QUE após  receber tal  
quantia, ANITA efetuou o pagamento imediato aos credores, conforme  
orientação  do  declarante;  QUE  tomou  conhecimento  através  de  
DELÚBIO SOARES que o Diretório Nacional do PT iria repassar R$  
300 mil  para o  Partido Socialista  Brasileiro  -  PSB -  no Estado do  
Pará, tendo em vista um entendimento entre os dois partidos em nível  
nacional  (fls.  1.869,  trecho  do  depoimento  de  Paulo  Roberto 
Galvão da Rocha) (Grifamos)

Na mesma linha, o depoimento de Anita Leocádia, a saber:

QUE o Deputado  PAULO ROCHA solicitou à  ré  ir  até  São  
Paulo para receber R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que o Partido  
dos Trabalhadores estava disponibilizando para quitação de dívidas da  
campanha do PT no estado do Pará; QUE o Deputado disse que uma  
pessoa do partido entraria em contato com a ré através de seu telefone  
celular; QUE quando chegou em São Paulo, uma pessoa lhe ligou e se  
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identificou  como  MARCOS  VALÉRIO  e  disse  que  era  a  pessoa  
indicada  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  QUE  o  Sr.  MARCOS  
VALÉRIO disse que estava chegando de viagem e iria providenciar o  
hotel para ficar e entraria em contato posteriormente; QUE depois,  
MARCOS VALÉRIO lhe  ligou  e  informou  um hotel  para  a  ré  se  
dirigir para encontrá-lo; QUE na portaria do hotel, identificou-se e  
perguntou pelo Sr. MARCOS VALÉRIO; QUE subiu no local, mas  
era no formato de uma sala de reunião; QUE MARCOS VALÉRIO  
estava  sozinho  na  ocasião;  QUE se  apresentou como Assessora  do  
Deputado PAULO ROCHA e teve um contato de apresentação; QUE  
o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe entregou os valores e disse que era a  
mando de DELÚBIO SOARES; QUE não chegou a contar os valores  
recebidos, mas o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe informou que se tratava  
de R$ 200.000,00; QUE os valores estavam acondicionados em dois  
envelopes; QUE sua ida a São Paulo ocorreu no início de 2004; (...)  
QUE  informava  ao  Deputado  PAULO  ROCHA  quando  recebia  
telefonema  da  Sra.  SIMONE.  (fls.  15.545/15.550,  trecho  do 
depoimento de Anita Leocádia) (Grifamos)

O  recebimento  de  dinheiro  por  intermédio  de  Anita  Leocádia  é, 
assim,  fato  incontroverso,  o  que  dispensaria  a  produção  de  provas. 
Todavia, é de se evidenciar que os saques também foram comprovados 
nos autos por meio de recibos informais tomados no momento da entrega 
do dinheiro no Banco Rural, juntados às fls. 9.26, 115, 120, 123 do Apenso 
6 e 202 do Apenso 7. Os recibos comprovam os saques no Banco Rural nas 
seguintes datas: 26/6/2003 (R$ 100.000,00), 3/7/2003 (R$50.000,00), 4/7/2003 
(R$  50.000,00),  17/7/2003  (R$  50.000,00),  18/7/2003  (R$  50.000,00)  e 
19/12/2003  (R$  120.000,00),  perfazendo,  nesse  período,  o  total  de  R$ 
420.000,00.

Em depoimento,  a  ré  Anita  Leocádia  confirma expressamente  ter 
recebido um total de R$620 mil, valor resultante do somatório dos R$420 
mil sacados no Banco Rural e dos R$200 mil recebidos em São Paulo, in 
verbis:
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identificou  como  MARCOS  VALÉRIO  e  disse  que  era  a  pessoa  
indicada  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  QUE  o  Sr.  MARCOS  
VALÉRIO disse que estava chegando de viagem e iria providenciar o  
hotel para ficar e entraria em contato posteriormente; QUE depois,  
MARCOS VALÉRIO lhe  ligou  e  informou  um hotel  para  a  ré  se  
dirigir para encontrá-lo; QUE na portaria do hotel, identificou-se e  
perguntou pelo Sr. MARCOS VALÉRIO; QUE subiu no local, mas  
era no formato de uma sala de reunião; QUE MARCOS VALÉRIO  
estava  sozinho  na  ocasião;  QUE se  apresentou como Assessora  do  
Deputado PAULO ROCHA e teve um contato de apresentação; QUE  
o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe entregou os valores e disse que era a  
mando de DELÚBIO SOARES; QUE não chegou a contar os valores  
recebidos, mas o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe informou que se tratava  
de R$ 200.000,00; QUE os valores estavam acondicionados em dois  
envelopes; QUE sua ida a São Paulo ocorreu no início de 2004; (...)  
QUE  informava  ao  Deputado  PAULO  ROCHA  quando  recebia  
telefonema  da  Sra.  SIMONE.  (fls.  15.545/15.550,  trecho  do 
depoimento de Anita Leocádia) (Grifamos)

O  recebimento  de  dinheiro  por  intermédio  de  Anita  Leocádia  é, 
assim,  fato  incontroverso,  o  que  dispensaria  a  produção  de  provas. 
Todavia, é de se evidenciar que os saques também foram comprovados 
nos autos por meio de recibos informais tomados no momento da entrega 
do dinheiro no Banco Rural, juntados às fls. 9.26, 115, 120, 123 do Apenso 
6 e 202 do Apenso 7. Os recibos comprovam os saques no Banco Rural nas 
seguintes datas: 26/6/2003 (R$ 100.000,00), 3/7/2003 (R$50.000,00), 4/7/2003 
(R$  50.000,00),  17/7/2003  (R$  50.000,00),  18/7/2003  (R$  50.000,00)  e 
19/12/2003  (R$  120.000,00),  perfazendo,  nesse  período,  o  total  de  R$ 
420.000,00.

Em depoimento,  a  ré  Anita  Leocádia  confirma expressamente  ter 
recebido um total de R$620 mil, valor resultante do somatório dos R$420 
mil sacados no Banco Rural e dos R$200 mil recebidos em São Paulo, in 
verbis:
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QUE, de acordo com a denúncia, onde discrimina as datas  
e os valores que a ré recebeu para o Deputado Federal PAULO  
ROCHA,  não  tem condição  de  se  lembrar  com detalhes  das  
datas  e  dos  valores,  mas  sabe  que  ao  todo,  recebeu  R$  
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) a mando do Deputado  
PAULO ROCHA; QUE o Deputado PAULO ROCHA informou à ré  
aqui presente que o Sr. DELÚBIO SOARES iria disponibilizar uma  
quantia, visando ao pagamento de credores da dívida de campanha;  
QUE o Deputado lhe disse que o Sr. DELÚBIO SOARES iria indicar  
uma pessoa para manter contato com a ré; QUE o Deputado PAULO  
ROCHA não lhe disse quem entraria em contato com a ré, somente  
mencionou o nome de DELÚBIO SOARES; (...)  QUE, como era a  
funcionária  mais  antiga,  existia  uma  relação  de  confiança  do  
Deputado em relação a sua pessoa;  (...)  QUE não lembra a data  
exata,  mas  uma  senhora  de  nome  SIMONE  lhe  telefonou  
dizendo que era a pessoa indicada por DELÚBIO SOARES e  
lhe informou que o recurso combinado seria disponibilizado no  
Banco Rural; QUE também disse para a ré a data em que deveria ir  
ao Banco Rural; QUE o Banco Rural ficava no Brasília Shopping e  
deu o nome do Sr. FRANCISCO para ré procurar no banco; QUE se  
identificou no Banco Rural com sua identidade e disse que estava indo  
buscar  os  valores  disponibilizados  pelo  Partido  dos  Trabalhadores;  
QUE  também  informou  que  era  Assessora  do  Deputado  PAULO  
ROCHA;  QUE  o  Sr.  FRANCISCO  já  sabia  do  que  se  tratava  e  
conduziu a ré até uma sala fechada; QUE conferiu os valores, o Sr.  
FRANCISCO  colocou  em  um  envelope  e  a  ré  teve  que  assinar  
recebendo;  QUE  deixou  cópia  de  sua  identidade  e  assinou  os  
documentos,  que,  segundo  o  Sr.  FRANCISCO,  iria  enviar  os  
documentos  para  o  Banco  Central,  tendo  em  vista  o  alto  valor  
recebido;  QUE recebeu, na ocasião,  R$ 100.000,00 (cem mil  reais);  
QUE sabe que foi em junho de 2003; QUE o Deputado sabia qual o  
valor que a ré ia receber e a orientou para quitar débitos com alguns  
fornecedores,  como:  o  Sr.  FERNANDO FRIGO, o  Sr.  CLAUDIO,  
FERNANDO DINI,  ANSELMO;  (  ..  .)  QUE recebeu  novamente  
valores em julho de 2003 e também no valor de R$ 100.000,00; QUE  
nessa ocasião também recebeu um telefonema da Sra. SIMONE; QUE  
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QUE, de acordo com a denúncia, onde discrimina as datas  
e os valores que a ré recebeu para o Deputado Federal PAULO  
ROCHA,  não  tem condição  de  se  lembrar  com detalhes  das  
datas  e  dos  valores,  mas  sabe  que  ao  todo,  recebeu  R$  
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) a mando do Deputado  
PAULO ROCHA; QUE o Deputado PAULO ROCHA informou à ré  
aqui presente que o Sr. DELÚBIO SOARES iria disponibilizar uma  
quantia, visando ao pagamento de credores da dívida de campanha;  
QUE o Deputado lhe disse que o Sr. DELÚBIO SOARES iria indicar  
uma pessoa para manter contato com a ré; QUE o Deputado PAULO  
ROCHA não lhe disse quem entraria em contato com a ré, somente  
mencionou o nome de DELÚBIO SOARES; (...)  QUE, como era a  
funcionária  mais  antiga,  existia  uma  relação  de  confiança  do  
Deputado em relação a sua pessoa;  (...)  QUE não lembra a data  
exata,  mas  uma  senhora  de  nome  SIMONE  lhe  telefonou  
dizendo que era a pessoa indicada por DELÚBIO SOARES e  
lhe informou que o recurso combinado seria disponibilizado no  
Banco Rural; QUE também disse para a ré a data em que deveria ir  
ao Banco Rural; QUE o Banco Rural ficava no Brasília Shopping e  
deu o nome do Sr. FRANCISCO para ré procurar no banco; QUE se  
identificou no Banco Rural com sua identidade e disse que estava indo  
buscar  os  valores  disponibilizados  pelo  Partido  dos  Trabalhadores;  
QUE  também  informou  que  era  Assessora  do  Deputado  PAULO  
ROCHA;  QUE  o  Sr.  FRANCISCO  já  sabia  do  que  se  tratava  e  
conduziu a ré até uma sala fechada; QUE conferiu os valores, o Sr.  
FRANCISCO  colocou  em  um  envelope  e  a  ré  teve  que  assinar  
recebendo;  QUE  deixou  cópia  de  sua  identidade  e  assinou  os  
documentos,  que,  segundo  o  Sr.  FRANCISCO,  iria  enviar  os  
documentos  para  o  Banco  Central,  tendo  em  vista  o  alto  valor  
recebido;  QUE recebeu, na ocasião,  R$ 100.000,00 (cem mil  reais);  
QUE sabe que foi em junho de 2003; QUE o Deputado sabia qual o  
valor que a ré ia receber e a orientou para quitar débitos com alguns  
fornecedores,  como:  o  Sr.  FERNANDO FRIGO, o  Sr.  CLAUDIO,  
FERNANDO DINI,  ANSELMO;  (  ..  .)  QUE recebeu  novamente  
valores em julho de 2003 e também no valor de R$ 100.000,00; QUE  
nessa ocasião também recebeu um telefonema da Sra. SIMONE; QUE  
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no Banco  Rural  foi  também recebida  pelo  Sr.  FRANCISCO; QUE  
também, na ocasião, se identificou e assinou a documentação; QUE  
lembra que, em dezembro de 2003, recebeu R$ 120.000,00 (cento e  
vinte mil reais) da mesma forma das anteriores.  (fls. 15.545/15.550, 
depoimento de Anita Leocádia). (Grifamos)

Uma das controvérsias gravita em torno do recebimento de valor por 
intermédio de Charles Santos Dias, porquanto, segundo a defesa do 33º 
réu, os saques intermediados por Charles Santos Dias teriam sido fruto de 
articulação diretamente realizada entre o PSB e o PT nacional, da qual o 
33º réu,  que não integrava a executiva nacional de seu partido, sequer 
teria participado. A tese sustentada pela defesa não se coaduna com a 
prova dos autos. É que o sr. Charles do Santos Dias, assessor parlamentar 
à época dos fatos, afirmou, de maneira clara e segura, que foi o 33º réu a 
pessoa que determinou o contato com Simone Vasconcelos para receber o 
dinheiro ilícito, verbis:

QUE no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado  
Federal  como  Assessor  Parlamentar  na  Diretoria-Geral,  
recebeu uma ligação telefônica do Deputado Federal PAULO  
ROCHA em que o mesmo dizia que, a partir do entendimento  
entre  o  PT e  PSB no estado do Pará,  o nome do declarante  
havia sido indicado pelo partido PSB para entrar em contato  
com uma pessoa de nome SIMONE; (...)

QUE  na  ocasião  o  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA 
mencionou  que  o  PSB  havia  contraído  dívidas  de  campanha  para  
ajudar a então candidata do PT MARIA DO CARMO na eleição do  
segundo  turno  para  o  governo  no  estado  do  Pará;  QUE então  o  
Deputado  Federal  PAULO  ROCHA  disse  que  o  declarante  
deveria entrar em contato com SIMONE, que esta forneceria os  
recursos para serem entregues em Belém/PA, mais precisamente  
no Diretório do Partido PSB, para saldar débitos pendentes do PSB  
com fornecedores e empresas contratadas;  QUE entrou em contato  
com SIMONE, apresentou-se  com CHARLES e  fez menção à  
conversa  que  tinha  tido  com  o  Deputado  Federal  PAULO  
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no Banco  Rural  foi  também recebida  pelo  Sr.  FRANCISCO; QUE  
também, na ocasião, se identificou e assinou a documentação; QUE  
lembra que, em dezembro de 2003, recebeu R$ 120.000,00 (cento e  
vinte mil reais) da mesma forma das anteriores.  (fls. 15.545/15.550, 
depoimento de Anita Leocádia). (Grifamos)

Uma das controvérsias gravita em torno do recebimento de valor por 
intermédio de Charles Santos Dias, porquanto, segundo a defesa do 33º 
réu, os saques intermediados por Charles Santos Dias teriam sido fruto de 
articulação diretamente realizada entre o PSB e o PT nacional, da qual o 
33º réu,  que não integrava a executiva nacional de seu partido, sequer 
teria participado. A tese sustentada pela defesa não se coaduna com a 
prova dos autos. É que o sr. Charles do Santos Dias, assessor parlamentar 
à época dos fatos, afirmou, de maneira clara e segura, que foi o 33º réu a 
pessoa que determinou o contato com Simone Vasconcelos para receber o 
dinheiro ilícito, verbis:

QUE no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado  
Federal  como  Assessor  Parlamentar  na  Diretoria-Geral,  
recebeu uma ligação telefônica do Deputado Federal PAULO  
ROCHA em que o mesmo dizia que, a partir do entendimento  
entre  o  PT e  PSB no estado do Pará,  o nome do declarante  
havia sido indicado pelo partido PSB para entrar em contato  
com uma pessoa de nome SIMONE; (...)

QUE  na  ocasião  o  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA 
mencionou  que  o  PSB  havia  contraído  dívidas  de  campanha  para  
ajudar a então candidata do PT MARIA DO CARMO na eleição do  
segundo  turno  para  o  governo  no  estado  do  Pará;  QUE então  o  
Deputado  Federal  PAULO  ROCHA  disse  que  o  declarante  
deveria entrar em contato com SIMONE, que esta forneceria os  
recursos para serem entregues em Belém/PA, mais precisamente  
no Diretório do Partido PSB, para saldar débitos pendentes do PSB  
com fornecedores e empresas contratadas;  QUE entrou em contato  
com SIMONE, apresentou-se  com CHARLES e  fez menção à  
conversa  que  tinha  tido  com  o  Deputado  Federal  PAULO  
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ROCHA; QUE SIMONE pediu ao declarante que retomasse a ligação  
no  dia  seguinte  pois  'ainda  estava  resolvendo';   QUE  novamente  
entrou em contato com SIMONE, que solicitou que o declarante fosse  
até Belo Horizonte/MG, declinando o endereço onde deveria encontrá-
la, que hoje sabe ser o escritório da empresa SMP&B; (...) QUE 
pegou  os  recursos  com SIMONE,  oportunidade  em  que  esta  
solicitou  a  apresentação  da  carteira  de  identidade  do  
declarante;  QUE nesse  momento SIMONE comentou  que,  de  
acordo  com  entendimento  com  o  Deputado  Federal  PAULO  
ROCHA, seriam efetuados três pagamentos mensais de cem mil  
reais;  QUE  não  estava  preparado  para  transportar  tal  quantia,  
quando então foi embalado todo o dinheiro;  QUE SIMONE comentou  
com o declarante que o mesmo deveria retomar no próximo mês para  
retirar mais cem mil reais, que inclusive ficou acertada uma data para  
que o declarante fizesse novo contato; (...)  QUE no segundo mês,  
referente  à  segunda  parcela  de  cem  mil,  deslocou-se  para  Belo  
Horizonte/MG no mesmo endereço que SIMONE havia lhe fornecido;  
QUE  nessa  oportunidade  SIMONE  alegou  que  estava  sem  
recursos  em  espécie  e  que  seria  entregue  um  cheque  
administrativo em nome da empresa SMP&B,  ocasião  em que  
assinou em recibo no valor de cem mil reais; QUE SIMONE orientou  
o declarante a se dirigir, salvo engano, à Agência Assembléia do Banco  
Rural e procurar alguém da gerência para realizar o saque do cheque  
administrativo  no  valor  de  cem  mil  reais;  QUE  na  Agência  
Assembléia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes, que já  
estava aguardando a presença do declarante, foi orientado a se dirigir  
ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a se deslocar à tesouraria  
para  efetuar  o  saque,  não  sabendo  informar  se  assinou  algum  
documento  comprobatório  do  recebimento  dos  valores;  QUE  
acompanhou a contagem dos maços de cédulas totalizando cem mil  
reais.  (fls.  974/977,  trecho  do  depoimento  de  Charles  Santos 
Dias) (Grifamos)

Embora  o  33º  réu não  integrasse  o  PSB,  nem mesmo a executiva 
nacional de sua agremiação, era presidente do diretório regional do seu 
partido  no  Pará  e  foi,  consoante  depoimento  acima,  responsável  pela 
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ROCHA; QUE SIMONE pediu ao declarante que retomasse a ligação  
no  dia  seguinte  pois  'ainda  estava  resolvendo';   QUE  novamente  
entrou em contato com SIMONE, que solicitou que o declarante fosse  
até Belo Horizonte/MG, declinando o endereço onde deveria encontrá-
la, que hoje sabe ser o escritório da empresa SMP&B; (...) QUE 
pegou  os  recursos  com SIMONE,  oportunidade  em  que  esta  
solicitou  a  apresentação  da  carteira  de  identidade  do  
declarante;  QUE nesse  momento SIMONE comentou  que,  de  
acordo  com  entendimento  com  o  Deputado  Federal  PAULO  
ROCHA, seriam efetuados três pagamentos mensais de cem mil  
reais;  QUE  não  estava  preparado  para  transportar  tal  quantia,  
quando então foi embalado todo o dinheiro;  QUE SIMONE comentou  
com o declarante que o mesmo deveria retomar no próximo mês para  
retirar mais cem mil reais, que inclusive ficou acertada uma data para  
que o declarante fizesse novo contato; (...)  QUE no segundo mês,  
referente  à  segunda  parcela  de  cem  mil,  deslocou-se  para  Belo  
Horizonte/MG no mesmo endereço que SIMONE havia lhe fornecido;  
QUE  nessa  oportunidade  SIMONE  alegou  que  estava  sem  
recursos  em  espécie  e  que  seria  entregue  um  cheque  
administrativo em nome da empresa SMP&B,  ocasião  em que  
assinou em recibo no valor de cem mil reais; QUE SIMONE orientou  
o declarante a se dirigir, salvo engano, à Agência Assembléia do Banco  
Rural e procurar alguém da gerência para realizar o saque do cheque  
administrativo  no  valor  de  cem  mil  reais;  QUE  na  Agência  
Assembléia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes, que já  
estava aguardando a presença do declarante, foi orientado a se dirigir  
ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a se deslocar à tesouraria  
para  efetuar  o  saque,  não  sabendo  informar  se  assinou  algum  
documento  comprobatório  do  recebimento  dos  valores;  QUE  
acompanhou a contagem dos maços de cédulas totalizando cem mil  
reais.  (fls.  974/977,  trecho  do  depoimento  de  Charles  Santos 
Dias) (Grifamos)

Embora  o  33º  réu não  integrasse  o  PSB,  nem mesmo a executiva 
nacional de sua agremiação, era presidente do diretório regional do seu 
partido  no  Pará  e  foi,  consoante  depoimento  acima,  responsável  pela 

9 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664839.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5339 de 8405 STF-fl. 56954



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

determinação dos saques por Charles dos Santos Dias no total de R$ 300 
mil.

Sob  outro  enfoque,  cumpre  destacar  que  o  33º  réu  alega  que  os 
valores foram utilizados integralmente para o pagamento de dívidas de 
campanha pretérita do diretório regional de seu partido no Pará. 

A defesa no sentido de que os elevados valores liberados por Marcos 
Valério  e  sacados  por  Anita  Leocádia  sob  a  orientação  do  33º  réu 
representavam Caixa Dois para viabilizar, tão somente, o pagamento de 
despesas de campanha é algo que, mercê de caracterizar conduta ilícita e 
reprovável  sob  o  prisma  do  princípio  da  moralidade,  revela-se 
incompatível com o que apurado nestes autos. Ad argumentandum tantum, 
ainda que tenha ocorrido Caixa 2,  isto  é,  a  utilização de recursos  não 
escriturados perante a Justiça Eleitoral, o esquema criminoso era muito 
mais ambicioso e egoístico, porquanto houve desvio de recursos obtidos 
ilicitamente em proveito pessoal de parlamentares.

Embora tenha alegado que as verbas se destinavam ao pagamento 
de  despesas  partidárias,  com  recursos  de  campanha  não  declarados 
(Caixa Dois), a referida circunstância é incapaz de excluir a tipicidade da 
sua  conduta.  É  que  o  destino  dado  ao  dinheiro  fruto  da  lavagem de 
dinheiro é irrelevante e não tem o condão de impedir o reconhecimento 
da prática do crime.

Sob outro enfoque, a destinação dos valores recebidos ao pagamento 
de fornecedores de bens e serviços nas campanhas eleitorais deveria ter 
ocorrido nos estritos termos da legislação eleitoral em vigor e não tem o 
condão de descaracterizar o crime de lavagem de dinheiro.  De acordo 
com o art. 26, II, da Lei nº 9.504/97, “São considerados gastos eleitorais, 
sujeitos  a  registro  e  aos  limites  fixados  nesta  Lei:  propaganda  e 
publicidade  direta  ou  indireta,  por  qualquer  meio  de  divulgação, 
destinada a conquistar votos”. Nesse diapasão, todo parlamentar recebe 
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mensalmente  um  subsídio  como  retribuição  pelo  seu  trabalho. 
Contribuições de terceiros para a participação em eleições são admitidas, 
mas  desde  que  observem  a  legislação  eleitoral  e  tenham  como  nítido 
objetivo  angariar  recursos  para  as  campanhas.  In  casu,  substanciais 
recursos financeiros foram repassados a diversos réus parlamentares em 
troca de apoio político. Além de não haver prova nos autos de que os 
valores  recebidos  destinaram-se  integralmente  aos  fornecedores  e 
credores das respectivas agremiações partidárias, a exigência de dinheiro 
em  troca  de  apoio  político  configura  inexoravelmente  o  crime  de 
corrupção. É incumbência do representante do povo no Congresso votar 
de acordo com a sua consciência, e não em decorrência de um pagamento 
feito por terceiro sob a frágil  justificativa de se tratar de caixa dois.  O 
ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em hipótese alguma, que 
um  parlamentar  perceba,  além  do  que  já  recebe  dos  cofres  públicos, 
dinheiro de terceiros para votar em um ou em outro sentido, porquanto 
essa  circunstância  ofende  a  moralidade,  os  princípios  ético-políticos 
basilares  e  a  lei  penal.  O  33º  réu  era  parlamentar  e  seu  apoio  no 
Congresso era deveras relevante para viabilizar o suporte político. Não se 
tratava  de  função  irrelevante,  desprezível  de  maneira  a  justificar  a 
incidência da teoria da eliminação hipotética. Sua relação com a cúpula 
de  sua  agremiação  era  demasiado  estreita,  de  maneira  a  impedir  a 
conclusão de que o réu desconhecia o que estava fazendo.

Corroborando a prática do delito de lavagem de dinheiro, bem como 
o envolvimento do 33º réu com o referido crime e o seu conhecimento 
quanto  à  ilicitude  da  origem  dos  valores  recebidos,  os  depoimentos 
abaixo transcritos merecem uma atenção especial, a saber:

QUE trabalha com o Deputado Federal PAULO ROCHA, do  
Partido  dos  Trabalhadores  do  Pará  há  aproximadamente  dez  anos;  
QUE trabalha  como Chefe  de  Gabinete  do referido parlamentar  na  
Câmara  dos  Deputados;  (...)  QUE no ano de  2003 o  Deputado  
Federal  PAULO  ROCHA  solicitou  à  DECLARANTE  a  
realização de um trabalho que não era afeto a suas atividades  
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valores  recebidos  destinaram-se  integralmente  aos  fornecedores  e 
credores das respectivas agremiações partidárias, a exigência de dinheiro 
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normais; QUE esse trabalho consistia em dirigir-se à Agência  
Brasília  do  Banco  Rural  e  efetuar  saques  de  valores  para  
custear  despesas  do  Diretório  Estadual  do  Partido  dos  
Trabalhadores  no  Pará;  QUE  o  Deputado  Federal  PAULO  
ROCHA é  presidente  do  Partido  dos  Trabalhadores  no  Pará  desde  
aproximadamente  o  ano  de  2002;  QUE  o  primeiro  saque  que  
realizou  ocorreu  no  final  do  mês  de  junho  de  2003;  (...)  o  
Deputado  Federal  PAULO  ROCHA  afirmou  que  DELÚBIO  
SOARES  iria  encaminhar  os  recursos  necessários  para  
quitação  das  despesas  contraídas  pelo  Partido  dos  
Trabalhadores no Estado do Pará através da Agência Brasília  
do  Banco  Rural;  QUE  não  sabe  dizer  por  qual  motivo  o  
Diretório  Nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores  não  fazia  
encaminhamento  dos  recursos  diretamente  para  a  conta  
bancária do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores  
no  Pará;  (fl.  720,  trecho  do  depoimento  de  Anita  Leocádia 
Pereira da Costa) (Grifamos)

já  na  cidade  de  São  Paulo  recebeu  uma  ligação  de  
MARCOS  VALÉRIO,  que  pediu  para  a  DECLARANTE  que  
fosse  ao  seu  encontro  em  um  hotel;  QUE  nunca  havia  se  
encontrado  com  MARCOS  VALÉRIO;  QUE  o  Deputado  Federal  
PAULO ROCHA nunca havia comentado com a DECLARANTE a  
respeito de seu relacionamento com MARCOS VALÉRIO; QUE em  
nenhum momento o Deputado Federal PAULO ROCHA comentou  
com  a  DECLARANTE  que  MARCOS  VALÉRIO  possuía  
relacionamentos  comerciais,  profissionais  ou  de  amizade  com  
DELÚBIO SOARES; QUE não se lembra do nome do referido hotel:  
QUE MARCOS VALÉRIO pediu para a DECLARANTE subir  
diretamente  ao  quarto  do  hotel;  QUE,  no  quarto  do  hotel,  
MARCOS VALÉRIO passou à DECLARANTE R$ 200 mil; QUE 
se  apresentou  para  MARCOS  VALÉRIO  como  sendo  a  assessora  
parlamentar  do  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA;  QUE  não  
conversou  nenhum  assunto  com  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  este  
apenas  perguntado  como  estava  o  Deputado;  QUE  MARCOS  
VALÉRIO  não  falou  à  DECLARANTE  qual  a  origem  daquele  
dinheiro, QUE nunca mais se encontrou com MARCOS VALÉRIO;  
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QUE,  após  receber  os  R$  200  mil  de  MARCOS  VALÉRIO,  a  
DECLARANTE efetuou o pagamento de alguns fornecedores, através  
de depósitos realizados em bancos ainda na cidade de São Paulo/SP;  
QUE  o  restante  do  recurso  foi  encaminhado  para  o  Diretório  do  
Partido  dos  Trabalhadores  no  Estado  do  Pará,  também através  de  
depósito  bancário;  QUE não  ficou  com nenhuma  parcela  do  valor  
recebido  de  MARCOS  VALÉRIO;  QUE  também  não  entregou  
nenhuma quantia do Deputado Federal PAULO ROCHA; (fls. 722-
723, trecho do depoimento de Anita Leocádia Pereira da Costa) 
(Grifamos)

Destarte,  ressoa  do  acervo  probatório  colacionado  nos  autos  e 
rememorado ao longo deste voto a nítida intenção de se ocultar a origem 
e o destino dos recursos repassados ao 33º réu. Quando os saques foram 
feitos no Banco Rural, a secretária do 33º réu (Paulo Roberto Galvão da 
Rocha), sra. Anita Leocádia se identificou. Assinou recibos exigidos pelo 
banco para atestar o recebimento das quantias. Essa postura também não 
afasta a conduta voltada para a ocultação da origem do dinheiro recebido. 
Em primeiro lugar, porquanto os recibos assinados não eram informados 
às  autoridades  brasileiras,  e  tinham o  único objetivo  de  viabilizar  um 
controle  interno  de  interesse  do  próprio  Banco  Rural.  O  objetivo  dos 
recibos  não  era  o  de  revelar  os  sacadores  para  terceiros  estranhos  às 
operações  ilícitas,  mas  unicamente  o  de  permitir  ao  Banco  Rural  que 
pudesse  controlar  se  as  pessoas  que sacaram os  valores  eram aquelas 
efetivamente indicadas para tanto pela empresa de Marcos Valério. Em 
segundo  lugar,  o  tipo  penal  da  lavagem  de  dinheiro  não  impede  a 
identificação  de  quem  está  ocultando  a  origem.  O  que  se  oculta  é  a 
origem do dinheiro, e não necessariamente quem o recebe.

O  envio  de  emissária  de  confiança  do  33º  réu  para  o  saque  do 
dinheiro ilícito não descaracteriza a prática do tipo penal. A pessoa era 
conhecida  do  33º  réu,  mas  não  era  conhecida  do  público,  como  o 
parlamentar  réu,  e  poderia  mais  facilmente  receber  os  valores  sem 
despertar a atenção de terceiros.  Aduza-se,  ainda, que Anita e Charles 
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receberam valores em locais privados, isto é, na SMP&B e em quarto de 
hotel,  o que conduz à conclusão de que as operações eram ilícitas e o 
dinheiro de origem criminosa.

Nesse seguimento, a ciência do 33º réu quanto à ilicitude da origem 
dos recursos recebidos é inequívoca e decorre não apenas da forma como 
os recebimentos ocorreram, no Banco Rural em espécie e em quarto de 
hotel  em São  Paulo,  como também das  reuniões  que contaram com a 
participação do 33º réu, do 1º (José Dirceu de Oliveira e Silva), 3º (Delúbio 
Soares de Castro) e 25º (Valdemar Costa Neto) denunciados, in verbis:

QUE as reuniões para tratar de assuntos políticos ocorriam com  
a presença do DECLARANTE e JOSÉ ALENCAR, pelo PL, e JOSÉ  
DIRCEU,  DELÚBIO SOARES,  JOÃO PAULO CUNHA e  LUIZ  
DULCI pelo PT, sempre na residência de JOSÉ DIRCEU; (...) QUE o  
Senador  JOSÉ  ALENCAR  solicitou  ao  DECLARANTE  que  
aguardasse, pois voltaria a ligar em 10 minutos; QUE, retomada a  
ligação, JOSÉ ALENCAR solicitou o cancelamento da nota, uma vez  
que  o  candidato  LULA  estaria  se  dirigindo  a  Brasília  para  dar  
prosseguimento  às  negociações;  QUE  no  dia  seguinte,  na  
residência do Deputado PAULO ROCHA, PT/PA, foi realizada  
uma reunião entre LULA, JOSÉ ALENCAR, o DECLARANTE,  
JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  MARIA  DO  CARMO 
LARA  e  NILMAR  MIRANDA;  (...)  QUE  DELÚBIO  SOARES  
convidou o DECLARANTE para uma conversa reservada em um dos  
aposentos  (...);  QUE  se  retiraram  então  DELÚBIO  SOARES  e  o  
DECLARANTE, tendo este dito que '- lutara durante quatro anos  
para  montar  uma  chapa  para  atingir  os  5%,  e  não  seria  justo  
inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam recursos;  
QUE DELÚBIO SOARES tentou fazer com que a negociação ficasse  
em  patamares  abaixo  dos  R$  10  milhões  solicitados,  pois  tinha  
preocupação  com  a  obtenção  de  recursos  para  financiamento  de  
campanha; (...) QUE em dado momento do impasse, adentrou JOSÉ  
DIRCEU, que perguntou a DELÚBIO SOARES sobre o andamento  
das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  '-  Valdemar  está  
irredutível';  QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não fazendo qualquer  
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observação;  QUE  após  ISSO,  DELÚBIO  SOARES  disse  ao  
DECLARANTE:  '-  olha,  eu  vou  te  pagar  de  acordo  com  a  
entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar nada, mas parte  
referente à doação do JOSÉ ALENCAR, quando entrar, essa eu  
te repasso na integralidade até completar os R$ 10 milhões';  
QUE ambos saíram e comunicaram que o acordo estava fechado, sem  
maiores explicações."  (fls. 1.376/1.385, trecho do depoimento de 
Valdemar Costa Neto) (Grifamos)

 O  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  protege  a 
administração da justiça – sendo certo que a lavagem de bens, direitos ou 
valores, dificulta a aplicação da lei penal, por escamotear a materialidade 
do crime ou a sua autoria – e a ordem econômica – reduzindo a confiança 
de investidores no mercado financeiro e gerando a concorrência desleal. 
Nesse contexto,  o recebimento dos valores por interposta pessoa basta 
para mascarar a origem, a localização e a disposição do capital, pois, de 
acordo  com a  jurisprudência  da  Casa,  “o  tipo  não  reclama nem êxito 
definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade 
dos exemplos de requintada ‘engenharia financeira’ transnacional, com os 
quais  se  ocupa  a  literatura”  (RHC nº  80.816,  Relator:  Min.  Sepúlveda 
Pertence, Primeira Turma, julgado em 18/06/2001, DJ 18-06-2001).

Nesse diapasão, revela-se, ainda, infundada a tese de que a retirada 
do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada não configuraria o crime de lavagem de dinheiro, na medida em 
que  os  valores  já  estariam  lavados  pelo  fato  de  as  transações  terem 
supostamente ocorrido no âmbito do sistema financeiro,  em particular 
decorrentes de empréstimos junto ao Banco Rural.  É que a retirada do 
dinheiro por interposta pessoa constitui, por si só, mecanismo destinado 
à dissimulação da propriedade e da natureza dos valores provenientes de 
crime. Ademais, a circulação do dinheiro em instituições financeiras, e em 
razão de empréstimos forjados, não é suficiente para a caracterização do 
valor sacado com o de origem ilícita como sustentou a defesa do 33º réu. 
É  que  a  inserção  no  sistema financeiro  dos  valores  sacados  no  Banco 
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Rural  teve  como propósito  retirar  as  máculas  caracterizadoras  de  sua 
origem ilícita.

Resulta  dos  elementos  reunidos  ao  longo  do  processo  que  o  33º 
acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à dissimulação da origem 
dos valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o 
tipo penal previsto no art.  1º da Lei nº 9.613/98, conforme indicado no 
voto do d. Ministro Relator.

Da ré Anita Leocádia (34ª denunciada)

Dos fatos imputados

A 34ª denunciada (Anita Leocádia) responde a esta ação pela prática 
do delito de lavagem de dinheiro, por sete vezes, nas penas do art. 1º, 
incisos V, VI e VII, da Lei n° 9.613/1998. 

Segundo  consta  da  exordial  acusatória,  entre  2003  e  2004,  a  34ª 
denunciada  (Anita  Leocádia)  e  Charles  Santos  Dias  atuaram  como 
interpostos  do  33º  denunciado  (Deputado  Federal  Paulo  Rocha), 
recebendo a  quantia  total  de  R$ 820  mil  reais  pagos  em favor  do  33º 
denunciado (Deputado Federal Paulo Rocha). Ainda segundo a inicial, o 
pagamento foi efetuado pelo 5º denunciado (Marcos Valério). 

De acordo com a denúncia, deste montante, a 34ª denunciada (Anita 
Leocádia)  recebeu  a  quantia  de  R$  620.000,00  (seiscentos  e  vinte  mil 
reais), ao passo que o restante – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – foi 
retirado por Charles Santos Dias, representante do Diretório do PSB no 
Estado do Pará.

Todavia, tal como exposto no voto do Ministro Relator, o parquet não 

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664839.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Rural  teve  como propósito  retirar  as  máculas  caracterizadoras  de  sua 
origem ilícita.

Resulta  dos  elementos  reunidos  ao  longo  do  processo  que  o  33º 
acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à dissimulação da origem 
dos valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o 
tipo penal previsto no art.  1º da Lei nº 9.613/98, conforme indicado no 
voto do d. Ministro Relator.

Da ré Anita Leocádia (34ª denunciada)

Dos fatos imputados

A 34ª denunciada (Anita Leocádia) responde a esta ação pela prática 
do delito de lavagem de dinheiro, por sete vezes, nas penas do art. 1º, 
incisos V, VI e VII, da Lei n° 9.613/1998. 

Segundo  consta  da  exordial  acusatória,  entre  2003  e  2004,  a  34ª 
denunciada  (Anita  Leocádia)  e  Charles  Santos  Dias  atuaram  como 
interpostos  do  33º  denunciado  (Deputado  Federal  Paulo  Rocha), 
recebendo a  quantia  total  de  R$ 820  mil  reais  pagos  em favor  do  33º 
denunciado (Deputado Federal Paulo Rocha). Ainda segundo a inicial, o 
pagamento foi efetuado pelo 5º denunciado (Marcos Valério). 

De acordo com a denúncia, deste montante, a 34ª denunciada (Anita 
Leocádia)  recebeu  a  quantia  de  R$  620.000,00  (seiscentos  e  vinte  mil 
reais), ao passo que o restante – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – foi 
retirado por Charles Santos Dias, representante do Diretório do PSB no 
Estado do Pará.

Todavia, tal como exposto no voto do Ministro Relator, o parquet não 

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664839.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5346 de 8405 STF-fl. 56961



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

logrou comprovar, ao longo da instrução, que a conduta perpetrada pela 
34ª denunciada (Anita Leocádia) se revestia de caráter doloso.

Ex positis, adotando os fundamentos invocados pelo ilustre Relator, 
absolvo  a  34ª  denunciada  (Anita  Leocádia)  das  acusações  contra  ela 
lançadas, na forma do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Do réu Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) (35º denunciado)

Dos fatos imputados

O 35º denunciado (Professor  Luizinho)  responde a esta  ação pelo 
delito  de  lavagem de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V,  VI  e  VII,  da  Lei  n° 
9.613/1998). 

Segundo consta da exordial acusatória, o 35º denunciado (Professor 
Luizinho),  à  época Deputado Federal,  teria  recebido,  por meio de  seu 
assessor José Nilson dos Santos, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
do  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  mediante  o  emprego  de  artifício 
destinado a ocultar origem, a natureza e o real destinatário da vantagem 
indevida.

Ocorre que, também quanto a este réu, não foram produzidas provas 
capazes de indicar o dolo na conduta do agente.

Ex positis, adotando os fundamentos invocados pelo ilustre Relator, 
absolvo o 35º denunciado (Professor Luizinho) das acusações contra ele 
lançadas, na forma do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
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Do réu João Magno de Moura (36º denunciado)

Dos fatos imputados

O 36º réu (João Magno de Moura) responde a esta ação penal pelo 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1°,  incisos  V,  VI  e  VII  da  Lei  nº 
9.613/1998). 

O  referido  denunciado  teria,  na  condição  de  Deputado  Federal 
durante o período referente ao escândalo do mensalão, recebido dinheiro 
sacado  no  Banco  Rural  por  intermédio  de  terceiros  e  por  meio  de 
operações  suspeitas  destinadas  à  ocultação  da  origem  do  dinheiro 
recebido. Os quatro saques teriam sido realizados por Charles Antônio 
Ribeiro e por Paulo Vieira Albrigo,  assessores do 36º réu,  nos anos de 
2003 e 2004 e totalizariam a quantia de R$ 360.000,00.

O 36º réu na sua defesa articula a negativa de sua participação em 
todos  os  fatos  que  lhes  são  imputados.  Nesse  contexto,  os  principais 
argumentos  da sua defesa  podem ser  assim sintetizados:  i)  o  réu não 
tinha ciência da ilicitude da origem dos recursos sacados no Banco Rural, 
o  que  descaracterizaria  a  prática  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
porquanto  o  acusado  desconhecia  os  crimes  antecedentes  citados  na 
denúncia;  ii)  inexistência  de  qualquer  documento  ou  depoimento  no 
sentido de que o 36º réu conhecia a origem ilícita dos valores repassados 
por  Marcos  Valério  a  mando  de  Delúbio  Soares,  o  que  imporia  a 
absolvição  por  ausência  de  provas;  iii)  os  recursos  sacados  foram 
integralmente destinados ao pagamento de despesas de campanha dos 
anos de 2002 e 2004, conforme provado nos autos, e o acusado agiu na 
confiança  de  que  Delúbio  Soares  repassaria  os  recibos  eleitorais  que 
comprovassem a origem dos recursos transferidos; iv) o acusado não teria 
voltado sua atuação para ocultar ou dissimular a natureza ou origem dos 
valores provenientes de crime. Ao revés, o acusado desconhecia a origem 
ilícita  dos  recursos  sacados;  v)  a  acusação  não  teria  identificado  qual 
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crime antecedeu a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro; vi) a 
acusação não teria provado a existência de uma organização criminosa 
destinada à prática de crimes contra a administração pública e contra o 
sistema financeiro nacional, e vii) as condutas praticadas pelo 36º réu não 
teriam  sido  individualizadas,  na  medida  em  que  a  acusação  teria 
elaboração pedido de condenação genérico.

Crime de lavagem de dinheiro (art. 1º Lei nº 9.613/98)

Compulsando  os  autos,  é  possível  concluir  que  o  36º  réu  (João 
Magno de Moura) participou do esquema envolvendo a compra de apoio 
parlamentar na Câmara dos Deputados.  O 36º denunciado tinha pleno 
conhecimento  do  esquema  delituoso  tanto  é  que,  para  se  preservar, 
utilizou-se  de  interpostas  pessoas  para  o  recebimento  dos  valores 
disponibilizados pelo núcleo político-partidário por intermédio do núcleo 
publicitário-financeiro,  valendo-se  da  estrutura  disponibilizada  pelo 
núcleo financeiro (Banco Rural).

Em depoimento, embora não tenha admitido a prática de qualquer 
crime,  o  36º  réu  (João  Magno  de  Moura)  reconheceu  ter  recebido  os 
valores sacados no Banco rural, verbis:

QUE  indagado  acerca  dos  recursos  repassados  por  
MARCOS  VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUZA,  oriundo  de  
suas empresas de publicidade, confirma que recebeu a quantia  
total  de  R$425.915,00  (quatrocentos  e  vinte  e  cinco  mil  e  
novecentos e quinze reais); QUE desse montante recebeu em sua  
conta bancária pessoal três depósitos, sendo o primeiro deles no  
dia  23.06.203  (sic),  no  valor  de  R$12.000,00  (doze  mil  reais),  o  
segundo no dia 18.08.2003, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco  
mil reais) e o terceiro no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em  
19.09.2003; QUE o Sr. CHARLES ANTONIO RIBEIRO, Assessor  
do declarante, recebeu depósito em sua conta bancária pessoal no valor  
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de R$10.000,00 (dez mil reais) no dia 18.08.2003; QUE o irmão do  
declarante  HERMÍNIO  MOURA  DE  ARAÚJO,  proprietário  da  
empresa DATAMINAS, recebeu em sua conta corrente um depósito  
no valor de R$25.915,00 (vinte e cinco mil novecentos e quinze reais)  
em decorrência do pagamento de uma pesquisa eleitoral realizada em  
2002 para a candidatura do declarante ao cargo de Deputado Federal;  
QUE  indagado  sobre  as  razões  da  emissão  da  nota  fiscal  ter  se  
realizado cerca de um ano após a prestação do serviço, respondeu que:  
neste  momento  não  sabe  esclarecer  tais  razões,  mas  o  empresário  
esclareceu tais fatos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados;  
QUE o Sr. PAULO VIEIRA ALBRIGO, atual assessor do declarante,  
também recebeu  R$ 50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  de  MARCOS  
VALÉRIO,  no dia  05.12.2003,  sendo que esta  quantia  foi  paga em  
espécie  na  Sede  da  SMP&B  em  Belo  Horizonte/MG;  (...)  QUE  
posteriormente,  entre  os  dias  17  e  24  de  setembro  de  2003,  o  Sr.  
PAULO  ALBRIGO  recebeu  mais  R$  250.000,00  (duzentos  e  
cinquenta mil reais), já que era Presidente do Comitê Financeiro da  
campanha eleitoral do declarante para Prefeito de Ipatinga/ MG; QUE  
esses R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) foram recebidos  
em três parcelas, não sabendo dizer se em dinheiro vivo ou depósito em  
conta  bancária;  QUE  o  último  repasse  de  recursos  de  MARCOS  
VALÉRIO  ocorreu  no  dia  27.04.2004,  no  valor  de  R$  50.000,00  
(cinquenta mil reais) através de um cheque da 2S PARTICIPAÇÕES  
em favor de PAULO VIEIRA ALBRIGO; QUE todos esses recursos  
foram  repassados  após  ter  sido  feita  a  solicitação  do  
declarante à Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores,  
na pessoa de DELÚBIO SOARES, com o fim específico de cobrir as  
despesas  das  campanhas  eleitorais  de  2002  e  2004.  (...)  QUE  o  
segundo  contato  pessoal  que  manteve  com  MARCOS  VALÉRIO  
ocorreu em 2003, sucedendo contato prévio mantido com DELÚBIO  
SOARES no sentido de que o declarante se dirigisse à SMP&B para  
ajustar a forma de recebimento do auxílio da campanha, na sede da  
empresa SMP&B. (fls. 6.002-6.004, trecho do depoimento de João 
Magno de Moura) (Grifamos)

Em  razão  do  depoimento  acima  transcrito,  resta  incontroverso  o 
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recebimento  de  dinheiro  pelo  36º  réu  (João  Magno  de  Moura), 
diretamente  e  por  intermédio  de  Hermínio  Moura  de  Araújo,  Charles 
Antônio Ribeiro e Paulo Vieira Albrigo.

Especificamente  quanto  ao  recebimento  de  dinheiro  por  Charles 
Antônio Ribeiro e Paulo Vieira Albrigo, a prova dos autos, estampada nos 
recibos  de  fls.  119/125  do  Apenso  45,  é  no  sentido  de  que  o  36º  réu 
recebeu R$ 360.000,00 de maneira suspeita e com o propósito de ocultar a 
origem dos recursos transferidos por Marcos Valério.

A comprovação dos assaques também pode ser obtida por meio dos 
depoimentos de Paulo Vieira Albrigo e Charles Antônio Ribeiro, in verbis:

que  recorda  que  foram  recebidos  valores  em 
setembro/2004,  época  correspondente  ao  final  da  campanha 
para prefeito deste  ano,  não recordando,  contudo,  os valores 
recebidos; que confirma o inteiro teor do depoimento prestado 
perante o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados,  lido 
neste ato a partir da fls. 36 até fls. 54 pelo oficial de Justiça deste 
Juízo. (...) que, nas vezes em que foi a SMP&B buscar recursos a 
ordem partiu do próprio deputado João Magno; que trabalhou 
na  campanha  de  2002,  do  Deputado  João  Magno,  pois  era 
assessor do mesmo, mas que não era coordenador financeiro da 
campanha,  realizando  contatos  regionais;  (fls.  19.125/19.126, 
trecho do depoimento de Paulo Vieira Albrigo).

O SR. PAULO VIEIRA ALBRIGO - O senhor quer as datas. 
Em 05/12/2005,  50  mil  reais;  em 27/04/2004,  50  mil  reais,  no 
período de campanha para Prefeito, nas 2 últimas semanas, eu 
recebi 250 mil, perfazendo um total de 350 mil.

o  SR.  DEPUTADO  JAIRO  CARNEIRO  -  Desculpe,  o 
senhor falou sobre 50 mil em dezembro de 2003?

O SR. PAULO VIEIRA ALBRIGO - Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Em 05/12/2003?
O  SR.  PAULO  VIEIRA ALBRIGO  -  Ah,  sim,  2003.  (fls. 

19.267).
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que recebeu uma ligação do deputado João Magno, que 
estava em Brasília, solicitando ao depoente o n° da sua conta-
corrente, para depósito de uma quantia em dinheiro, na época 
aproximadamente  R$  10.000,00;  que o  deputado João Magno 
não disse ao depoente a origem do valor; que não se lembra o 
meio utilizado para o depósito em sua conta; que o deputado 
João Magno disse ao depoente que o dinheiro seria utilizado 
para pagamento de dívidas de campanha; que o depoente fez 
os saques em dinheiro, efetuando o pagamento aos credores." 
(Charles Antônio Ribeiro, fls. 19.140-19.142)

A assertiva de que não há provas contra o 36º réu,  mercê de não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir ao acervo probatório, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de lavagem de dinheiro.

O  saque  efetuado  por  Paulo  Vieira  por  ordem  do  36º  réu  (João 
Magno de Moura) também teve origem em recursos do Banco do Brasil 
(Visanet), consoante tópico 151 do Laudo Pericial nº 2828/2006-INC, cujo 
teor merece ser transcrito: 

o restante  do saldo teve vários beneficiários,  dentre  os  
quais Ademar dos Santos Ricardo Filho, Marcos Valéria Fernandes de  
Souza,  Orlando  Martinho,  Sandra  Rocha,  Ramon  H.  Cardoso,  
Andréa Cristina Guimarães, Guido Luiz da Silva Filho, Paulo Vieira  
Abergo (sic)  e  outros  valores  com destinatários  não  identificados.  
(Grifamos)

O Ministério Público Federal demonstrou nestes autos que há provas 
de que o crime de lavagem de dinheiro foi cometido pelo 36º réu através 
de uma mecânica que envolveu o recebimento de dinheiro,  de origem 
ilícita e em espécie, no Banco Rural.
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A defesa  do  36º  réu  sustenta  que  os  saques  no  Banco  Rural  de 
dinheiro  oriundo  da  empresa  de  publicidade  de  Marcos  Valério 
destinaram-se à quitação de dívidas da campanha pretérita do referido 
réu,  valores  que  foram  recebidos,  mas  que  não  haviam  sido 
contabilizados. A defesa no sentido de que os elevados valores liberados 
por Marcos Valério e sacados sob a orientação do 36º réu (João Magno de 
Moura)  representavam  Caixa  Dois  para  viabilizar,  tão  somente,  o 
pagamento de despesas de campanha é algo que, mercê de caracterizar 
conduta ilícita e  reprovável  sob o prisma do princípio da moralidade, 
revela-se incompatível com o que apurado nestes autos. A defesa tentou 
comprovar,  essencialmente mediante depoimento pessoal  dos credores, 
que as dívidas existiam. Entretanto, não há provas do total da dívida, e 
nem  mesmo  da  utilização  integral  do  dinheiro  repassado  para  o 
pagamento dos referidos credores.

Ad argumentandum tantum, ainda que tenha ocorrido Caixa Dois, isto 
é, a utilização de recursos não escriturados perante a Justiça Eleitoral, o 
esquema  criminoso  era  muito  mais  ambicioso  e  egoístico,  porquanto 
houve desvio  de  recursos  obtidos  ilicitamente  em proveito  pessoal  de 
parlamentares.

Embora tenha alegado que as verbas se destinavam ao pagamento 
de  despesas  partidárias,  com  recursos  de  campanha  não  declarados 
(Caixa Dois), a referida circunstância é incapaz de excluir a tipicidade da 
sua  conduta.  É  que  o  destino  dado  ao  dinheiro  fruto  da  lavagem de 
dinheiro é irrelevante e não tem o condão de impedir o reconhecimento 
da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Sob outro enfoque, a destinação dos valores recebidos ao pagamento 
de fornecedores de bens e serviços nas campanhas eleitorais deveria ter 
ocorrido nos estritos termos da legislação eleitoral em vigor e não tem o 
condão de descaracterizar o crime de lavagem de dinheiro.  De acordo 
com  o  art.  26,  inciso  II,  da  Lei  nº  9.504/97,  “São  considerados  gastos 
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eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: propaganda e 
publicidade  direta  ou  indireta,  por  qualquer  meio  de  divulgação, 
destinada a conquistar votos”. Nesse diapasão, todo parlamentar recebe 
mensalmente  um  subsídio  como  retribuição  pelo  seu  trabalho. 
Contribuições de terceiros para a participação em eleições são admitidas, 
mas  desde  que  observem  a  legislação  eleitoral  e  tenham  como  nítido 
objetivo  angariar  recursos  para  as  campanhas.  In  casu,  substanciais 
recursos financeiros foram repassados a diversos réus parlamentares em 
troca de apoio político. Além de não haver prova nos autos de que os 
valores  recebidos  destinaram-se  integralmente  aos  fornecedores  e 
credores das respectivas agremiações partidárias, a exigência de dinheiro 
em  troca  de  apoio  político  configura  inexoravelmente  o  crime  de 
corrupção. É incumbência do representante do povo no Congresso votar 
de acordo com a sua consciência, e não em decorrência de um pagamento 
feito por terceiro sob a frágil  justificativa de se tratar de caixa dois.  O 
ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em hipótese alguma, que 
um  parlamentar  perceba,  além  do  que  já  recebe  dos  cofres  públicos, 
dinheiro de terceiros para votar em um ou em outro sentido, porquanto 
essa  circunstância  ofende  a  moralidade,  os  princípios  ético-políticos 
basilares  e  a  lei  penal.  É  cediço  que  o  36º  réu  era  parlamentar  e  sua 
atuação  era  relevante  para  viabilizar  a  concretização  do  esquema 
destinado à obtenção de suporte político no Congresso Nacional.

Ressoa do acervo probatório colacionado nos autos e rememorado 
ao longo deste voto a nítida intenção de se ocultar a origem e o destino 
dos recursos sacados a mando do 36º réu.

O  recebimento  do  dinheiro  pelo  36º  réu  foi  inequivocamente 
operacionalizado por mecanismos destinados à ocultação da sua origem 
ilícita,  porquanto  não  há  justificativa  plausível  para  o  depósito  das 
elevadas quantias em contas bancárias de assessores do réu. Se a tese de 
que os valores foram recebidos para o pagamento de despesas do partido 
do réu fosse verídica, por qual razão os depósitos não foram feitos em 
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conta bancária do partido? A manobra ocorrida evidencia a prática do 
delito insculpido no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

O  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  protege  a 
administração da justiça – sendo certo que a lavagem de bens, direitos ou 
valores, dificulta a aplicação da lei penal, por escamotear a materialidade 
do crime ou a sua autoria – e a ordem econômica – reduzindo a confiança 
de investidores no mercado financeiro e gerando a concorrência desleal. 
Nesse contexto,  o recebimento dos valores por interposta pessoa basta 
para mascarar a origem, a localização e a disposição do capital, pois, de 
acordo  com a  jurisprudência  da  Casa,  “o  tipo  não  reclama nem êxito 
definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade 
dos exemplos de requintada "engenharia financeira" transnacional, com 
os quais se ocupa a literatura” (RHC nº 80.816, Relator: Min. Sepúlveda 
Pertence, Primeira Turma, julgado em 18/06/2001, DJ 18-06-2001).

Nesse diapasão, revela-se, ainda, infundada a tese de que a retirada 
do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada não configuraria o crime de lavagem de dinheiro, na medida em 
que  os  valores  já  estariam  lavados  pelo  fato  de  as  transações  terem 
supostamente ocorrido no âmbito do sistema financeiro,  em particular 
decorrentes de empréstimos bancários. É que a retirada do dinheiro por 
interposta  pessoa  constitui,  por  si  só,  mecanismo  destinado  à 
dissimulação da propriedade e da natureza dos valores provenientes de 
crime. Ademais, a circulação do dinheiro em instituições financeiras, e em 
razão de empréstimos forjados, não é suficiente para a caracterização do 
valor  sacado  como  de  origem  ilícita.  É  que  a  inserção  no  sistema 
financeiro  dos  valores  sacados  no  Banco  Rural  teve  como  propósito 
retirar as máculas caracterizadoras de sua origem ilícita.

Resulta  dos  elementos  reunidos  ao  longo  do  processo  que  o  36º 
acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à dissimulação da origem 
dos valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o 
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tipo penal previsto no art.  1º da Lei nº 9.613/98, conforme indicado no 
voto do d. Ministro Relator.

Do réu Anderson Adauto Pereira (37º denunciado)

Dos fatos imputados

O 37º  réu (Anderson Adauto Pereira)  responde a  esta  ação penal 
pelos ilícitos de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de lavagem 
de dinheiro (art. 1° da Lei nº 9.613/1998). 

O  referido  denunciado  teria,  na  condição  de  ex-Ministro  dos 
Transportes  durante  o  período  referente  ao  escândalo  do  mensalão, 
oferecido vantagem indevida para a obtenção de apoio parlamentar, bem 
como  ordenado  o  saque  de  dinheiro  no  Banco  Rural  por  meio  de 
operações  suspeitas  destinadas  à  ocultação  da  origem  do  dinheiro 
recebido.  Em  contrapartida  aos  valores  oferecidos  pelo  37º  réu  a 
parlamentares, seria assegurado o apoio ao Governo Federal, como v.g., 
na aprovação de leis.

O 37º réu na sua defesa articula a negativa de sua participação em 
todos  os  fatos  que  lhes  são  imputados.  Nesse  contexto,  os  principais 
argumentos da sua defesa podem ser assim sintetizados: i) não haveria 
correlação  entre  o  contato  do  37º  réu (Anderson Adauto  Pereira)  com 
Romeu Queiroz e a aprovação da Reforma da Previdência e Tributária. É 
que, segundo o texto da própria denúncia, o contato entre os dois acima 
mencionados teria ocorrido em dezembro de 2003 e o recebimento dos 
valores teria ocorrido em janeiro de 2004. Por sua vez, o suposto apoio 
político para a aprovação das duas reformas acima mencionadas teria se 
verificado em agosto e setembro de 2003, meses de aprovação das duas 
reformas  ora  destacadas,  ou  seja,  segundo  a  defesa,  muito  antes  do 
contato  realizado  entre  os  dois.  O  37º  réu  não  poderia  ter  oferecido 
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vantagem ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para 
determiná-lo a praticar ato de ofício, se o ato (votação) ocorreu quase dois 
meses antes da reunião informal entre o 37º e Romeu Queiroz; ii) não 
houve  qualquer  ato  do  37º  réu  para  interferir  na  forma como  o  PTB 
participaria da base aliada, e sequer teria havido qualquer reunião entre o 
37º  réu  e  Roberto  Jefferson  para  tratar  de  questões  financeiras,  apoio 
político ou tema relacionados ao PTB e o PT. Segundo Marcos Valério, os 
repasses efetuado para o PTB foram realizados por indicação de Delúbio 
Soares,  inicialmente  para José  Carlos  Martinez  e,  posteriormente,  para 
Emerson  Palmieri  (fls.  16.351,  volume  76);  iii)  seria  ilógico  Roberto 
Jefferson ou Romeu Queiroz procurarem, em nome do PTB,  o 37º réu 
(Anderson Adauto Pereira) para uma interlocução com o PT, na medida 
em que Walfrido Mares Guia, membro do PTB, era Ministro do Turismo; 
iv)  o  envolvimento  do  37º  réu  com  Romeu  Queiroz  foi  pontual  e  se 
resumiu a uma facilitação, providenciada pelo 37º réu, da aproximação de 
Romeu  Queiroz  com  Delúbio  Soares,  a  fim  de  que  as  dívidas  de 
campanha do primeiro pudessem ser quitadas, e v) os saques no Banco 
Rural efetuados por José Luiz Alves a mando do 37º réu destinaram-se ao 
pagamento de dívidas de campanha pretérita,  dívidas que teriam sido 
comprovadas nos autos.

Do Crime de Corrupção Ativa

O acervo probatório acostado aos autos também revela a prática do 
crime de corrupção ativa do 37º réu. O preceito penal possui a seguinte 
redação:

Corrupção ativa
Art.  333  -  Oferecer  ou  prometer  vantagem  indevida  a 

funcionário  público,  para  determiná-lo  a  praticar,  omitir  ou 
retardar ato de ofício:

Pena  -  reclusão,  de  1  (um)  a  8  (oito)  anos,  e  multa. 
(Redação revogada)
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Do Crime de Corrupção Ativa
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Pena  -  reclusão,  de  1  (um)  a  8  (oito)  anos,  e  multa. 
(Redação revogada)
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em 

razão  da  vantagem  ou  promessa,  o  funcionário  retarda  ou 
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Compulsando os autos, é possível concluir que o 37º réu participou 
do esquema envolvendo a compra de apoio parlamentar na Câmara dos 
Deputados.  Em  depoimento,  a  ex-secretária  de  Marcos  Valério,  Sra. 
Fernanda  Karina  Ramos  Somaggio,  informou  que  seu  ex-chefe  e 
Anderson  Adauto  falavam  por  diversas  vezes  ao  telefone  e  que  uma 
pessoa que dizia ser irmão de Adauto esteve reunida a portas fechadas na 
SMP&B  com  uma  funcionária  chamada  Geiza  do  setor  financeiro  da 
SMP&B (fls. 07 do volume 1). Como prova da proximidade entre o 37º réu 
e  Marcos  Valério,  o  primeiro  reconheceu  que  a  SMP&B,  agência  de 
publicidade de Marcos Valério, foi responsável pelas suas campanhas ao 
cargo  de  Deputado  Estadual  em  Minas  Gerais  em  1998  e  Deputado 
Federal em 2002, verbis:

QUE no ano de  2002 foi  eleito  Deputado  Federal  pelo  PL –  
PARTIDO  LIBERAL,  em  coligação  com  o  PT-  PARTIDO  DOS  
TRABALHADORES; QUE assumiu como Ministro dos Transportes  
em janeiro de 2003; QUE entre os meses de março e abril do ano de  
2004,  afastou-se  do  Ministério  dos  Transportes  para  concorrer  a  
Prefeitura da cidade de UBERABA-MG; QUE conheceu MARCOS 
VALÉRIO  na  campanha  de  1998;  QUE  a  Agência  de  
Publicidade SMP&B foi a responsável pela criação de material  
gráfico  nas  campanhas  para  Deputado  Estadual  em  1998  e  
Deputado  Federal  em  2002 (fls.  3.565-3.567,  trecho  do 
depoimento de Anderson Adauto Pereira) (Grifamos)

Revela-se,  também,  dos  autos  que  foi  o  37º  réu  quem,  após  o 
falecimento  José  Carlos  Martinez,  restabeleceu  o  repasse  de  dinheiro 
oriundo da  agremiação ocupante  do  poder no governo federal  para o 
PTB.
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Sobre a estreita e comprovada correlação das vantagens pecuniárias 
oferecidas  e  recebidas  por  parlamentares  federais  e  o  modo  como  o 
Congresso  Nacional  funcionava  no  período  do  esquema  in  foco,  o 
relatório  final  da  CPMI  dos  comprova  a  ocorrência  de  repasses  de 
dinheiro a diversos parlamentares federais  em montantes elevados em 
períodos próximos a relevantes votações no Congresso Nacional (cf.  fl. 
290 e 292-294 das Alegações Finais do MPF e Volume 63).

Ressoa irrelevante para o afastamento da responsabilidade do 37º 
réu o fato de seu contato com o 31º réu (Romeu Queiroz) ter ocorrido em 
dezembro de 2003, isto é, quando as votações da Reforma da Previdência 
e Tributária já haviam se encerrado. É que, de fato, o contato se verificou 
após as votações no Congresso, mas isso não afasta a possibilidade de um 
ajuste  prévio  entre  o  37º  réu e  Romeu Queiroz,  acordo que veio  a  se 
confirmar em dezembro de 2003 e no repasse de janeiro de 2004.

A prova do vínculo estreito entre o 37º réu e Romeu Queiroz, bem 
como da participação ativa do primeiro na obtenção dos recursos ilícitos 
por este último inequívoca. Uma leitura detida do depoimento do próprio 
37º  revela,  a  despeito  do  que sustenta  a  defesa  do réu,  que o  mesmo 
intermediou o repasse de dinheiro por Delúbio Soares a Romeu Queiroz, 
verbis:

(...) reitera que não teve qualquer contato com o então deputado  
Roberto Jefferson; quanto a Romeu Queiroz, diz que não intermediou  
qualquer  recebimento  de  verba  pelo  mesmo,  tendo  apenas  sido  
procurado  pelo  deputado  Romeu  Queiroz  que  informou  ao  
interrogando  que  encontrava-se  com  dívidas  de  campanha  
pendentes;  o  interrogando,  então,  informou  ao  Sr.  Romeu  
Queiroz que, também, após a eleição de 2002, possuía dívidas  
pendentes e que teria quitado as mesmas com o apoio do PT  
Nacional; gostaria, ainda, o interrogando, de asseverar o contexto em  
que teria ocorrido o diálogo com Romeu Queiroz; diz que foi deputado  
estadual,  juntamente com o Sr. Romeu, por mais de 10 anos e que  
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possuía com o mesmo intimidade suficiente para informá-lo acerca de  
maneira que conseguiu solucionar suas pendências financeiras; frisa,  
portanto, que tal informação se deu de maneira informal; diz que foi  
questionado  por  Romeu  Queiroz  se  este  deveria  procurar  
Delúbio  Soares,  ao  que  o  interrogando  respondeu  
positivamente;  questionou,  ainda,  Romeu  Queiroz,  se  o  
interrogando poderia previamente questionar Delúbio se este  
receberia  Romeu  Queiroz;  diz  que,  então,  conversou  com  
Delúbio, que não se opôs a receber Romeu Queiroz; disse ainda  
que  não  ingressou  no  mérito  do  assunto  de  interesse  de  Romeu  
Queiroz  com Delúbio;  (...)  (fls.  16.283 do volume 76,  trecho do 
depoimento de Anderson Adauto Pereira) (Grifamos)

A tese da acusação de que o 37º réu foi a pessoa responsável pela 
intermediação do pagamento dos recursos ilícitos ao réu Romeu Queiroz 
fica corroborada através do depoimento deste último, a saber:

QUE  em  dezembro  de  2003,  foi  contatado  pelo  então 
Presidente do PTB, Deputado Roberto Jefferson, na condição de 
segundo  secretário  do  Partido  para  que  angariasse  recursos 
para  a  agremiação  política;  (...)  QUE,  diante  do  pedido  do 
Deputado  Roberto  Jefferson,  procurou  o  então  Ministro  dos 
Transportes  ANDERSON  ADAUTO  em  seu  gabinete,  para 
quem formulou a solicitação de recursos; QUE, cerca de dois ou 
três  dias  após  esta  reunião,  o  ex-Ministro  entrou em contato 
com  o  declarante  esclarecendo  que  tinha  mantido 
entendimentos  com o  então  Tesoureiro  do  PT,  Sr.  DELÚBIO 
SOARES, e que este por sua vez se colocou à disposição para 
disponibilizar  recursos  do  PT  através  da  empresa  SMP&B 
PUBLICIDADE;  QUE  estes  recursos  seriam  liberados  em 
janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2004; QUE o ex-
Ministro ANDERSON ADAUTO disse na oportunidade que os 
valores liberados seriam na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). (fls. 2.125/2.130, volume 10, trecho do depoimento de 
Romeu Queiroz)
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Desconsiderar  os  ilícitos  acima  descritos  cometidos  pelo  37º  réu 
como uma autêntica prática de corrupção ativa equivale a virar as costas 
para a realidade e para como as coisas funcionam no mundo real.

É verdade que diversos dos parlamentares volúveis ao pagamento 
em  dinheiro  já  integravam  a  base  aliada  do  governo  e  que  muitos 
integravam o próprio PT. Por outro lado, essa circunstância não impede, 
de  modo  algum,  a  prática  do  crime  de  corrupção.  A  corrupção  se 
justificava  exatamente  para  a  manutenção  da  base  aliada  e  do  seu 
compromisso de continuar a apoiar o governo. Não é, portanto, ilógico 
concluir  que  parlamentares  da  base  aliada  recebiam  dinheiro  para 
continuar a apoiar o governo, para continuar a integrar o bloco de apoio 
que viabilizava a governabilidade.

Comprovou-se,  portanto,  ao longo da instrução processual que os 
valores recebidos por Romeu Queiroz por indicação do 37º réu e repasse 
feito  por  Delúbio  Soares  e  Marcos  Valério  representaram  a  vantagem 
indevida oferecida e, posteriormente, paga. No caso específico do 37º réu 
(Anderson  Adauto  Pereira),  o  referido  praticou  o  ilícito  de  corrupção 
ativa por meio do pagamento ao réu Romeu Queiroz.

Quanto à alegação de que não há prova da prática de qualquer ato 
de ofício capaz de atestar a consumação do crime de corrupção ativa, ela 
não merece ser acolhida. De fato, não há prova contundente de que a lei A 
ou  B  foi  aprovada  especificamente  em  razão  de  um  saque  bancário 
específico  pelo  parlamentar  que  a  aprovou.  Aliás,  exigir  isso  do 
Ministério Público Federal seria o mesmo que exigir o impossível. Trata-
se de uma prova diabólica. Entretanto, há prova efetiva da prática de ato 
de  ofício  pelos  parlamentares  corrompidos  e  pelo  corruptor.  O ato  de 
ofício  praticado  foi  o  comportamento  dos  parlamentares  corruptos  no 
sentido de continuarem a fazer parte da base aliada. Esse comportamento 
não teria ocorrido se os saques bancários não tivessem sido autorizados. 
A prática de corrupção se confirma mediante a comprovação de que a 
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de  ofício  pelos  parlamentares  corrompidos  e  pelo  corruptor.  O ato  de 
ofício  praticado  foi  o  comportamento  dos  parlamentares  corruptos  no 
sentido de continuarem a fazer parte da base aliada. Esse comportamento 
não teria ocorrido se os saques bancários não tivessem sido autorizados. 
A prática de corrupção se confirma mediante a comprovação de que a 
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base aliada do governo, que incluía parlamentares do próprio PT não se 
desfez,  e  isso  em  razão  dos  pagamentos  efetuados  sob  a  rubrica  de 
mensalão.

Crime de lavagem de dinheiro (art. 1º  Lei nº 9.613/98)

O Ministério Público Federal demonstrou nestes autos que há provas 
de que o crime de lavagem de dinheiro foi cometido pelo 37º réu através 
de uma mecânica que envolveu o recebimento de dinheiro,  de origem 
ilícita  e  em  espécie,  por  intermédio  de  seu  ex-chefe  de  Gabinete  no 
Ministério dos Transportes José Luiz Alves.

Ab initio, cumpre destacar que o próprio 37º réu reconheceu, em suas 
Alegações  Finais,  ter  determinado  ao  seu  assessor  e  coordenador  de 
campanha José Luiz Alves, e a seu irmão, Edson Pereira, a realização dos 
saques no Banco Rural e na agência SMP&B de dinheiro repassado por 
Marcos Valério a mando de Delúbio Soares. 

Em depoimento,  a  ex-secretária  de  Marcos Valério,  Sra.  Fernanda 
Karina afirmou o que segue:

no mês de dezembro de 2003, em dia que não se lembra,  
esteve na Empresa SMPB COMUNICAÇÃO LTDA uma pessoa  
que se identificou como irmão e enviado do então Ministro dos  
Transportes,  o  senhor  ANDERSON  ADALTON  (sic),  o  qual  
chegou de mãos vazias e reuniu-se durante longo tempo com a  
senhora SIMONE VASCONCELOS e sua assistente GEISA, de  
lá saindo com uma mala; os comentários dentro da empresa  
são de que ele lá teria estado para receber entre R$ 100.000,00  
(cem mil reais) e/ou R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não  
se  recordando  ao  certo (fls.  12  e  13,  trecho  do  depoimento  de 
Fernanda Karina) (Grifamos)
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E o próprio 37º réu admitiu a utilização de seu assessor José Luiz 
Alves e de seu irmão Edson para o recebimento das quantias indevidas, 
in verbis:

QUE indicou seu coordenador de campanha e na época, 
chefe de Gabinete,  JOSÉ LUIZ ALVES, para efetuar contato e 
receber  os  recursos  que  seriam  destinados  por  DELÚBIO 
SOARES;  QUE  apesar  de  JOSÉ  LUIZ  ALVES  não  ser  o 
tesoureiro, era ele quem tinha a memória da campanha; QUE 
em nenhum momento o tesoureiro do PT fez menção a origem 
dos  recursos  levantados;  QUE  também  não  questionou  a 
origem dos recursos a DELÚBIO SOARES; QUE não entrou em 
detalhes acerca da forma em que os recursos seriam repassados, 
ficando claro  que os  valores  não seriam repassados em uma 
única  vez;  QUE  os  contatos  para  os  pagamentos  foram 
mantidos entre DELÚBIO SOARES e JOSÉ LUIZ ALVES; QUE 
JOSÉ LUIZ ALVES teria recebido os recursos provenientes de 
DELÚBIO  SOARES  em  cinco  oportunidades,  segundo 
informação do seu então chefe de Gabinete; QUE o montante 
alcançaria R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); QUE JOSÉ LUIZ 
ALVES, após o recebimento da primeira parcela, deu ciência ao 
declarante que orientou ao seu Chefe de Gabinete para saldar 
as dívidas eleitorais  pendentes;  QUE cientificado da planilha 
apresentada por MARCOS VALÉRIO, em que o seu Chefe de 
Gabinete JOSÉ LUIZ ALVES e seu irmão EDSON PEREIRA DE 
ALMEIDA  teriam  recebido  o  total  de  R$  1.000.000,00  (um 
milhão de reais), dividido em 16 parcelas, o declarante tem a 
dizer que não pode confirmar tal valor, visto que o seu Chefe de 
Gabinete  confirma  apenas  o  recebimento  de  R$  200.000,00 
(duzentos mil reais), e quanto ao seu irmão, em princípio, ele 
não soube informar o "quantum" recebido, mas já foi solicitado 
pelo  declarante  que  fossem  apurados  os  valores  por  ele 
recebidos; QUE o seu irmão teria recebido parte dos recursos 
em virtude  da  impossibilidade  do  recebimento  por  parte  de 
JOSÉ  LUIZ  ALVES;  QUE,  portanto  não  teve  contato  com 
MARCOS  VALÉRIO  por  conta  do  recebimento  dos  recursos 
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solicitados ao Tesoureiro do PT; (fl. 3.566, trecho do depoimento 
ANDERSON ADAUTO PEREIRA)

E, ainda:

diz que recebeu o montante aproximado de R$410.000,00 e  
que tais valores foram recebidos, em parte, pelo Sr. José Luiz e,  
em parte,  pelo irmão do interrogando, Sr. Edson Pereira;  que  
não se recorda do número de parcelas em que tais valores foram pagos;  
neste ponto, diz o depoente, que gostaria de esclarecer alguns fatos; diz  
que participa da campanhas políticas desde 1982 e que, a partir dessa  
experiência,  descobriu  que  as  pendências  financeiras  acabam sendo  
solucionadas pelos tesoureiros dos partidos da coligação vencedora; diz  
que nesse contexto procurou o tesoureiro do partido majoritário,  
Sr.  Delúbio  Soares,  do  PT,  e  o  informou de  suas apreensões  
quanto aos débitos que possuía da campanha de 2002, em que  
concorreu  para  deputado  federal  pelo  estado  de  Minas  Gerais  e  
solicitou  a  ajuda  de  Delúbio;  diz  que  o  Sr.  Delúbio  informou,  
então,  ao  interrogando,  que  estava  tentando  obter  alguns  
empréstimos  para  o  PT  e  que  iria  colocar  as  dividas  do  
interrogando  na  relação  de  pendências  do  PT;  diz  que  
aproximadamente  vinte  ou  trinta  dias  de  sua  solicitação,  Delúbio  
entrou em contato  com o  interrogando,  informando ao  mesmo que  
havia possibilidade do PT ajudá-lo; questionado acerca da forma da  
entrega  dos  recursos  pelo  PT diz  que  apenas  foi  informado que os  
valores  seriam  parcelados,  não  sendo  mais  nada  informado  nem  
perguntado pelo interrogando; diz que posteriormente Delúbio ligou  
para o interrogando e questionou através de quem poderia ser feito o  
pagamento;  diz  que  indicou  a  Delúbio  os  nomes  de  José  Luiz  
Alves e Edson Pereira de Almeida, seu irmão; diz que José Luiz  
foi  a  pessoa  que  buscou  a  primeira  parcela,  informando  ao  
interrogando que pegou o dinheiro na agência de Brasília do  
Banco  Rural,  em  dinheiro  vivo;  (fl.  16.284,  trecho  do 
depoimento ANDERSON ADAUTO PEREIRA) (Grifamos)

No mesmo sentido, Marcos Valério atesta o repasse de dinheiro para 
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o 37º réu, verbis:

as  transferências  ao  PL  em  decorrência  de  dívidas  de 
campanha  atingem  a  monta  de  R$1.000.000,00,  entregues  a 
Anderson Adauto (fls. 16.351, trecho do depoimento de Marcos 
Valério Fernandes de Souza)

Sem embargo de ter permanecido em silêncio em sede policial, José 
Luiz Alves optou por esclarecer a dinâmica dos fatos quando interrogado 
em juízo, verbis:

reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial  
em  que  optou  por  permanecer  em  silêncio,  diz  que  já  
compareceu à agência do Banco Rural situada em Brasília em 6  
(seis) ocasiões; diz que em 4 (quatro) delas com o fim de receber  
valores  destinados  ao  senhor  Anderson  Adauto;  diz  que  o  
montante  total  recebido  foi  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  
reais), diz que esses valores foram entregues por um funcionário do  
banco Rural de nome Renato; diz que forneceu ao mesmo sua carteira  
de identidade e, ainda, assinou um recibo; diz que os valores lhe foram  
entregues em espécie; (...)  diz que reconhece como sua a assinatura  
aposta na cópia  do  encaminhamento de  fac-símile  do Banco  Rural,  
datado  de  16/09/2003,  referente  a  um  saque  de  R$  50.000,00  
(cinquenta mil  reais),  do cheque nº 745758; (...)  diz  que reconhece  
também sua assinatura quanto ao recibo no valor de R$ 100.000,00,  
referido no depoimento policial citado; (...) diz que no dia 08.09.2003  
compareceu  ao  Banco,  com a  orientação  de  procurar  o  funcionário  
Renato e que este o informou que a operação não havia se concluído,  
solicitando que o interrogando retornasse no dia seguinte; diz que no  
dia  09.09.2003 compareceu,  então,  ao  Banco,  oportunidade em que  
recebeu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); que 16.09.2003  
esteve, novamente, na agência do Banco Rural, oportunidade em que  
recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil  reais);  (...)  diz  que esteve  no  
Banco,  ainda,  em duas  outras  oportunidades,  em 13.01.2004 e  em  
03.02.2004,  oportunidades  em  que  recebeu  a  importância  de  R$  
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em cada uma delas; (...) diz que os  
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maços  com  as  notas  encontravam-se  envoltos  em  lacre  bancário;  
questionado acerca de que forma o interrogando era informado que o  
dinheiro se encontrava disponível na agência do Rural, respondeu que,  
ao que recorda, era informado pelo senhor Anderson Adauto; acredita  
que em uma ou duas vezes foi informado da disponibilidade  
dos valores através de ligação telefônica de uma pessoa que  
representava  o  senhor  Delúbio  Soares;  diz  que  em  todas  as  
oportunidade em que procedeu às retiradas de valores, comunicou as  
mesmas, incontinenti, ao Senhor Anderson Adauto, que, por sua vez,  
informava ao interrogando acerca das providências que deveria tomar  
com estes valores”  (fls. 16.288/16.291, trecho do depoimento de 
José Luiz Alves) (Grifamos)

A ré Simone Vasconcelos confirmou que entregou dinheiro a José 
Luiz Alves, a saber:

QUE,  certa  vez,  solicitou  que  um  carro  forte  fosse  levar  
seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da  Confederação  
Nacional  do  Comércio  -  CNC,  local  onde  foram  entregues  aos  
destinatários finais no 0011 de entrada do prédio da CNC; (...) QUE 
no hall do prédio da CNC entregou valores para JOSÉ LUIZ AL  
VES, que agora veio a saber tratar-se de uma ex-assessor do  
Ministério dos Transportes, e para JACINTO LAMAS. (fls. 591, 
trecho do depoimento de Simone Vasconcelos) (Grifamos)

A defesa  do  37º  réu  sustenta  que  os  saques  no  Banco  Rural  de 
dinheiro  oriundo  da  empresa  de  publicidade  de  Marcos  Valério 
destinaram-se à quitação de dívidas da campanha pretérita do referido 
réu,  valores  que  foram  recebidos,  mas  que  não  haviam  sido 
contabilizados.  A prova das  dívidas  seria,  segundo a defesa do réu,  a 
contração de empréstimo pelo próprio réu, em nome de sua pessoa física, 
com a finalidade de quitar os débitos. Os argumentos não vingam. É que 
a  defesa  no  sentido  de  que  os  elevados  valores  liberados  por  Marcos 
Valério e sacados sob a orientação do 37º réu representavam Caixa Dois 
para viabilizar, tão somente,  o pagamento de despesas de campanha é 

36 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664839.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

maços  com  as  notas  encontravam-se  envoltos  em  lacre  bancário;  
questionado acerca de que forma o interrogando era informado que o  
dinheiro se encontrava disponível na agência do Rural, respondeu que,  
ao que recorda, era informado pelo senhor Anderson Adauto; acredita  
que em uma ou duas vezes foi informado da disponibilidade  
dos valores através de ligação telefônica de uma pessoa que  
representava  o  senhor  Delúbio  Soares;  diz  que  em  todas  as  
oportunidade em que procedeu às retiradas de valores, comunicou as  
mesmas, incontinenti, ao Senhor Anderson Adauto, que, por sua vez,  
informava ao interrogando acerca das providências que deveria tomar  
com estes valores”  (fls. 16.288/16.291, trecho do depoimento de 
José Luiz Alves) (Grifamos)

A ré Simone Vasconcelos confirmou que entregou dinheiro a José 
Luiz Alves, a saber:

QUE,  certa  vez,  solicitou  que  um  carro  forte  fosse  levar  
seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da  Confederação  
Nacional  do  Comércio  -  CNC,  local  onde  foram  entregues  aos  
destinatários finais no 0011 de entrada do prédio da CNC; (...) QUE 
no hall do prédio da CNC entregou valores para JOSÉ LUIZ AL  
VES, que agora veio a saber tratar-se de uma ex-assessor do  
Ministério dos Transportes, e para JACINTO LAMAS. (fls. 591, 
trecho do depoimento de Simone Vasconcelos) (Grifamos)

A defesa  do  37º  réu  sustenta  que  os  saques  no  Banco  Rural  de 
dinheiro  oriundo  da  empresa  de  publicidade  de  Marcos  Valério 
destinaram-se à quitação de dívidas da campanha pretérita do referido 
réu,  valores  que  foram  recebidos,  mas  que  não  haviam  sido 
contabilizados.  A prova das  dívidas  seria,  segundo a defesa do réu,  a 
contração de empréstimo pelo próprio réu, em nome de sua pessoa física, 
com a finalidade de quitar os débitos. Os argumentos não vingam. É que 
a  defesa  no  sentido  de  que  os  elevados  valores  liberados  por  Marcos 
Valério e sacados sob a orientação do 37º réu representavam Caixa Dois 
para viabilizar, tão somente,  o pagamento de despesas de campanha é 

36 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664839.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5366 de 8405 STF-fl. 56981



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

algo que, mercê de caracterizar conduta ilícita e reprovável sob o prisma 
do princípio da moralidade, revela-se incompatível com o que apurado 
nestes  autos.  A  defesa  tentou  comprovar,  essencialmente  mediante 
depoimento pessoal  dos  credores,  que as  dívidas  existiam.  Entretanto, 
não há provas do total da dívida, e nem mesmo da utilização integral do 
dinheiro repassado para o pagamento dos referidos credores.

Ad argumentandum tantum, ainda que tenha ocorrido Caixa Dois, isto 
é, a utilização de recursos não escriturados perante a Justiça Eleitoral, o 
esquema  criminoso  era  muito  mais  ambicioso  e  egoístico,  porquanto 
houve desvio  de  recursos  obtidos  ilicitamente  em proveito  pessoal  de 
parlamentares.

Embora tenha alegado que as verbas se destinavam ao pagamento 
de  despesas  partidárias,  com  recursos  de  campanha  não  declarados 
(Caixa Dois), a referida circunstância é incapaz de excluir a tipicidade da 
sua  conduta.  É  que  o  destino  dado  ao  dinheiro  fruto  da  lavagem de 
dinheiro é irrelevante e não tem o condão de impedir o reconhecimento 
da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Sob outro enfoque, a destinação dos valores recebidos ao pagamento 
de fornecedores de bens e serviços nas campanhas eleitorais deveria ter 
ocorrido nos estritos termos da legislação eleitoral em vigor e não tem o 
condão de descaracteriza o crime de lavagem de dinheiro. De acordo com 
o art. 26, inciso II, da Lei nº 9.504/97, “São considerados gastos eleitorais, 
sujeitos  a  registro  e  aos  limites  fixados  nesta  Lei:  propaganda  e 
publicidade  direta  ou  indireta,  por  qualquer  meio  de  divulgação, 
destinada a conquistar votos”. Nesse diapasão, todo parlamentar recebe 
mensalmente  um  subsídio  como  retribuição  pelo  seu  trabalho. 
Contribuições de terceiros para a participação em eleições são admitidas, 
mas  desde  que  observem  a  legislação  eleitoral  e  tenham  como  nítido 
objetivo  angariar  recursos  para  as  campanhas.  In  casu,  substanciais 
recursos financeiros foram repassados a diversos réus parlamentares em 
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troca de apoio político. Além de não haver prova nos autos de que os 
valores  recebidos  destinaram-se  integralmente  aos  fornecedores  e 
credores das respectivas agremiações partidárias, a exigência de dinheiro 
em  troca  de  apoio  político  configura  inexoravelmente  o  crime  de 
corrupção. É incumbência do representante do povo no Congresso votar 
de acordo com a sua consciência, e não em decorrência de um pagamento 
feito por terceiro sob a frágil  justificativa de se tratar de caixa dois.  O 
ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em hipótese alguma, que 
um  parlamentar  perceba,  além  do  que  já  recebe  dos  cofres  públicos, 
dinheiro de terceiros para votar em um ou em outro sentido, porquanto 
essa  circunstância  ofende  a  moralidade,  os  princípios  ético-políticos 
basilares  e  a  lei  penal.  O  33º  réu  era  parlamentar  e  seu  apoio  no 
Congresso era deveras relevante para viabilizar o suporte político. Não se 
tratava  de  função  irrelevante,  desprezível  de  maneira  a  justificar  a 
incidência da teoria da eliminação hipotética. Sua relação com a cúpula 
de  sua  agremiação  era  demasiado  estreita,  de  maneira  a  impedir  a 
conclusão de o réu desconhecia o que estava fazendo.

Corroborando a prática do delito de lavagem de dinheiro, bem como 
o envolvimento do 37º réu com o referido crime e o seu conhecimento 
quanto  à  ilicitude  da  origem  dos  valores  recebidos,  os  depoimentos 
abaixo transcritos merecem uma atenção especial, a saber:

Destarte,  ressoa  do  acervo  probatório  colacionado  nos  autos  e 
rememorado ao longo deste voto a nítida intenção de se ocultar a origem 
e o destino dos recursos repassados ao 37º réu. O telefonema do 37º réu a 
Delúbio Soares pedindo que entregasse recursos a Romeu Queiroz não é, 
portanto, a única prova dos autos incriminadora do 37º réu. A prova dos 
saques feitos pelo assessor do 37º réu,  saques que não eram pontuais, 
atesta  a  sua  participação  no  esquema.  É  de  se  destacar  que  os 
comprovantes dos saques encontram-se documentados nos Apensos dos 
autos (fls. 212, 219, 237, 59/59 verso, 98/98 verso do apenso 5 e fls. 79/82 
do Apenso 45).  O Laudo de Exame Financeiro n° 1.450/2007, anexo IV, 
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também atesta o papel de José Luiz Alves arrecadar os valores junto ao 
Banco Rural. O próprio 37º réu admite ter recebido mais de R$ 400 mil 
reais entregues por José Luiz Alves e seu irmão Edson Pereira, verbis:

diz que recebeu o montante aproximado de R$ 410.000,00 
e que tais valores foram recebidos, em parte, pelo Sr. José Luiz 
e, em parte, pelo irmão do interrogando, Sr. Edson Pereira (fls. 
16.284,  trecho  do  depoimento  de  Anderson  Adauto  Pereira, 
volume 76)

Quando os saques foram feitos no Banco Rural, José Luiz Alves, ex-
Chefe de gabinete do 37º réu (Anderson Adauto Pereira), se identificou. 
Assinou  recibos  exigidos  pelo  banco  para  atestar  o  recebimento  das 
quantias.  Essa  postura  também  não  afasta  a  conduta  voltada  para  a 
ocultação da origem do dinheiro recebido. Em primeiro lugar, porquanto 
os recibos assinados não eram informados às autoridades brasileiras, e 
tinham o único objetivo de viabilizar um controle interno de interesse do 
próprio  Banco  Rural.  O  objetivo  dos  recibos  não  era  o  de  revelar  os 
sacadores para terceiros estranhos às operações ilícitas, mas unicamente o 
de  permitir  ao  Banco  Rural  que  pudesse  controlar  se  as  pessoas  que 
sacaram os valores eram aquelas efetivamente indicadas para tanto pela 
empresa de Marcos Valério. Em segundo lugar, o tipo penal da lavagem 
de dinheiro não impede a identificação de quem está ocultando a origem. 
O que se oculta é a origem do dinheiro, e não necessariamente quem o 
recebe.

O envio  de  emissários  de  confiança  do  37º  réu  para  o  saque  do 
dinheiro ilícito não descaracteriza a prática do tipo penal. A pessoa era 
conhecida  do  37º  réu,  mas  não era  conhecida  do  público,  como o ex-
Ministro réu, e poderia mais facilmente receber os valores sem despertar 
a  atenção  de  terceiros.  Se  não  havia  preocupação  com a  revelação  da 
origem e identificação dos sacadores, por qual razão o 37º réu não foi 
receber as quantias diretamente no Banco Rural? Por que indicou José 
Luiz Alves, seu ex-chefe de gabinete e coordenador de campanha, e seu 
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irmão,  pessoas  de  sua  mais  elevada  confiança  para  a  realização  dos 
saques?

O  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  protege  a 
administração da justiça – sendo certo que a lavagem de bens, direitos ou 
valores, dificulta a aplicação da lei penal, por escamotear a materialidade 
do crime ou a sua autoria – e a ordem econômica – reduzindo a confiança 
de investidores no mercado financeiro e gerando a concorrência desleal. 
Nesse contexto,  o recebimento dos valores por interposta pessoa basta 
para mascarar a origem, a localização e a disposição do capital, pois, de 
acordo  com a  jurisprudência  da  Casa,  “o  tipo  não  reclama nem êxito 
definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade 
dos exemplos de requintada "engenharia financeira" transnacional, com 
os quais se ocupa a literatura” (RHC nº 80.816, Relator: Min. Sepúlveda 
Pertence, Primeira Turma, julgado em 18/06/2001, DJ 18-06-2001).

Nesse diapasão, revela-se, ainda, infundada a tese de que a retirada 
do  montante  disponibilizado  pela  estrutura  de  lavagem  de  dinheiro 
criada não configuraria o crime de lavagem de dinheiro, na medida em 
que  os  valores  já  estariam  lavados  pelo  fato  de  as  transações  terem 
supostamente ocorrido no âmbito do sistema financeiro,  em particular 
decorrentes de empréstimos bancários. É que a retirada do dinheiro por 
interposta  pessoa  constitui,  por  si  só,  mecanismo  destinado  à 
dissimulação da propriedade e da natureza dos valores provenientes de 
crime. Ademais, a circulação do dinheiro em instituições financeiras, e em 
razão de empréstimos forjados, não é suficiente para a caracterização do 
valor  sacado  como  de  origem  ilícita.  É  que  a  inserção  no  sistema 
financeiro  dos  valores  sacados  no  Banco  Rural  teve  como  propósito 
retirar as máculas caracterizadoras de sua origem ilícita.

Resulta  dos  elementos  reunidos  ao  longo  do  processo  que  o  37º 
acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à dissimulação da origem 
dos valores provenientes de ilícitos criminais cometidos, configurando o 
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tipo penal previsto no art.  1º da Lei nº 9.613/98, conforme indicado no 
voto do d. Ministro Relator.

Do réu José Luiz Alves (38º denunciado)

Dos fatos imputados

O 38º denunciado (José Luiz Alves) responde a esta ação pelo crime 
de  lavagem de  dinheiro,  em continuidade  delitiva,  por  seis  vezes  nas 
penas do art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei n° 9.613/1998. Segundo consta 
da exordial acusatória, entre os anos de 2003 e 2004, o 38º denunciado 
(José  Luiz  Alves)  teria  atuado  como  interposto  do  37º  denunciado 
(Anderson Adauto), recebendo a quantia de R$ 950.000,00 (novecentos e 
cinquenta  mil  reais)  do  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  mediante 
emprego de artifício destinado a ocultar a origem, a natureza e o real 
destinatário da vantagem indevida.

Sendo certo que o direito penal brasileiro, baseado no princípio da 
culpabilidade, exige a exata demonstração do elemento subjetivo do tipo 
para autorizar a providência condenatória, verifico que, com relação ao 
referido acusado, não há provas suficientes para afirmar-se a existência 
de dolo na conduta perpetrada.

Ex positis, adotando os fundamentos invocados pelo ilustre Relator, 
absolvo  o  38º  denunciado  (José  Luiz  Alves)  das  acusações  contra  ele 
lançadas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO
 
Ex  positis,  relativamente  ao  item  VII  da  denúncia  ofertada  pelo 

Ministério Público Federal, voto pela:
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(i) procedência da pretensão acusatória para condenar o réu Paulo 
Roberto Galvão da Rocha (33º denunciado) como incurso nas penas do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, nos termos do voto do Ministro Relator;

(ii)  absolvição  da  34ª  denunciada  (Anita  Leocádia)  das  acusações 
contra ela lançadas,  na forma do art.  386,  VII,  do Código de Processo 
Penal;

(iii)  absolvição  do  35º  denunciado  (Professor  Luizinho)  das 
acusações contra ele lançadas, na forma do art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal;

(iv) procedência da pretensão acusatória para condenar o réu João 
Magno de Moura (36º denunciado) como incurso nas penas do art. 1º da 
Lei nº 9.613/98, nos termos do voto do Ministro Relator;

(v)  procedência  da  pretensão  acusatória  para  condenar  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (37º denunciado) como incurso nas penas do 
art. 333 do Código Penal e do art. 1º da Lei nº 9.613/98, nos termos do voto 
do Ministro Relator;

(vi) absolvição do 38º denunciado (José Luiz Alves) das acusações 
contra ele lançadas,  na forma do art.  386,  VII,  do Código de Processo 
Penal.
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A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
egrégio Plenário, senhores advogados, senhoras e senhores.

Na  verdade,  Senhor  Presidente,  era  para  fazer  um  julgamento 
aligeirado  neste  segmento,  mas  confesso  a  Vossa  Excelência  que,  com 
relação ao tema lavagem de dinheiro,  tenho algumas convicções pessoais 
que já externei em vezes anteriores e que agora renovo, destacando, em 
um primeiro momento, que tenho examinado caso a caso. Por isso, votei 
no sentido da condenação de alguns dos réus e da absolvição de outros 
com relação, especificamente, ao delito de lavagem de dinheiro.   

O  eminente  Ministro  Marco  Aurélio  trouxe  a  discussão  sob  o 
enfoque  da  corrupção  passiva.  E  ali  também  Sua  Excelência  fez  a 
distinção entre delitos formais e materiais. Como no caso o núcleo do tipo 
da corrupção  passiva era o receber, adotei uma posição no sentido de que 
o ocultar e o dissimular,  ali flagrados - justamente porque a corrupção 
não  se  faz  à  luz  dos  holofotes  ou à  luz  do  sol,   na  clareza  do  dia  -, 
integravam o próprio tipo da corrupção passiva, na sua fase consumativa 
ou,  adotada aquela  compreensão que o Supremo já  havia definido,   o 
exaurimento do crime.

Hoje,  neste  segmento  que  se  refere  exclusivamente  à  lavagem de 
dinheiro, lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, acompanho, 
desde  logo,  o  eminente  Relator  e  o  eminente  Revisor  nas  suas 
convergências quanto à absolvição de Anita Leocádia, Professor Luizinho 
(Luiz Carlos da Silva) e José Luiz Alves, bem na linha do que entendi em 
momentos anteriores com relação ao crime de lavagem de dinheiro. E o 
faço também por entender o delito de uma maneira mais abrangente, ao 
exame dos autos,  com base no artigo 386,  VII,  do Código de Processo 
Penal.
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Quanto a  João  Magno e  Paulo Rocha,  ambos do PT,   e  quanto  a 
Anderson Adauto,  peço vênia ao Relator para acompanhar o Revisor. Tal 
como o Ministro Luiz Fux, entendo que o crime de lavagem de dinheiro, 
está  num processo de  construção,  não só no nosso ordenamento,  mas 
também no direito comparado. 

Na pesquisa  que fiz  e  trouxe a  Vossas  Excelências  com relação à 
jurisprudência norte-americana, mostrei  que ali,  também, está havendo 
uma  verdadeira  construção  do  que  seja  o  instituto,  e  que  podemos 
utilizar, de alguma forma, como parâmetro o que lá tem sido decidido. E 
lembro de ter trazido, também, uma decisão da Corte espanhola - e o fiz 
para cogitar da possibilidade do dolo eventual, no crime de lavagem -, 
sobre a chamada “cegueira branca”. Por que não a utilizaria aqui, então? 
Porque, evidentemente, forma culposa não há em matéria de lavagem de 
dinheiro. E dolo eventual, haveria? Seria compatível o dolo eventual com 
o delito lavagem de dinheiro? E eu me manifestei no sentido positivo, e 
não renego em absoluto a posição que ali adotei. Por quê? Justamente em 
função  do  que  qualifiquei  de  “lavadores  profissionais”.  No  caso,  nós 
tínhamos doleiros que,  na minha compreensão,  não têm interesse,  não 
querem saber de onde vem aquele dinheiro, ainda que tendo consciência 
da probabilidade de que seja um dinheiro sujo, a ser reintroduzido no 
mercado,  na  economia,  ou  seja,  a  ser  branqueado,  a  ser  lavado.  Não 
haveria esse interesse então, embora o Ministro Dias Toffoli tenha trazido 
uma questão extremamente interessante, que diz respeito à alteração da 
lei de regência, a Lei nº 9.613/1998, pois desde julho deste ano, temos todo 
e  qualquer  crime  como  um  possível  antecedente,  mesmo  a  mera 
contravenção penal, qualquer tipo de infração penal. 

E, realmente,  confesso que aí compartilho da mesma preocupação 
do Ministro Marco Aurélio,  porque quando um médico for receber os 
seus honorários, um advogado, a situação ficará muito difícil. Mas o que 
me consola - e por isso penso que estamos num momento de construção 
e o papel que essa Corte desempenha é relevantíssimo para esse efeito - 
quanto  a  esse  ponto  -  confesso  a  Vossas  Excelências  que  ainda  estou 
refletindo a respeito - diz com o elemento subjetivo do tipo. Não falo de 
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dolo, falo do elemento subjetivo do tipo. Eu teria que ir para a tipicidade, 
destacando, como colocado por alguns Ministros, que os fatos narrados 
na denúncia não parecem caracterizar aquilo que, entendo eu, deva ser 
compreendido como crime de lavagem de dinheiro. 

Tenho dificuldade em entender  presente  o  elemento  subjetivo  do 
tipo  lavagem  de  dinheiro  quando  parlamentares  do  Partido  dos 
Trabalhadores se dirigem ao tesoureiro do Partido em busca de recursos, 
em atividade absolutamente lícita, normal, corriqueira, e recebem esses 
recursos, embora eu reconheça, e o eminente Relator destaque, mediante 
mecanismos obscuros.

Mas,  com  relação  a  esse  aspecto,  vou  fundamentar  o  meu  juízo 
absolutório exatamente como o fiz com relação a alguns dos corréus a que 
absolvi em outros segmentos.  Digo que,  neste caso,  segundo entendeu 
este Plenário, os crimes antecedentes foram contra o Sistema Financeiro 
Nacional, gestão fraudulenta, e o outro seria o peculato, crime contra a 
Administração  Pública.  E,  com  relação  a  estes  delitos,  que  seriam  os 
crimes antecedentes - todos sabemos que a lavagem é chamada de “delito 
de segundo grau”, ou por conexão, ou derivado, ela não prescinde do 
crime  antecedente  -  não  consigo  visualizar,  nos  elementos  de  prova 
constantes dos autos, sequer indícios que afastem dúvida razoável. Não 
consigo chegar a juízo de certeza com relação ao conhecimento dos três - 
dois parlamentares do PT (João Magno e Paulo Rocha) e, ainda, Anderson 
Adauto -,  para afirmar que tivessem conhecimento de que os recursos 
que estavam sendo a eles repassados proviessem desses ilícitos. 

Senhor  Presidente,  por  isso,  renovando  o  meu  pedido  de  vênia 
diante das compreensões respeitabilíssimas em sentido contrário, aplico 
aqui  também  o  in dubio  pro  reo e  absolvo  os  três  acusados 
remanescentes.  Estou  acompanhando,  na  íntegra,  o  voto  do  eminente 
Revisor. 
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mecanismos obscuros.

Mas,  com  relação  a  esse  aspecto,  vou  fundamentar  o  meu  juízo 
absolutório exatamente como o fiz com relação a alguns dos corréus a que 
absolvi em outros segmentos.  Digo que,  neste caso,  segundo entendeu 
este Plenário, os crimes antecedentes foram contra o Sistema Financeiro 
Nacional, gestão fraudulenta, e o outro seria o peculato, crime contra a 
Administração  Pública.  E,  com  relação  a  estes  delitos,  que  seriam  os 
crimes antecedentes - todos sabemos que a lavagem é chamada de “delito 
de segundo grau”, ou por conexão, ou derivado, ela não prescinde do 
crime  antecedente  -  não  consigo  visualizar,  nos  elementos  de  prova 
constantes dos autos, sequer indícios que afastem dúvida razoável. Não 
consigo chegar a juízo de certeza com relação ao conhecimento dos três - 
dois parlamentares do PT (João Magno e Paulo Rocha) e, ainda, Anderson 
Adauto -,  para afirmar que tivessem conhecimento de que os recursos 
que estavam sendo a eles repassados proviessem desses ilícitos. 

Senhor  Presidente,  por  isso,  renovando  o  meu  pedido  de  vênia 
diante das compreensões respeitabilíssimas em sentido contrário, aplico 
aqui  também  o  in dubio  pro  reo e  absolvo  os  três  acusados 
remanescentes.  Estou  acompanhando,  na  íntegra,  o  voto  do  eminente 
Revisor. 

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562512.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5375 de 8405 STF-fl. 56990



Esclarecimento

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
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ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR)  -  Presidente,  não  é  a  minha  intenção  rebater  o  voto   da 

Ministra Rosa Weber, mas eu gostaria simplesmente de acrescentar algo 

que eu não disse,  e que estava implícito no meu voto.  Eu entendo, ao 

contrário do que sustenta a Ministra Rosa, que esses políticos, dos quais 

nós tratamos neste momento, só procuraram o Delúbio Soares para pedir 

dinheiro, porque sabiam que havia um vasto esquema de distribuição de 

dinheiro ilícito, só o fizeram, por isso, o que os motivou a correr atrás. 

Não  se  distribui  quantias  deste  porte,  oitocentos  mil,  seiscentos  e 

cinquenta  mil  reais,  com  essa  facilidade.  Então,  a  procura  foi,  sim, 

motivada pelo  conhecimento  -  aliás,  a  metade do  Congresso  Nacional 

sabia - da existência desse vasto esquema de distribuição de propinas, foi 

isso que motivou a procura ao senhor Delúbio Soares.
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E  mais,  há  um  fato  inegável,  incontornável  aqui  no 

caso. Eles pediram o dinheiro a Delúbio, mas não receberam do Delúbio, 

eles receberam de Marcos Valério, do grande esquema que nós estamos 

tratando. E é por isso que eles esconderam, exatamente por isso, porque 

não receberam do Delúbio, mas, sim, de Marcos Valério, do Banco Rural, 

é que eles tentaram esconder.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - Simone também pagou.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - De Simone evidente, que é parte daquilo que eu chamei de 

"o mecanismo".

Era só isso.

*****
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ESCLARECIMENTO  

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, em 
absoluto, o que vou dizer agora não tem nada a ver com a manifestação 
sempre respeitável e percuciente do eminente Relator.

Na  verdade,  com  relação  a  Anderson  Adauto,  que  não  era  dos 
quadros do PT, se tivesse sido ele condenado por corrupção ativa, o meu 
voto seria diferente. Mas ele não foi condenado pelo Plenário - e também 
com o meu voto, no sentido da absolvição por absoluta falta de provas. 
Por isso, consoante asseverei, não consigo afirmar que Anderson Adauto 
tivesse conhecimento de que os recursos a ele repassados provinham de 
ilícitos. 

Senhor Presidente, obrigada.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562513.

Supremo Tribunal Federal

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO  

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, em 
absoluto, o que vou dizer agora não tem nada a ver com a manifestação 
sempre respeitável e percuciente do eminente Relator.

Na  verdade,  com  relação  a  Anderson  Adauto,  que  não  era  dos 
quadros do PT, se tivesse sido ele condenado por corrupção ativa, o meu 
voto seria diferente. Mas ele não foi condenado pelo Plenário - e também 
com o meu voto, no sentido da absolvição por absoluta falta de provas. 
Por isso, consoante asseverei, não consigo afirmar que Anderson Adauto 
tivesse conhecimento de que os recursos a ele repassados provinham de 
ilícitos. 

Senhor Presidente, obrigada.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562513.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5378 de 8405 STF-fl. 56993



Voto s/ item VII

11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ ITEM VII

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
relativamente  a  este  item,  a  única  imputação  feita  é  de  lavagem  de 
dinheiro.  E,  nos outros  casos  em que votei  pela condenação,  tal  como 
alertou o Ministro-Revisor, hoje, em alguns casos, por exemplo, quanto a 
alguns parlamentares, cuja denúncia ele acolheu, havia prova suficiente 
do conhecimento prévio e da ciência prévia do crime antecedente.

Neste  caso,  quanto  ao  juízo  absolutório,  no  qual  há  coincidência 
agora de Relator e Revisor, acompanho para absolver Anita Leocádia, o 
Professor Luizinho (Luiz Carlos da Silva) e José Luiz Alves, exatamente 
por ausência de provas,  tal  como preconizado e votado pelo Ministro-
Relator, no que foi acompanhado até aqui pelos que já votaram.

Quanto a Paulo Rocha e João Magno, parlamentares do Partido dos 
Trabalhadores,  acompanho,  com  as  vênias  do  Ministro-Relator,  o 
Ministro-Revisor.  Como disse  na minha rapidíssima intervenção antes, 
são parlamentares do Partido dos Trabalhadores que, buscando recursos 
normais,  dentro  de  uma  regularidade  do  Partido  dos  Trabalhadores, 
buscaram ajuda com o tesoureiro Delúbio Soares. E não me impressiona 
aqui, nem poderia me levar, como é óbvio, a um juízo de certeza de que 
eles tivessem recebido do Banco Rural, porque havia contratos firmados 
entre o Partido dos Trabalhadores e o Banco Rural. Não tenho qualquer 
certeza  de  que  eles  soubessem  que  aqueles  não  eram  empréstimos 
verdadeiros,  que,  ao  final,  ou  pelo  menos  até  aqui,  nós  estamos 
considerando como sendo apenas formais, mas não sendo materialmente 
válidos.  Eles  não  tinham,  pelo  que  há  nos  autos,  qualquer  certeza  a 
respeito  disso,  qualquer  convicção  a  respeito  disso,  não  há  sequer 
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indícios, como disse agora a Ministra Rosa Weber, de que eles tivessem 
conhecimento,  portanto,  do  crime  antecedente,  sem  o  que  um  dos 
fundamentos desta imputação, a meu ver, fica inválido. E se distingue das 
outras  situações  em  que,  para  outros  parlamentares,  acolhi  a  tese  do 
Ministério  Público  e  as  provas  apresentadas  rigorosamente  porque  se 
cuidavam de situações irregulares, que procuravam por vias transversas 
receber vultosos valores.

Nos  outros  casos  havia  provas  nos  autos  de  que  eles  tinham 
conhecimento,  pelo  menos  na  minha  compreensão  e  no  que  fui 
convencida.

Não é o caso, portanto, relativamente a Paulo Rocha, a respeito do 
qual  se  afirma  que  teria  tido  reuniões  com  membros  do  Partido  dos 
Trabalhadores, que era o partido de que ele era integrante. Portanto, não 
posso presumir que ele tivesse, nessas reuniões, conhecimento de ilícitos, 
e, sem esse crime antecedente, na legislação então vigente, que era a Lei 
nº 9.613, no seu artigo 1º, previa-se exatamente o conhecimento do ilícito 
anterior  para se  chegar  à  prática  desse  crime.  Dessa ciência,  quanto  a 
Paulo Rocha e a João Magno, a meu ver, não há prova, razão pela qual eu 
também os absolvo.

Relativamente a Anderson Adauto, o que se contém nos autos é que 
ele teria procurado Romeu Queiroz, e Romeu Queiroz é que então disse a 
ele que havia a disponibilidade de recursos, que se comprovou e que foi 
repassada. Então, sem que tivesse qualquer crime antecedente de que ele 
tivesse conhecimento, não há o que lhe imputar. Também lembrou aqui o 
Ministro-Revisor que ele foi  absolvido do crime de corrupção ativa,  e, 
portanto, não há também crime antecedente relativamente a ele. 

Então, votei nos itens relativos a outros, João Paulo Cunha e outros 
parlamentares, com a prova de que havia o conhecimento pleno do ilítico, 
de que eles sabiam que havia um ilícito e que o dinheiro era decorrente 
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deste ilícito. A diferença dos meus votos anteriores relativamente a alguns 
dos outros Ministros foi exatamente quanto ao exaurimento ou a nova 
prática, mas sem nenhuma dúvida sobre o conhecimento prévio. 

Neste caso, este dado inicial não se apresenta com prova em bom 
juízo de certeza. 

Razão pela qual, Senhor Presidente, peço vênia ao Ministro-Relator e 
aos  que  o  acompanham  e  têm  essa  compreensão,  para,  neste  caso, 
acompanhar  o  Ministro-Revisor  e  julgar  improcedente  a  ação  penal 
relativamente  a  Paulo  Rocha,  Anita  Leocádia,  Luiz  Carlos  da  Silva 
(Professor Luizinho), João Magno, Anderson Adauto e José Luiz Alves, 
exatamente nos termos do voto do Ministro-Revisor.

É como voto, Senhor Presidente.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
Os  denunciados  Paulo  Rocha  (33º  acusado),  Anita  Leocádia  (34ª 

acusada),  Luiz  Carlos  da  Silva  (Prof.  Luizinho  -  35º  acusado),  João 
Magno (36º acusado), Anderson Adauto (37º acusado) e José Luiz Alves 
(38º  acusado),  nesse  capítulo  da  denúncia,  respondem  pelo  delito  de 
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII).

Passo ao exame da conduta de cada um deles no que tange ao delito 
em questão.

PAULO ROCHA e ANITA LEOCÁDIA
Os denunciados Paulo Roberto Galvão da Rocha e  Anita Leocádia 

Pereira  da  Costa respondem  pela  prática  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, da Lei nº 9.613/98). O primeiro, em 
continuidade  delitiva,  por  oito  vezes;  a  segunda,  em  continuidade 
delitiva, por sete vezes.

A respeito  dessa  imputação  aos  réus,  narra  o  Ministério  Público 
Federal, em suas alegações finais, que:

“(...)
716. No período compreendido entre junho de 2003 e 2004, 

o Deputado Federal Paulo Rocha, com a intermediação de Anita 
Leocádia  e  de  Charles  Santos  Dias,  recebeu a  quantia  de R$ 
820.000,00 de Marcos Valério,  valendo-se,  para o recebimento 
do dinheiro, dos mecanismos de lavagem disponibilizados pelo 
Banco Rural.

717. Recibos informais tomados no momento da entrega 
do dinheiro no Banco Rural, juntados às fls. 9.26, 115, 120, 123 
do Apenso 6 e 202 do Apenso 7 comprovaram que as operações 
executadas  por  Anita  Leocádia  naquela  instituição  financeira 
ocorreram  nas  seguintes  datas:  26/6/2003  (R$  100.000,00), 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675577.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
Os  denunciados  Paulo  Rocha  (33º  acusado),  Anita  Leocádia  (34ª 
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(38º  acusado),  nesse  capítulo  da  denúncia,  respondem  pelo  delito  de 
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII).

Passo ao exame da conduta de cada um deles no que tange ao delito 
em questão.

PAULO ROCHA e ANITA LEOCÁDIA
Os denunciados Paulo Roberto Galvão da Rocha e  Anita Leocádia 

Pereira  da  Costa respondem  pela  prática  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, da Lei nº 9.613/98). O primeiro, em 
continuidade  delitiva,  por  oito  vezes;  a  segunda,  em  continuidade 
delitiva, por sete vezes.

A respeito  dessa  imputação  aos  réus,  narra  o  Ministério  Público 
Federal, em suas alegações finais, que:

“(...)
716. No período compreendido entre junho de 2003 e 2004, 

o Deputado Federal Paulo Rocha, com a intermediação de Anita 
Leocádia  e  de  Charles  Santos  Dias,  recebeu a  quantia  de R$ 
820.000,00 de Marcos Valério,  valendo-se,  para o recebimento 
do dinheiro, dos mecanismos de lavagem disponibilizados pelo 
Banco Rural.

717. Recibos informais tomados no momento da entrega 
do dinheiro no Banco Rural, juntados às fls. 9.26, 115, 120, 123 
do Apenso 6 e 202 do Apenso 7 comprovaram que as operações 
executadas  por  Anita  Leocádia  naquela  instituição  financeira 
ocorreram  nas  seguintes  datas:  26/6/2003  (R$  100.000,00), 
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3/7/2003 (R$ 50.000,00),  4/7/2003 (R$ 50.000,00),  17/7/2003 (R$ 
50.000,00), 18/7/2003 (R$ 50.000,00) e 19/12/2003 (R$ 120.000,00), 
perfazendo, nesse período, o total de R$ 420.000,00.

718. No início do ano de 2004, Anita Leocádia, agindo a 
mando  do  então  Deputado  Federal  Paulo  Rocha,  recebeu 
diretamente  de  Marcos  Valério  em  um  quarto  de  Hotel  na 
cidade de São Paulo, o valor de R$ 200.000,00.

719. Em seu interrogatório, Anita Leocádia confirmou os 
fatos objeto da acusação (fls. 15.545/15.550):

(...)
720. O depoimento de Paulo Rocha confirmou a versão de 

Anita Leocádia (fls. 1.867/1.870):
(...)
721.  Embora  neguem  a  ilicitude  do  fato,  os  acusados 

admitiram em juízo o recebimento dos R$ 620.000,00:
(...)
722.  Ainda  no  ano  de  2003,  Paulo  Rocha  recebeu  de 

Marcos Valério a quantia de R$ 200.000,00 (fls.  84/85 e 89 do 
Apenso 45). O dinheiro foi entregue a Charles Santos Dias por 
Simone  Vasconcelos  no  escritório  da  SMP&B,  em  Belo 
Horizonte/MG. Nesse sentido o depoimento de Charles Santos 
Dias (fls. 974/977):

(...)
723.  A conduta de Paulo  Rocha de receber dinheiro  em 

espécie valendo-se de artifícios para ocultar a origem (Marcos 
Valério) e a natureza ilícita dos valores recebidos de molde a 
inseri-los  na  economia  sem  vestígios  de  ilicitude  tipificou  o 
crime de lavagem de dinheiro” (fls. 357 a 363 das alegações).

 
Em alegações finais, narra a defesa de  Paulo Rocha,  in verbis, que 

“[a] referida acusação não merece prosperar na medida em que absolutamente  
desprovida de fundamentos fáticos que defluam de uma análise lógica da própria  
imputação  e  jurídicos,  passíveis  de  configurar  a  imputação  penal  que  lhe  é  
lançada” (fl. 7).

Aduz, in verbis, que a conduta do acusado
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3/7/2003 (R$ 50.000,00),  4/7/2003 (R$ 50.000,00),  17/7/2003 (R$ 
50.000,00), 18/7/2003 (R$ 50.000,00) e 19/12/2003 (R$ 120.000,00), 
perfazendo, nesse período, o total de R$ 420.000,00.

718. No início do ano de 2004, Anita Leocádia, agindo a 
mando  do  então  Deputado  Federal  Paulo  Rocha,  recebeu 
diretamente  de  Marcos  Valério  em  um  quarto  de  Hotel  na 
cidade de São Paulo, o valor de R$ 200.000,00.

719. Em seu interrogatório, Anita Leocádia confirmou os 
fatos objeto da acusação (fls. 15.545/15.550):

(...)
720. O depoimento de Paulo Rocha confirmou a versão de 

Anita Leocádia (fls. 1.867/1.870):
(...)
721.  Embora  neguem  a  ilicitude  do  fato,  os  acusados 

admitiram em juízo o recebimento dos R$ 620.000,00:
(...)
722.  Ainda  no  ano  de  2003,  Paulo  Rocha  recebeu  de 

Marcos Valério a quantia de R$ 200.000,00 (fls.  84/85 e 89 do 
Apenso 45). O dinheiro foi entregue a Charles Santos Dias por 
Simone  Vasconcelos  no  escritório  da  SMP&B,  em  Belo 
Horizonte/MG. Nesse sentido o depoimento de Charles Santos 
Dias (fls. 974/977):

(...)
723.  A conduta de Paulo  Rocha de receber dinheiro  em 

espécie valendo-se de artifícios para ocultar a origem (Marcos 
Valério) e a natureza ilícita dos valores recebidos de molde a 
inseri-los  na  economia  sem  vestígios  de  ilicitude  tipificou  o 
crime de lavagem de dinheiro” (fls. 357 a 363 das alegações).

 
Em alegações finais, narra a defesa de  Paulo Rocha,  in verbis, que 

“[a] referida acusação não merece prosperar na medida em que absolutamente  
desprovida de fundamentos fáticos que defluam de uma análise lógica da própria  
imputação  e  jurídicos,  passíveis  de  configurar  a  imputação  penal  que  lhe  é  
lançada” (fl. 7).

Aduz, in verbis, que a conduta do acusado
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“(...) consistiria (segundo a tese acusatória) em lançar mão 
de  mecanismos  fraudulentos -  que  a  própria  acusação 
identifica no envio de emissários para os recebimentos, a fim 
de não deixar sinal de sua suposta participação no delito -, a 
análise do destino dos valores integra a conduta do apontado, 
sendo (pois) indissociável de sua participação.

Neste  contexto  e  até  porque  o  crime  de  lavagem  de 
capitais  é  extremamente  complexo,  não  obedecendo  a  uma 
cadeia causal linear, na medida em que além de reclamar (para 
sua configuração típica perfeita)  um crime antecedente,  exige 
condutas adjetivas que não são extreme de questionamentos.

Assim,  saber  o  destino  do  dinheiro  que  o  apontado 
recebeu  (em  nome  do  Diretório  Estadual  do  PT/PA),  via 
bancária,  se  não  integra  o  tipo  da  lavagem,  informa  a  sua 
conduta, consoante o brocardo milenar ‘dá-me facto, dabo tibe 
ius’,  notadamente  em  face  da  acusação  também  sustentar  a 
sabença  do  corréu  acerca  da  origem  ilícita  dos  valores 
recebidos” (fl. 8 - grifos do autor).

 
Afirma a defesa que  “a tese acusatória suscitada a desfavor do co-réu  

Paulo Rocha, partiu de premissas equivocadas (data vênia) e ignorando a verdade  
dos fatos (vênia permissa), de sorte que lhe atribui uma ilicitude de tese, onde o  
destaque típico posto a julgamento seria o fato dele, Paulo Rocha, ter enviado  
emissários para os recebimentos, a fim de  não deixar sinal de sua suposta  
participação no delito (...)” (fl. 9 – grifos do autor).

Sobre esse aspecto, esclarece que  “o propagado  envio de emissários 
sempre se deveu a condição de Paulo Rocha à frente do Diretório Estadual do  
Partido dos Trabalhadores no Estado do Pará, suposto que era, à época, o seu  
Presidente, consoante prova constituída nos autos (veja-se o ofício encaminhado  
ao douto Relator, pelo Diretório do PT/PA, na fase do art. 402, às fls. 44.334  
volume 210) e, jamais, a sua necessidade de não deixar sinal de sua suposta  
participação no delito, haja vista que estes valores, foram, imediatamente após  
o seu recebimento,  encaminhados aos credores do Diretório do PT/PA, contra  
emissão de notas fiscais submetidas ao crivo da justiça, para a prestação de  
contas” (fl. 9 – grifos do autor).
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“(...) consistiria (segundo a tese acusatória) em lançar mão 
de  mecanismos  fraudulentos -  que  a  própria  acusação 
identifica no envio de emissários para os recebimentos, a fim 
de não deixar sinal de sua suposta participação no delito -, a 
análise do destino dos valores integra a conduta do apontado, 
sendo (pois) indissociável de sua participação.

Neste  contexto  e  até  porque  o  crime  de  lavagem  de 
capitais  é  extremamente  complexo,  não  obedecendo  a  uma 
cadeia causal linear, na medida em que além de reclamar (para 
sua configuração típica perfeita)  um crime antecedente,  exige 
condutas adjetivas que não são extreme de questionamentos.

Assim,  saber  o  destino  do  dinheiro  que  o  apontado 
recebeu  (em  nome  do  Diretório  Estadual  do  PT/PA),  via 
bancária,  se  não  integra  o  tipo  da  lavagem,  informa  a  sua 
conduta, consoante o brocardo milenar ‘dá-me facto, dabo tibe 
ius’,  notadamente  em  face  da  acusação  também  sustentar  a 
sabença  do  corréu  acerca  da  origem  ilícita  dos  valores 
recebidos” (fl. 8 - grifos do autor).

 
Afirma a defesa que  “a tese acusatória suscitada a desfavor do co-réu  

Paulo Rocha, partiu de premissas equivocadas (data vênia) e ignorando a verdade  
dos fatos (vênia permissa), de sorte que lhe atribui uma ilicitude de tese, onde o  
destaque típico posto a julgamento seria o fato dele, Paulo Rocha, ter enviado  
emissários para os recebimentos, a fim de  não deixar sinal de sua suposta  
participação no delito (...)” (fl. 9 – grifos do autor).

Sobre esse aspecto, esclarece que  “o propagado  envio de emissários 
sempre se deveu a condição de Paulo Rocha à frente do Diretório Estadual do  
Partido dos Trabalhadores no Estado do Pará, suposto que era, à época, o seu  
Presidente, consoante prova constituída nos autos (veja-se o ofício encaminhado  
ao douto Relator, pelo Diretório do PT/PA, na fase do art. 402, às fls. 44.334  
volume 210) e, jamais, a sua necessidade de não deixar sinal de sua suposta  
participação no delito, haja vista que estes valores, foram, imediatamente após  
o seu recebimento,  encaminhados aos credores do Diretório do PT/PA, contra  
emissão de notas fiscais submetidas ao crivo da justiça, para a prestação de  
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Por essa razão, assevera não fazer  “qualquer sentido a tese acusatória  
naquilo que reclama de Paulo Rocha uma conduta tal, que não deixe sinal de  
sua suposta participação no delito se, imediatamente após o recebimento dos  
valores  (por  sua  secretária  de  mais  de  dez  anos,  que  se  apresentou  e  exibiu  
documentos no banco para receber os valores enviados, registre-se), estes foram  
absolutamente identificados nos pagamentos que seguiram” (fl. 10 – grifos do 
autor).

Ainda sobre essa questão, consigna a defesa que “a conduta de Paulo  
Rocha deriva do exercício da Presidência do Diretório Estadual do PT/PA e não  
de qualquer adesão ilícita!” (fl. 10).

Nesse ponto, segundo a defesa, “a denúncia, neste ponto, desconhece a  
perfeita adequação da atuação do co-réu Paulo Rocha, enquanto Presidente do  
Diretório Estadual do PT/PA, no trato com o então Tesoureiro do PT Nacional,  
suposto  que  ele  (Paulo  Rocha)  tratou  do  problema  (dívidas  de  campanha)  
exatamente  onde  deveria  -  na  sede  do  Diretório  Nacional  do  PT,  com  seu  
Tesoureiro!” (fl. 10).

Ressalta  dessa  maneira,  que  “essa  situação  -  por  sua  absoluta  
normalidade  -  diverge  (frontalmente)  da  hipótese  de  dolo  que  a  Procuradoria  
Geral  esgrime,  suposto  que  pagar  contas  assumidas  em  nome  do  Diretório  
Estadual do PT, com dinheiro conseguido e enviado pelo próprio Tesoureiro do  
Diretório Nacional do PT, não pode sugerir a adesão (por parte do corréu Paulo  
Rocha)  de  qualquer  conduta  ilícita  anteriormente  praticada  (ad 
argumentandum  tantum)  por  quem  envia  o  dinheiro” (fl.10  –  grifos  do 
autor).

Defende, ademais, que não se sustenta a tese da acusação de que o 
acusado era conhecedor da origem ilícita dos recursos, visto “ter se valido 
de terceira pessoa para as retiradas em espécie (fls. 5733), suposto que, no  
caso específico de Paulo Rocha,  a tomadora imediata dos valores fora sua  
própria  secretária  (Anita  Leocádia),  cuja  proximidade  e  longevidade  de  
convívio com o corréu, jamais se prestariam a  não deixar qualquer sinal de  
participação (de Paulo Rocha)” (fl. 10 - grifos do autor).

Traz à tona a defesa o argumento de que o réu teria sido informado 
pelo córreu Delúbio Soares (Tesoureiro do Diretório Nacional do PT) que 
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Por essa razão, assevera não fazer  “qualquer sentido a tese acusatória  
naquilo que reclama de Paulo Rocha uma conduta tal, que não deixe sinal de  
sua suposta participação no delito se, imediatamente após o recebimento dos  
valores  (por  sua  secretária  de  mais  de  dez  anos,  que  se  apresentou  e  exibiu  
documentos no banco para receber os valores enviados, registre-se), estes foram  
absolutamente identificados nos pagamentos que seguiram” (fl. 10 – grifos do 
autor).

Ainda sobre essa questão, consigna a defesa que “a conduta de Paulo  
Rocha deriva do exercício da Presidência do Diretório Estadual do PT/PA e não  
de qualquer adesão ilícita!” (fl. 10).

Nesse ponto, segundo a defesa, “a denúncia, neste ponto, desconhece a  
perfeita adequação da atuação do co-réu Paulo Rocha, enquanto Presidente do  
Diretório Estadual do PT/PA, no trato com o então Tesoureiro do PT Nacional,  
suposto  que  ele  (Paulo  Rocha)  tratou  do  problema  (dívidas  de  campanha)  
exatamente  onde  deveria  -  na  sede  do  Diretório  Nacional  do  PT,  com  seu  
Tesoureiro!” (fl. 10).

Ressalta  dessa  maneira,  que  “essa  situação  -  por  sua  absoluta  
normalidade  -  diverge  (frontalmente)  da  hipótese  de  dolo  que  a  Procuradoria  
Geral  esgrime,  suposto  que  pagar  contas  assumidas  em  nome  do  Diretório  
Estadual do PT, com dinheiro conseguido e enviado pelo próprio Tesoureiro do  
Diretório Nacional do PT, não pode sugerir a adesão (por parte do corréu Paulo  
Rocha)  de  qualquer  conduta  ilícita  anteriormente  praticada  (ad 
argumentandum  tantum)  por  quem  envia  o  dinheiro” (fl.10  –  grifos  do 
autor).

Defende, ademais, que não se sustenta a tese da acusação de que o 
acusado era conhecedor da origem ilícita dos recursos, visto “ter se valido 
de terceira pessoa para as retiradas em espécie (fls. 5733), suposto que, no  
caso específico de Paulo Rocha,  a tomadora imediata dos valores fora sua  
própria  secretária  (Anita  Leocádia),  cuja  proximidade  e  longevidade  de  
convívio com o corréu, jamais se prestariam a  não deixar qualquer sinal de  
participação (de Paulo Rocha)” (fl. 10 - grifos do autor).

Traz à tona a defesa o argumento de que o réu teria sido informado 
pelo córreu Delúbio Soares (Tesoureiro do Diretório Nacional do PT) que 
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a  “Nacional  estava buscando empréstimos bancários para resolver  os  
problemas  financeiros  do  partido,  inclusive  regionais,  e  que  tão  logo  
fossem efetivados tais empréstimos, haveria o repasse ao PT Regional [e  
que,  posteriormente,  teria  sido  informado  por  Delúbio que]  os  valores  (para  
pagamento das dívidas do PT Regional) seriam liberados, tendo incumbido sua  
então  assessora  há  mais  de  doze  anos,  e  Chefe  de  seu  gabinete,  Sra.  Anita  
Leocádia Pereira da Costa, pessoa de sua total confiança, de tomar as devidas  
providências para que se efetivasse o respectivo repasse de verba entre as esferas  
nacional e regional do Partido dos Trabalhadores e o pagamento das dívidas às  
quais ele se destinava” (fl. 11 – grifos do autor).

Afirma, nesse sentido, que,
 

“(...) após a articulação efetuada junto ao então tesoureiro 
do  PT,  o  Diretório  Nacional  disponibilizou  a  quantia  de  R$ 
300.000,00  (trezentos  mil  reais),  repassados  para  os  devidos 
pagamentos nos meses de junho e julho de 2003.

Posteriormente, houve o repasse de mais uma parcela de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em dezembro de 2003, e 
uma  outra  parcela,  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais), 
disponibilizados em julho de 2004, totalizando a quantia de R$ 
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) para o PT do Pará.

Em relação aos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sacados 
pelo  Sr.  Charles  dos  Santos  Dias,  tal  repasse  foi  fruto  de 
articulação realizada diretamente entre o PSB e o PT Nacional, 
da  qual  Paulo  Rocha  sequer  participou  (não  fazia  parte  da 
executiva nacional) tanto que foi o Sr. Charles dos Santos Dias, 
então  integrante  do  PSB,  quem  efetuou  diretamente  aquele 
saque  em  Belo  Horizonte,  conforme  afirmou  em  seu 
depoimento prestado em sede de inquérito  (fls.  974/977,  vol. 
04).

Este valor, então,  não se comunica a conduta do cidadão 
Paulo Rocha, sendo a hipótese absolutamente divorciada de sua 
ação, desgarrada até de seu campo de conhecimento, razão pela 
qual não se lhe pode (nem deve) querer explicações; apenas e 
tão somente o que o próprio apontado já dissera em sede de 
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inquérito (fls. 974/977, vol. 04), o que, evidentemente, basta a 
afastar qualquer discussão sobre sua participação no evento” 
(fls. 11/12 – grifos do autor).

Sustenta, ainda, que
 

“(...)  Paulo  Rocha,  efetivamente,  intercedeu  junto  à 
diretoria do PT Nacional,  para que fossem feitos os repasses 
financeiros ao PT/PA, na senda de serem honrados gastos de 
campanha do Partido naquele Estado (...)

Tais  fatos  são  inequívocos,  consoante  comprova  a 
documentação anexada à resposta escrita ofertada pelo corréu 
Paulo Rocha (Apenso 101 desta Ação Penal), bem assim a farta 
prova  testemunhal  colhida  na  instrução  e,  principalmente,  o 
ofício de fls. 44.334 (volume 210), expedido pela Presidência do 
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Estado do 
Pará” (fls.12/13 – grifos do autor).

 
Assevera a defesa que o acusado não nega que os valores recebidos 

foram utilizados integralmente para o  “pagamento de dívidas de campanha  
político-partidária (coligação do PT, para o governo do Estado e não de Paulo  
Rocha  para  a  Câmara  Federal...)[,  sendo  que]  os  recebimentos  se  deram por  
intermédio de sua então Assessora, a co-ré Sra. Anita Leocádia, haja vista que  
estas situações são absolutamente atípicas e ínsitas ao dia a dia de sua então  
gestão enquanto Presidente do Diretório Estadual do PT/PA” (fl.13 - grifos do 
autor).

Por tudo isso, sustenta ser “absolutamente inverídica a alegação contida  
na denúncia no sentido de que Paulo Rocha teria recebido dinheiro originado  
de crimes praticados por organização criminosa contra a administração  
pública e o sistema financeiro nacional, buscando ocultar-lhe a origem 
ilícita através de meio fraudulento,  qual seja,  a utilização de interposta  
pessoa, suposto que a denúncia, para aportar a esta constatação, não apresenta  
qualquer prova (apenas sustenta a sua hipótese e com essa situação se conforma),  
na medida em que não enfrenta o fato de que aludida interposta pessoa era a  
Secretária de Paulo Rocha,  há mais de dez anos e que, com a devida licença,  
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estava lá para estas situações!” (fl. 13 – grifos do autor).
A defesa traz em seu bojo a seguinte indagação: “como o fato de pagar  

contas legitimamente contraídas, em campanhas políticas que se submetem ao  
crivo do próprio estado (Tribunal de Contas), pode ser conformado em etapa de  
branqueamento de·valores apontado pela acusação como ilícitos?” (fl. 14).

E prossegue argumentando, in verbis, que
 

“(...)  o  meio  de  branqueamento  sugerido  na  denúncia 
(pagamento de contas de campanha) é absolutamente inidôneo 
para  a  finalidade  da  reinserção  do  capital  antes  sujo,  no 
mercado financeiro enquanto ativo limpo, haja vista o crivo do 
Tribunal de Contas! 

(...)
É evidente que o dinheiro enviado pelo Diretório Nacional 

do  PT,  se  lavado  foi  (ad  argumentandum  tantum),  quando 
aportou no Pará já se encontrava limpo - daí a sua utilização no 
pagamento de contas de campanha que, todos sabem, estaria à 
mercê  da  fiscalização  do  Estado  (...)”  (fls.  14/15  –  grifos  do 
autor). 

 
Em arremate a esses argumentos, aduz que “todas as provas contidas  

nos autos em relação às quantias com recebimento atribuído ao o apontado, ao  
contrário do quanto alegado pela acusação em sede de alegações finais, somente  
fazem balizar o fato de que não houve qualquer recebimento ilícito por parte dele,  
mas sim, repasses financeiros legítimos e lícitos, do PT - Nacional para o PT/PA,  
do qual o acusado Paulo Roberto Galvão da Rocha era então presidente, com a  
finalidade de cobrir dívidas de campanha político-partidária - da qual, registre-se,  
o co-réu Paulo Rocha sequer participara” (fl. 16).

A defesa faz, ainda, as seguintes considerações:
 

“(...)
Cotejando-se  a  descrição  do  tipo  penal  de  ‘lavagem’ e 

ocultação de valores com as narrativas dos fatos atribuídos ao 
Denunciado, se perceberá uma dissociação lógica entre aqueles 
fatos e a qualificação do crime a eles atribuída, na medida em 
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que  os  atos  que  são  imputados  ao  ora  Denunciado  não  se 
prestam a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores  provenientes  de  crimes  (termos  utilizados  para 
descrever  o  tipo penal  do artigo  1°,  da Lei  6,913/98)  ou,  em 
outros  termos,  para,  por  intermédio  de  três  etapas  delitivas, 
distanciar  os  valores  percebidos  de  sua  suposta  origem 
criminosa” (fls. 19/20 – grifos do autor).

 
Em  seguida,  destaca  que  “a  teoria  finalista  da  ação  (que  nossa  

sistemática penal adota) não prescinde da existência de dolo do agente para se  
obter o resultado, elemento que não se comprovou existir na conduta do cidadão  
co-denunciado (Paulo Rocha) que, além de não ter tido a intenção de perseguir e  
obter a conduta proibida pela norma do artigo 1°, incisos V, VI e VII, da Lei n°  
9.613/98,  por  sua  conduta já  destacada  (designar  a  própria  secretária  para  
processar  os  pagamentos),  manejou  um  meio  absolutamente  inidôneo na  
senda da dissimulação e da ocultação dos ativos” (fl. 27 – grifos do autor).

Frisa,  ademais,  não  haver  nos  autos  “qualquer  depoimento,  seja  do  
Senhor  MARCOS  VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUZA,  da  Senhora  
SIMONE  REIS  LOBO  DE  VASCONCELOS,  da  Senhora  KARINA 
SOMAGGIO,  do Senhor  DELÚBIO SOARES e  de outros,  a afirmar que o  
cidadão corréu Paulo Rocha tinha conhecimento da origem dos valores percebidos  
pelo então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores” (fl. 29 – grifos do autor).

Traz, ao final, os seguintes fundamentos:
 

“(...)
A toda evidência (...), nosso sistema legal adota a  Teoria 

da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua 
non), consoante se vê da leitura do art. 13 do CP: considera-se 
causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria 
ocorrido.

Nesta  perspectiva,  então,  cabe  verificar  se  o  resultado 
(lavagem  de  dinheiro)  ocorreria  do  mesmo  modo  sem  a 
intervenção  do  cidadão  Paulo  Rocha  (bem observado  que  já 
sustentamos, antes, a possibilidade de outro, por ele, realizar os 
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pagamentos) ou em outras palavras:  se entre o seu atuar e o 
resultado típico existe a necessária relação de causa e efeito.

Deveras,  o  fato  de  Paulo  Rocha  estar  no  exercício  da 
Presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores 
do Pará, além de ser a única justificativa para o recebimento do 
numerário (suposto que a prova produzida é no sentido de que 
os valores foram enviados ao Diretório - para pagar dividas de 
campanha - e não ao cidadão co-réu), não pode lhe prejudicar a 
ponto  de  significar  a  sua  participação  na  cadeia  causal  do 
delito.

Isso  porque  em  nada  corroborou  com  a  ocorrência  do 
crime  (se  é  que  crime  houve),  uma  vez  que  a  sua  conduta 
(enquanto Presidente) se amoldou (à perfeição) ao exercício do 
cargo e, assim, ainda que se queira argumentar com a ciência 
dos fatos delituosos praticados pelo Diretório nacional do PT (o 
que se admite apenas à guisa de argumentação), a hipótese não 
configura a  co-participação,  porque o cidadão co-denunciado 
não tinha o dever jurídico de impedir o resultado.

Alhures o entendimento pretoriano destaca que a ciência 
ou até a concordância  diferem da instigação punível. No caso 
concreto e absolutamente inserido no contexto da acusação, a 
conduta  do  co-apontado  Paulo  Rocha  se  amolda  (quando 
muito) a uma qualquer forma de conivência, sem prática de ato 
de execução apto a ensejar o reconhecimento da co-autoria.

(...)
Em nenhum destes casos, a conduta inicial era idônea à 

produção do resultado final. Por igual, a modalidade delitiva 
que a denúncia imputa a desfavor de Paulo Rocha também não 
convola a idoneidade exigível à espécie” (fls. 37/38 – grifos do 
autor).

 
Por  tudo  quanto  exposto,  pede  a  defesa  que  “sejam integralmente  

acolhidas as  teses defensivas  ora  lançadas,  porquanto inexistente a prática  de  
infração  penal  por  parte  do  denunciado  ora  apontado,  culminando  na  sua  
absolvição, nos termos do artigo 386, incisos 111 e V do CPP” (fl. 38).

A defesa de  Anita  Leocádia,  em alegações  finais,  narra  que  “está  
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pagamentos) ou em outras palavras:  se entre o seu atuar e o 
resultado típico existe a necessária relação de causa e efeito.

Deveras,  o  fato  de  Paulo  Rocha  estar  no  exercício  da 
Presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores 
do Pará, além de ser a única justificativa para o recebimento do 
numerário (suposto que a prova produzida é no sentido de que 
os valores foram enviados ao Diretório - para pagar dividas de 
campanha - e não ao cidadão co-réu), não pode lhe prejudicar a 
ponto  de  significar  a  sua  participação  na  cadeia  causal  do 
delito.

Isso  porque  em  nada  corroborou  com  a  ocorrência  do 
crime  (se  é  que  crime  houve),  uma  vez  que  a  sua  conduta 
(enquanto Presidente) se amoldou (à perfeição) ao exercício do 
cargo e, assim, ainda que se queira argumentar com a ciência 
dos fatos delituosos praticados pelo Diretório nacional do PT (o 
que se admite apenas à guisa de argumentação), a hipótese não 
configura a  co-participação,  porque o cidadão co-denunciado 
não tinha o dever jurídico de impedir o resultado.

Alhures o entendimento pretoriano destaca que a ciência 
ou até a concordância  diferem da instigação punível. No caso 
concreto e absolutamente inserido no contexto da acusação, a 
conduta  do  co-apontado  Paulo  Rocha  se  amolda  (quando 
muito) a uma qualquer forma de conivência, sem prática de ato 
de execução apto a ensejar o reconhecimento da co-autoria.

(...)
Em nenhum destes casos, a conduta inicial era idônea à 

produção do resultado final. Por igual, a modalidade delitiva 
que a denúncia imputa a desfavor de Paulo Rocha também não 
convola a idoneidade exigível à espécie” (fls. 37/38 – grifos do 
autor).

 
Por  tudo  quanto  exposto,  pede  a  defesa  que  “sejam integralmente  

acolhidas as  teses defensivas  ora  lançadas,  porquanto inexistente a prática  de  
infração  penal  por  parte  do  denunciado  ora  apontado,  culminando  na  sua  
absolvição, nos termos do artigo 386, incisos 111 e V do CPP” (fl. 38).

A defesa de  Anita  Leocádia,  em alegações  finais,  narra  que  “está  
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provado com a documentação que acompanhou a resposta apresentada, na clara  
prestação de contas já ofertada a este Egrégio Tribunal, nos seus depoimentos,  
tanto em esfera policial, quanto em Juízo, bem assim em função dos depoimentos  
das  testemunhas  pela  Ré  arroladas  ou  mesmo  aquelas  que  o  foram  pela  
Procuradoria-Geral da República e, por fim, pelo fato de que nos 219 volumes de  
autos e seus mais de 500 apensos, não há uma única menção à Ré, afora sua  
situação funcional de servidora do gabinete do Deputado Paulo Rocha,  que a  
coloque de forma tipicamente adequada e amoldada às figuras típicas imputadas  
pelo MPF” (fl. 3).

Segunda a defesa, “Anita foi designada pelo Deputado Paulo Rocha  
para  buscar  valores  postos  à  disposição  pelo  Diretório  Nacional  do  
Partido dos Trabalhadores e fazer pagamentos de débitos de campanhas  
eleitorais.  Nada  mais.  Sem  sistemática,  sem  profissionalismo,  sem  
habitualidade,  sem interesse  próprio que  não fosse  o de  cumprir  uma  
ordem superior” (fl.9 – grifos do autor).

 Afirma, desse modo, que 

“a  Ré  estava  no  cumprimento  de  uma ordem superior, 
uma vez que era servidora pública da Câmara dos Deputados e 
estava a obedecer seu superior hierárquico, tanto o depoimento 
de Anita quanto o de Paulo Rocha, bem como o de algumas 
testemunhas, confirmam o fato de que credores do Partido dos 
Trabalhadores estavam efetuando cobranças junto ao gabinete 
do  Deputado  Federal  Paulo  Rocha  em  virtude  de  este  ser 
também à época o presidente deste partido no Estado do Pará. 

Está também comprovado que Anita Leocádia fora então 
designada por Paulo Rocha para proceder ao pagamento desses 
credores a partir de verbas  colocadas à disposição do PT do 
Pará por meio do Banco Rural. Por fim, para o que interessa no 
presente momento, está também comprovado que essas verbas 
foram, de fato, entregues aos fornecedores (Apenso 90 – fls. 70 e 
seguintes)” (fls. 9/10).

Nesse  contexto,  afirma  a  defesa  que a  acusada  “estava  sob  ordens  
superiores  não  manifestamente  ilegais,  uma  vez  que  a  força  das  demais  
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provado com a documentação que acompanhou a resposta apresentada, na clara  
prestação de contas já ofertada a este Egrégio Tribunal, nos seus depoimentos,  
tanto em esfera policial, quanto em Juízo, bem assim em função dos depoimentos  
das  testemunhas  pela  Ré  arroladas  ou  mesmo  aquelas  que  o  foram  pela  
Procuradoria-Geral da República e, por fim, pelo fato de que nos 219 volumes de  
autos e seus mais de 500 apensos, não há uma única menção à Ré, afora sua  
situação funcional de servidora do gabinete do Deputado Paulo Rocha,  que a  
coloque de forma tipicamente adequada e amoldada às figuras típicas imputadas  
pelo MPF” (fl. 3).

Segunda a defesa, “Anita foi designada pelo Deputado Paulo Rocha  
para  buscar  valores  postos  à  disposição  pelo  Diretório  Nacional  do  
Partido dos Trabalhadores e fazer pagamentos de débitos de campanhas  
eleitorais.  Nada  mais.  Sem  sistemática,  sem  profissionalismo,  sem  
habitualidade,  sem interesse  próprio que  não fosse  o de  cumprir  uma  
ordem superior” (fl.9 – grifos do autor).

 Afirma, desse modo, que 

“a  Ré  estava  no  cumprimento  de  uma ordem superior, 
uma vez que era servidora pública da Câmara dos Deputados e 
estava a obedecer seu superior hierárquico, tanto o depoimento 
de Anita quanto o de Paulo Rocha, bem como o de algumas 
testemunhas, confirmam o fato de que credores do Partido dos 
Trabalhadores estavam efetuando cobranças junto ao gabinete 
do  Deputado  Federal  Paulo  Rocha  em  virtude  de  este  ser 
também à época o presidente deste partido no Estado do Pará. 

Está também comprovado que Anita Leocádia fora então 
designada por Paulo Rocha para proceder ao pagamento desses 
credores a partir de verbas  colocadas à disposição do PT do 
Pará por meio do Banco Rural. Por fim, para o que interessa no 
presente momento, está também comprovado que essas verbas 
foram, de fato, entregues aos fornecedores (Apenso 90 – fls. 70 e 
seguintes)” (fls. 9/10).

Nesse  contexto,  afirma  a  defesa  que a  acusada  “estava  sob  ordens  
superiores  não  manifestamente  ilegais,  uma  vez  que  a  força  das  demais  
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circunstâncias  que  contextualizam  a  exata  situação  da  Ré,  reforçam  a  
visualização de um quadro que não parecia desbordar da normalidade, incidindo,  
na hipótese, a excludente de culpabilidade do artigo 22 do Código Penal” (fl. 10).

Ainda sobre o tema, aduz que
 

“[s]ão  diversas  essas  circunstâncias  que  traziam  para  a 
situação a aparência de normalidade. Com efeito,  a partir  de 
uma determinação superior que dava, inclusive, a origem dos 
recursos  (Tesouraria  do  Diretório  Nacional)  para  honrar 
compromissos  de  campanha  realmente  existentes,  foi 
determinada a ordem de buscar esses valores num dos centros 
comerciais  mais  tradicionais  da  cidade  de  Brasília,  com 
necessidade de identificação na portaria e, posteriormente, com 
a entrega de cópia da identidade e assinatura de recibo dentro 
de um banco oficial.

(...)
In casu, a culpabilidade é plenamente afastada pelo dever 

de obediência. Estão presentes os requisitos do artigo 22,  pois 
existiu a ordem, havia a subordinação de Anita, funcionária da 
Câmara  dos  Deputados  e  lotada  em  cargo  em  comissão  no 
gabinete  de  Paulo  Rocha  por  doze  anos,  partiu  de  quem 
detinha  competência  para  determiná-la  (presidente  de 
agremiação  partidária  com  dívida)  e  a  ordem  não  era 
visivelmente ilegal (...)” (fls. 10 a 12 - grifos do autor).

 
Prossegue  afirmando  que  as  circunstâncias  narradas  evidenciam, 

inclusive, erro sobre a ilicitude dos fatos (CP, art. 21).
Ressalta, ademais, que “a condenação da Ré, conquanto existam pessoas  

fora da denúncia na sua idêntica situação, antes de qualquer formulação técnica,  
será uma enorme injustiça, uma vez que já se passaram quase dez anos dos fatos  
e nenhuma nova denúncia foi apresentada” (fl.15).

Narra, além disso, que a acusada não teria conhecimento da suposta 
ilicitude  dos  valores  por  ela  sacados,  bem como  dos  supostos  crimes 
antecedentes. Por essa razão, entende a defesa não haver, no caso, o dolo 
necessário para tornar a conduta típica.
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circunstâncias  que  contextualizam  a  exata  situação  da  Ré,  reforçam  a  
visualização de um quadro que não parecia desbordar da normalidade, incidindo,  
na hipótese, a excludente de culpabilidade do artigo 22 do Código Penal” (fl. 10).

Ainda sobre o tema, aduz que
 

“[s]ão  diversas  essas  circunstâncias  que  traziam  para  a 
situação a aparência de normalidade. Com efeito,  a partir  de 
uma determinação superior que dava, inclusive, a origem dos 
recursos  (Tesouraria  do  Diretório  Nacional)  para  honrar 
compromissos  de  campanha  realmente  existentes,  foi 
determinada a ordem de buscar esses valores num dos centros 
comerciais  mais  tradicionais  da  cidade  de  Brasília,  com 
necessidade de identificação na portaria e, posteriormente, com 
a entrega de cópia da identidade e assinatura de recibo dentro 
de um banco oficial.

(...)
In casu, a culpabilidade é plenamente afastada pelo dever 

de obediência. Estão presentes os requisitos do artigo 22,  pois 
existiu a ordem, havia a subordinação de Anita, funcionária da 
Câmara  dos  Deputados  e  lotada  em  cargo  em  comissão  no 
gabinete  de  Paulo  Rocha  por  doze  anos,  partiu  de  quem 
detinha  competência  para  determiná-la  (presidente  de 
agremiação  partidária  com  dívida)  e  a  ordem  não  era 
visivelmente ilegal (...)” (fls. 10 a 12 - grifos do autor).

 
Prossegue  afirmando  que  as  circunstâncias  narradas  evidenciam, 

inclusive, erro sobre a ilicitude dos fatos (CP, art. 21).
Ressalta, ademais, que “a condenação da Ré, conquanto existam pessoas  

fora da denúncia na sua idêntica situação, antes de qualquer formulação técnica,  
será uma enorme injustiça, uma vez que já se passaram quase dez anos dos fatos  
e nenhuma nova denúncia foi apresentada” (fl.15).

Narra, além disso, que a acusada não teria conhecimento da suposta 
ilicitude  dos  valores  por  ela  sacados,  bem como  dos  supostos  crimes 
antecedentes. Por essa razão, entende a defesa não haver, no caso, o dolo 
necessário para tornar a conduta típica.
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Afirma que

“todas as vezes que o nome da denunciada aparece, seja 
em seu depoimento, seja em outros, há a especificação de que 
entendia estar agindo para o pagamento de dívidas contraídas 
pelo Partido dos Trabalhadores do Estado do Pará, do qual o 
Deputado que assessorava era Presidente.

[Além disso,] da análise do depoimento da denunciada, de 
seu patrimônio pessoal (vide declarações de renda inclusas à 
resposta  preliminar),  ou  do  depoimento  do  então  Deputado 
Paulo Rocha, verifica-se que a denunciada não tinha ciência de 
que  estava  praticando  as  figuras  típicas  de  ocultação  ou 
dissimulação de valores provenientes de quaisquer dos crimes 
antecedentes apontados pelo MPF” (fls. 16/17).

Em arremate,  afirma  que  “inexistindo,  portanto,  qualquer  prova  nos  
autos de que a ré preencheu o elemento subjetivo do tipo - dolo consistente na  
vontade de praticar o tipo objetivo - e que não seria de se supor que conhecesse os  
supostos mecanismos criminosos que estariam por trás dos valores aos quais teve  
acesso, é de se ter sua conduta como atípica” (fl. 23).

De outra parte, colaciona que, 

“(...)  [a]  toda evidência (...),  nosso sistema legal  adota a 
Teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine 
qua  non),  consoante  se  vê  da  leitura  do  art.  13  do  CP: 
considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado 
não teria ocorrido.

Nesta  perspectiva,  então,  cabe  verificar  se  o  resultado 
(lavagem  de  dinheiro)  ocorreria  do  mesmo  modo  sem  a 
intervenção da Ré Anita (bem observado que já sustentamos, 
antes, a possibilidade de outro, por ela, realizar os pagamentos) 
ou em outras palavras: se entre o seu atuar e o resultado típico 
existe a necessária relação de causa e efeito.

Deveras,  o  fato  de  Anita  Leocádia  estar  assessorando 
Paulo  Rocha  e  este  estar  no  exercício  da  Presidência  do 
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Pará, além 
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Afirma que

“todas as vezes que o nome da denunciada aparece, seja 
em seu depoimento, seja em outros, há a especificação de que 
entendia estar agindo para o pagamento de dívidas contraídas 
pelo Partido dos Trabalhadores do Estado do Pará, do qual o 
Deputado que assessorava era Presidente.

[Além disso,] da análise do depoimento da denunciada, de 
seu patrimônio pessoal (vide declarações de renda inclusas à 
resposta  preliminar),  ou  do  depoimento  do  então  Deputado 
Paulo Rocha, verifica-se que a denunciada não tinha ciência de 
que  estava  praticando  as  figuras  típicas  de  ocultação  ou 
dissimulação de valores provenientes de quaisquer dos crimes 
antecedentes apontados pelo MPF” (fls. 16/17).

Em arremate,  afirma  que  “inexistindo,  portanto,  qualquer  prova  nos  
autos de que a ré preencheu o elemento subjetivo do tipo - dolo consistente na  
vontade de praticar o tipo objetivo - e que não seria de se supor que conhecesse os  
supostos mecanismos criminosos que estariam por trás dos valores aos quais teve  
acesso, é de se ter sua conduta como atípica” (fl. 23).

De outra parte, colaciona que, 

“(...)  [a]  toda evidência (...),  nosso sistema legal  adota a 
Teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine 
qua  non),  consoante  se  vê  da  leitura  do  art.  13  do  CP: 
considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado 
não teria ocorrido.

Nesta  perspectiva,  então,  cabe  verificar  se  o  resultado 
(lavagem  de  dinheiro)  ocorreria  do  mesmo  modo  sem  a 
intervenção da Ré Anita (bem observado que já sustentamos, 
antes, a possibilidade de outro, por ela, realizar os pagamentos) 
ou em outras palavras: se entre o seu atuar e o resultado típico 
existe a necessária relação de causa e efeito.

Deveras,  o  fato  de  Anita  Leocádia  estar  assessorando 
Paulo  Rocha  e  este  estar  no  exercício  da  Presidência  do 
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Pará, além 
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de ser  a única justificativa para o recebimento do numerário 
(suposto que a prova produzida é no sentido de que os valores 
foram enviados ao Diretório - para pagar dividas de campanha 
- e não a Ré), não pode lhe prejudicar a ponto de significar a sua 
participação na cadeia causal do delito.

Isso  porque  em  nada  corroborou  com  a  ocorrência  do 
crime (se é que crime houve), uma vez que a sua conduta era 
somente  de  subordinação,  não  tinha  o  dever  jurídico  de 
impedir o resultado

(...)
Em nenhum destes casos, a conduta inicial era idônea à 

produção do resultado final. Por igual, a modalidade delitiva 
que  a  denúncia  imputa  em  desfavor  de  Anita  também  não 
convola a idoneidade exigível à espécie” (fls. 27 a 29 – grifos do 
autor).

 
Destaca,  por  fim,  a  existência  de  erro  material  no  número  de 

condutas apontadas pela acusação. Argumenta, para tanto, que “a inicial  
acusatória peca,  data venia, pelo açodamento ao concluir, por exemplo, que a  
denunciada  efetuou  7  condutas.  Em  verdade,  segundo  as  provas  que  se  
encontram nos autos, bem como do depoimento da denunciada, ela dirigiu-se ao  
Banco Rural de Brasília por 4 vezes, 26.06.03, 04.07.03, 18.07.03 e 19.12.03.  
Igualmente,  percebeu  uma  vez  diretamente  em espécie.  Não  obstante,  jamais  
sacou dinheiro no Banco Rural em São Paulo, como consta da denúncia” (fl. 34).

Por essas razões, pede a defesa “a total absolvição da Ré pelas teses aqui  
desenvolvidas e a improcedência da ação penal” (fl. 35).

 
A materialidade do delito
No caso,  o  recebimento  irregular  da quantia  de  R$ 820.000,00 foi 

operacionalizado da  seguinte  forma:  a)  entrega de  dinheiro,  no Banco 
Rural, a  Anita Leocádia,  nas seguintes datas: 26/6/2003 (R$ 100.000,00), 
3/7/2003 (R$ 50.000,00), 4/7/2003 (R$ 50.000,00), 17/7/2003 (R$ 50.000,00), 
18/7/2003 (R$ 50.000,00) e 19/12/2003 (R$ 120.000,00), perfazendo, o total 
de  R$  420.000,00;  b)  recebimento,  por  intermédio  de  Anita  Leocádia, 
diretamente de Marcos Valério, em um quarto de Hotel na cidade de São 
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de ser  a única justificativa para o recebimento do numerário 
(suposto que a prova produzida é no sentido de que os valores 
foram enviados ao Diretório - para pagar dividas de campanha 
- e não a Ré), não pode lhe prejudicar a ponto de significar a sua 
participação na cadeia causal do delito.

Isso  porque  em  nada  corroborou  com  a  ocorrência  do 
crime (se é que crime houve), uma vez que a sua conduta era 
somente  de  subordinação,  não  tinha  o  dever  jurídico  de 
impedir o resultado

(...)
Em nenhum destes casos, a conduta inicial era idônea à 

produção do resultado final. Por igual, a modalidade delitiva 
que  a  denúncia  imputa  em  desfavor  de  Anita  também  não 
convola a idoneidade exigível à espécie” (fls. 27 a 29 – grifos do 
autor).

 
Destaca,  por  fim,  a  existência  de  erro  material  no  número  de 

condutas apontadas pela acusação. Argumenta, para tanto, que “a inicial  
acusatória peca,  data venia, pelo açodamento ao concluir, por exemplo, que a  
denunciada  efetuou  7  condutas.  Em  verdade,  segundo  as  provas  que  se  
encontram nos autos, bem como do depoimento da denunciada, ela dirigiu-se ao  
Banco Rural de Brasília por 4 vezes, 26.06.03, 04.07.03, 18.07.03 e 19.12.03.  
Igualmente,  percebeu  uma  vez  diretamente  em espécie.  Não  obstante,  jamais  
sacou dinheiro no Banco Rural em São Paulo, como consta da denúncia” (fl. 34).

Por essas razões, pede a defesa “a total absolvição da Ré pelas teses aqui  
desenvolvidas e a improcedência da ação penal” (fl. 35).

 
A materialidade do delito
No caso,  o  recebimento  irregular  da quantia  de  R$ 820.000,00 foi 

operacionalizado da  seguinte  forma:  a)  entrega de  dinheiro,  no Banco 
Rural, a  Anita Leocádia,  nas seguintes datas: 26/6/2003 (R$ 100.000,00), 
3/7/2003 (R$ 50.000,00), 4/7/2003 (R$ 50.000,00), 17/7/2003 (R$ 50.000,00), 
18/7/2003 (R$ 50.000,00) e 19/12/2003 (R$ 120.000,00), perfazendo, o total 
de  R$  420.000,00;  b)  recebimento,  por  intermédio  de  Anita  Leocádia, 
diretamente de Marcos Valério, em um quarto de Hotel na cidade de São 
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Paulo,  do  valor  de  R$  200.000,00;  e  c)  –  recebimento  de  Simone 
Vasconcelos, no escritório da SMP&B em Belo Horizonte/MG, da quantia 
de R$ 200.000,00, por intermédio de Charles Santos Dias.

Inicialmente, destaco que exigia o art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, na 
redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/12,  a  ocultação  ou  dissimulação  da 
origem ilícita do lucro obtido com a prática de outros crimes, que são 
denominados pela doutrina como ‘crimes antecedentes’. 

No caso em exame, não restou demonstrado que os réus tivessem 
ciência de que os recursos que lhes foram entregues pelos corréus tinham 
origem duvidosa, ou seja, que eram provenientes de crimes antecedentes 
contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro nacional ou 
que decorresse de atividades de organização criminosa.

A respeito dos fatos, confiram-se as declarações de Anita Leocádia:
 

“(...)
QUE de acordo com a denúncia, onde discrimina as data e 

os valores que a ré recebeu para o Deputado Federal PAULO 
ROCHA, não tem condições de se  lembrar com detalhes das 
datas  e  dos  valores,  mas  sabe  que  ao  todo,  recebeu  R$ 
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) a mando do Deputado 
PAULO ROCHA; QUE o Deputado PAULO ROCHA informou 
a  ré  aqui  presente  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES  iria 
disponibilizar uma quantia, visando o pagamento de credores 
da dívida de campanha; QUE o Deputado lhe disse que o Sr. 
DELÚBIO  SOARES  iria  indicar  uma  pessoa  para  manter 
contato com a ré; QUE o Deputado PAULO ROCHA não lhe 
disse quem entraria em contato com a ré, somente mencionou o 
nome de DELÚBIO SOARES; (...) QUE não tem conhecimento 
se o Deputado PAULO ROCHA sabia que os recursos que iriam 
ser disponibilizados para o PT do Pará seriam provenientes das 
empresas de MARCOS VALÉRIO; QUE em momento algum o 
Deputado  PAULO  ROCHA  falou  para  a  ré  da  pessoa  de 
MARCOS VALÉRIO; QUE não conhecia MARCOS VALÉRIO, 
nem sequer tinha ouvido falar em tal pessoa; QUE o Deputado 
lhe disse que a  pessoa indicada pelo DELÚBIO SOARES lhe 
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Paulo,  do  valor  de  R$  200.000,00;  e  c)  –  recebimento  de  Simone 
Vasconcelos, no escritório da SMP&B em Belo Horizonte/MG, da quantia 
de R$ 200.000,00, por intermédio de Charles Santos Dias.

Inicialmente, destaco que exigia o art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, na 
redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/12,  a  ocultação  ou  dissimulação  da 
origem ilícita do lucro obtido com a prática de outros crimes, que são 
denominados pela doutrina como ‘crimes antecedentes’. 

No caso em exame, não restou demonstrado que os réus tivessem 
ciência de que os recursos que lhes foram entregues pelos corréus tinham 
origem duvidosa, ou seja, que eram provenientes de crimes antecedentes 
contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro nacional ou 
que decorresse de atividades de organização criminosa.

A respeito dos fatos, confiram-se as declarações de Anita Leocádia:
 

“(...)
QUE de acordo com a denúncia, onde discrimina as data e 

os valores que a ré recebeu para o Deputado Federal PAULO 
ROCHA, não tem condições de se  lembrar com detalhes das 
datas  e  dos  valores,  mas  sabe  que  ao  todo,  recebeu  R$ 
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) a mando do Deputado 
PAULO ROCHA; QUE o Deputado PAULO ROCHA informou 
a  ré  aqui  presente  que  o  Sr.  DELÚBIO  SOARES  iria 
disponibilizar uma quantia, visando o pagamento de credores 
da dívida de campanha; QUE o Deputado lhe disse que o Sr. 
DELÚBIO  SOARES  iria  indicar  uma  pessoa  para  manter 
contato com a ré; QUE o Deputado PAULO ROCHA não lhe 
disse quem entraria em contato com a ré, somente mencionou o 
nome de DELÚBIO SOARES; (...) QUE não tem conhecimento 
se o Deputado PAULO ROCHA sabia que os recursos que iriam 
ser disponibilizados para o PT do Pará seriam provenientes das 
empresas de MARCOS VALÉRIO; QUE em momento algum o 
Deputado  PAULO  ROCHA  falou  para  a  ré  da  pessoa  de 
MARCOS VALÉRIO; QUE não conhecia MARCOS VALÉRIO, 
nem sequer tinha ouvido falar em tal pessoa; QUE o Deputado 
lhe disse que a  pessoa indicada pelo DELÚBIO SOARES lhe 
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indicaria  onde  iria  receber,  isto  é,  que  seria  pelo  sistema 
financeiro, mas não informou precisamente o nome do banco; 
QUE o Deputado não lhe informou que seria através do Banco 
Rural; QUE não lembra a data exata, mas uma senhora de nome 
SIMONE lhe telefonou dizendo que era a pessoa indicada por 
DELÚBIO SOARES e lhe informou que o recurso combinado 
seria  disponibilizado  no  Banco  Rural;  (...)  QUE  recebeu,  na 
ocasião,  R$ 100.000,00 (cem mil  reais);  QUE sabe que foi  em 
junho de 2003; QUE o Deputado sabia qual o valor que a ré ia 
receber e a orientou para quitar débitos com alguns credores 
específicos;  (...)  QUE recebeu novamente valores em julho de 
2003 e também no valor de R$ 100.000,00; QUE nessa ocasião 
também  recebeu  um  telefonema  da  Sra.  SIMONE;  (...)  QUE 
lembra que em dezembro de 2003, recebeu R$ 120.000,00 (cento 
e  vinte  mil  reais)  da  mesma  forma  das  anteriores;  QUE  o 
Deputado PAULO ROCHA solicitou a ré ir até São Paulo para 
receber R$ 200.000,00 (duzentos  mil  reais)  que o Partido dos 
Trabalhadores estava disponibilizando para quitação de dívidas 
da campanha do PT no estado do Pará; QUE o Deputado disse 
que uma pessoa do partido entraria em contato com a ré através 
de seu telefone celular; QUE quando chegou em São Paulo, uma 
pessoa lhe ligou e se identificou como MARCOS VALÉRIO e 
disse que era a pessoa indicada pelo Sr.  DELÚBIO SOARES; 
QUE o Sr. MARCOS VALÉRIO disse que estava chegando de 
viagem  e  iria  providenciar  o  hotel  para  ficar  e  entraria  em 
contato posteriormente; QUE depois, MARCOS VALÉRIO lhe 
ligou e informou um hotel para a ré se dirigir para encontrá-lo; 
QUE na portaria do hotel, identificou-se e perguntou pelo Sr. 
MARCOS VALÉRIO; QUE subiu no local, mas era no formato 
de  uma  sala  de  reunião;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  estava 
sozinho  na  ocasião;  QUE  se  apresentou  como  Assessora  do 
Deputado PAULO ROCHA e teve um contato de apresentação; 
QUE o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe entregou os valores e disse 
que era a mando de DELÚBIO SOARES; QUE não chegou a 
contar os valores recebidos, mas o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe 
informou que se tratava de R$ 200.000,00; (...) QUE recebeu no 
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indicaria  onde  iria  receber,  isto  é,  que  seria  pelo  sistema 
financeiro, mas não informou precisamente o nome do banco; 
QUE o Deputado não lhe informou que seria através do Banco 
Rural; QUE não lembra a data exata, mas uma senhora de nome 
SIMONE lhe telefonou dizendo que era a pessoa indicada por 
DELÚBIO SOARES e lhe informou que o recurso combinado 
seria  disponibilizado  no  Banco  Rural;  (...)  QUE  recebeu,  na 
ocasião,  R$ 100.000,00 (cem mil  reais);  QUE sabe que foi  em 
junho de 2003; QUE o Deputado sabia qual o valor que a ré ia 
receber e a orientou para quitar débitos com alguns credores 
específicos;  (...)  QUE recebeu novamente valores em julho de 
2003 e também no valor de R$ 100.000,00; QUE nessa ocasião 
também  recebeu  um  telefonema  da  Sra.  SIMONE;  (...)  QUE 
lembra que em dezembro de 2003, recebeu R$ 120.000,00 (cento 
e  vinte  mil  reais)  da  mesma  forma  das  anteriores;  QUE  o 
Deputado PAULO ROCHA solicitou a ré ir até São Paulo para 
receber R$ 200.000,00 (duzentos  mil  reais)  que o Partido dos 
Trabalhadores estava disponibilizando para quitação de dívidas 
da campanha do PT no estado do Pará; QUE o Deputado disse 
que uma pessoa do partido entraria em contato com a ré através 
de seu telefone celular; QUE quando chegou em São Paulo, uma 
pessoa lhe ligou e se identificou como MARCOS VALÉRIO e 
disse que era a pessoa indicada pelo Sr.  DELÚBIO SOARES; 
QUE o Sr. MARCOS VALÉRIO disse que estava chegando de 
viagem  e  iria  providenciar  o  hotel  para  ficar  e  entraria  em 
contato posteriormente; QUE depois, MARCOS VALÉRIO lhe 
ligou e informou um hotel para a ré se dirigir para encontrá-lo; 
QUE na portaria do hotel, identificou-se e perguntou pelo Sr. 
MARCOS VALÉRIO; QUE subiu no local, mas era no formato 
de  uma  sala  de  reunião;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  estava 
sozinho  na  ocasião;  QUE  se  apresentou  como  Assessora  do 
Deputado PAULO ROCHA e teve um contato de apresentação; 
QUE o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe entregou os valores e disse 
que era a mando de DELÚBIO SOARES; QUE não chegou a 
contar os valores recebidos, mas o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe 
informou que se tratava de R$ 200.000,00; (...) QUE recebeu no 
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total  o  valor  de  R$  620.000,00;  QUE  sabe  com  precisão  que 
esteve em quatro  ocasiões no Banco Rural  e  a outra  em São 
Paulo,  como  mencionou;  QUE  em  nenhuma  ocasião,  o 
Deputado disse a ré que os valores que ela iria receber seria 
provenientes das empresas de MARCOS VALERIO; QUE é de 
seu  conhecimento  que  os  valores  que  recebeu  seriam  do 
Diretório  Nacional  do  PT;  QUE  não  ficou  com  nenhum 
percentual  dos  valores  recebidos;  QUE  não  passou  para  o 
Deputado  PAULO ROCHA nenhuma quantia  das  recebidas” 
(Anita Leocádia - fls. 15545/15548 do v. 72).

 
Com esse mesmo teor, eis as palavras de Charles Santos Dias:
 

“(...)
QUE no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado 

Federal como Assessor Parlamentar na Diretoria-Geral, recebeu 
uma ligação telefônica do Deputado Federal PAULO ROCHA 
em que o mesmo dizia que, a partir de entendimento entre o PT 
e  PSB  no  estado  do  Pará,  o  nome  do  declarante  havia  sido 
indicado  pelo  partido  PSB para  entrar  em contato  com uma 
pessoa de nome SIMONE; QUE inclusive o Deputado PAULO 
ROCHA forneceu o telefone de SIMONE, não sabendo precisar 
se  era  telefone  fixo,  celular  ou comercial;  QUE na  ocasião  o 
Deputado Federal PAULO ROCHA mencionou que o PSB havia 
contraído dívidas de campanha para ajudar a então candidata 
do PT MARIA DO CARMO na eleição do segundo turno para o 
governo  no  estado  do  Pará;  QUE então  o  Deputado  Federal 
PAULO  ROCHA disse  que  o  declarante  deveria  entrar  em 
contato  com  SIMONE  que  esta  forneceria  os  recursos  para 
serem entregues em Belém/PA, mais precisamente no Diretório 
do  Partido  PSB,  para  saldar  débitos  pendentes  do  PSB  com 
fornecedores e empresas contratadas; QUE entrou em contato 
com SIMONE, apresentou-se como CHARLES e fez menção a 
conversa que tinha tido com o do Deputado Federal  PAULO 
ROCHA; QUE SIMONE pediu ao declarante que retornasse a 
ligação no dia  seguinte,  pois  ‘ainda estava resolvendo’;  QUE 
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total  o  valor  de  R$  620.000,00;  QUE  sabe  com  precisão  que 
esteve em quatro  ocasiões no Banco Rural  e  a outra  em São 
Paulo,  como  mencionou;  QUE  em  nenhuma  ocasião,  o 
Deputado disse a ré que os valores que ela iria receber seria 
provenientes das empresas de MARCOS VALERIO; QUE é de 
seu  conhecimento  que  os  valores  que  recebeu  seriam  do 
Diretório  Nacional  do  PT;  QUE  não  ficou  com  nenhum 
percentual  dos  valores  recebidos;  QUE  não  passou  para  o 
Deputado  PAULO ROCHA nenhuma quantia  das  recebidas” 
(Anita Leocádia - fls. 15545/15548 do v. 72).

 
Com esse mesmo teor, eis as palavras de Charles Santos Dias:
 

“(...)
QUE no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado 

Federal como Assessor Parlamentar na Diretoria-Geral, recebeu 
uma ligação telefônica do Deputado Federal PAULO ROCHA 
em que o mesmo dizia que, a partir de entendimento entre o PT 
e  PSB  no  estado  do  Pará,  o  nome  do  declarante  havia  sido 
indicado  pelo  partido  PSB para  entrar  em contato  com uma 
pessoa de nome SIMONE; QUE inclusive o Deputado PAULO 
ROCHA forneceu o telefone de SIMONE, não sabendo precisar 
se  era  telefone  fixo,  celular  ou comercial;  QUE na  ocasião  o 
Deputado Federal PAULO ROCHA mencionou que o PSB havia 
contraído dívidas de campanha para ajudar a então candidata 
do PT MARIA DO CARMO na eleição do segundo turno para o 
governo  no  estado  do  Pará;  QUE então  o  Deputado  Federal 
PAULO  ROCHA disse  que  o  declarante  deveria  entrar  em 
contato  com  SIMONE  que  esta  forneceria  os  recursos  para 
serem entregues em Belém/PA, mais precisamente no Diretório 
do  Partido  PSB,  para  saldar  débitos  pendentes  do  PSB  com 
fornecedores e empresas contratadas; QUE entrou em contato 
com SIMONE, apresentou-se como CHARLES e fez menção a 
conversa que tinha tido com o do Deputado Federal  PAULO 
ROCHA; QUE SIMONE pediu ao declarante que retornasse a 
ligação no dia  seguinte,  pois  ‘ainda estava resolvendo’;  QUE 
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novamente entrou em contato com SIMONE que solicitou que o 
declarante fosse até Belo Horizonte/MG, declinando o endereço 
onde  deveria  encontrá-la,  que  hoje  sabe  ser  o  escritório  da 
empresa  SMP&B;  QUE  pegou  os  recursos  com  SIMONE, 
oportunidade em que esta solicitou a apresentação da carteira 
de  identidade  do  declarante;  QUE  nesse  momento  SIMONE 
comentou que, de acordo com entendimento com o Deputado 
Federal  PAULO  ROCHA,  seriam  efetuados  três  pagamentos 
mensais  de  cem  mil  reais;  QUE  não  estava  preparado  para 
transportar  tal  quantia,  quando  então  foi  embalado  todo  o 
dinheiro;  QUE  SIMONE  comentou  com  o  declarante  que  o 
mesmo deveria retornar no próximo mês para retirar mais cem 
mil  reais,  que  inclusive  ficou acertado  uma data  para  que o 
declarante fizesse novo contato; QUE de posse da quantia se 
deslocou  até  Belém/PA  com  destino  à  sede  do  PSB;  QUE 
chegando  à  sede  do  PSB  ficou  sabendo  que  MARIA 
APARECIDA era a responsável pelo partido; QUE já conhecia 
MARIA APARECIDA e então entregou os valores para ela em 
nome  do  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA,  conforme  o 
entendimento que havia sido feito entre os partidos PSB e PT; 
QUE no segundo mês, referente a segunda parcela de cem mil, 
deslocou-se para Belo Horizonte/MG no mesmo endereço que 
SIMONE  havia  lhe  fornecido;  QUE  nessa  oportunidade 
SIMONE alegou que estava sem recursos em espécie e que seria 
entregue  um  cheque  administrativo  em  nome  da  empresa 
SMP&B, ocasião em que assinou um recibo no valor de cem mil 
reais;  QUE SIMONE orientou o declarante a  se  dirigir,  salvo 
engano,  à  Agência  Assembléia  do  Banco  Rural  e  procurar 
alguém  da  gerência  para  realizar  o  saque  do  cheque 
administrativo  no  valor  de  cem  mil  reais;  QUE  na  Agência 
Assembléia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes, 
que  já  estava  aguardando  a  presença  do  declarante,  foi 
orientado a se dirigir ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a 
se  deslocar  à  tesouraria  para  efetuar  o  saque,  não  sabendo 
informar  se  assinou  algum  documento  comprobatório  do 
recebimento  dos  valores;  QUE  acompanhou a  contagem dos 

17 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675577.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

novamente entrou em contato com SIMONE que solicitou que o 
declarante fosse até Belo Horizonte/MG, declinando o endereço 
onde  deveria  encontrá-la,  que  hoje  sabe  ser  o  escritório  da 
empresa  SMP&B;  QUE  pegou  os  recursos  com  SIMONE, 
oportunidade em que esta solicitou a apresentação da carteira 
de  identidade  do  declarante;  QUE  nesse  momento  SIMONE 
comentou que, de acordo com entendimento com o Deputado 
Federal  PAULO  ROCHA,  seriam  efetuados  três  pagamentos 
mensais  de  cem  mil  reais;  QUE  não  estava  preparado  para 
transportar  tal  quantia,  quando  então  foi  embalado  todo  o 
dinheiro;  QUE  SIMONE  comentou  com  o  declarante  que  o 
mesmo deveria retornar no próximo mês para retirar mais cem 
mil  reais,  que  inclusive  ficou acertado  uma data  para  que o 
declarante fizesse novo contato; QUE de posse da quantia se 
deslocou  até  Belém/PA  com  destino  à  sede  do  PSB;  QUE 
chegando  à  sede  do  PSB  ficou  sabendo  que  MARIA 
APARECIDA era a responsável pelo partido; QUE já conhecia 
MARIA APARECIDA e então entregou os valores para ela em 
nome  do  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA,  conforme  o 
entendimento que havia sido feito entre os partidos PSB e PT; 
QUE no segundo mês, referente a segunda parcela de cem mil, 
deslocou-se para Belo Horizonte/MG no mesmo endereço que 
SIMONE  havia  lhe  fornecido;  QUE  nessa  oportunidade 
SIMONE alegou que estava sem recursos em espécie e que seria 
entregue  um  cheque  administrativo  em  nome  da  empresa 
SMP&B, ocasião em que assinou um recibo no valor de cem mil 
reais;  QUE SIMONE orientou o declarante a  se  dirigir,  salvo 
engano,  à  Agência  Assembléia  do  Banco  Rural  e  procurar 
alguém  da  gerência  para  realizar  o  saque  do  cheque 
administrativo  no  valor  de  cem  mil  reais;  QUE  na  Agência 
Assembléia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes, 
que  já  estava  aguardando  a  presença  do  declarante,  foi 
orientado a se dirigir ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a 
se  deslocar  à  tesouraria  para  efetuar  o  saque,  não  sabendo 
informar  se  assinou  algum  documento  comprobatório  do 
recebimento  dos  valores;  QUE  acompanhou a  contagem dos 
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maços  de  cédulas  totalizando  cem mil  reais;  QUE dessa  vez 
acondicionou  o  dinheiro  ‘em  uma  bolsa  de  mão’;  QUE 
novamente  se  deslocou  de  Belo  Horizonte  à  Belém/PA  e 
entregou os cem mil reais à MARIA APARECIDA na sede do 
PSB;  QUE  não  recebeu  qualquer  quantia  para  realizar  essas 
tarefas; QUE antes do recebimento da terceira parcela recebeu 
um  telefonema  de  MARIA APARECIDA que  informou  não 
haver necessidade de o declarante ir até Belo Horizonte, pois o 
‘pagamento  seria  efetuado  diretamente  com o fornecedor  do 
partido PSB’;” (Charles – fls. 975/976).

A corré  Simone Vasconcelos, por sua vez, ratificou a existência de 
determinação para a entrega de valores a Paulo Rocha, por intermédio de 
Anita  Leocádia,  ao  dizer  que  “não  conheceu  Paulo  Rocha;  diz  que  não  
conhece Leocádia da Costa pessoalmente, mas que manteve contato com a mesma,  
acreditando que foi para o fim de agendar a entrega de valores (...)” (fl. 16463 do 
v. 76).

Por último, o corréu Marcos Valério confirmou esses fatos em juízo:
 

“(...)  diz  que  o  deputado  Paulo  Rocha  foi  indicado  por 
Delúbio Soares para receber recursos em nome do diretório do 
PT  do  Pará,  tendo  as  pessoas  que  fizeram  as  retiradas  sido 
devidamente identificadas através de Carteira de Identidade e 
assinatura de recibo, no Banco Rural; diz que Anita Leocadia e 
Charles  Santos  Dias  representavam o  deputado  Paulo  Rocha 
nas  referidas  retiradas;  diz  que  não  conhece  esses  dois 
funcionários” (fl. 16352 do v. 76).

Como já tive a oportunidade de externar anteriormente, na minha 
concepção, o elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é o 
dolo, não havendo, na legislação pátria, a figura culposa.

Todas  as  condutas  alternativas  então  previstas  no  tipo  estavam 
intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular 
patrimônio  ilícito  originário  de  crime  antecedente.  Desse  modo,  para 
configurar o crime de lavagem, mesmo no caso das condutas paralelas de 
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colaboração  (não  imputadas  aos  réus,  diga-se  de  passagem),  era 
necessário  haver  prévia  ciência  da origem ilícita  dos  bens,  direitos  ou 
valores.

Nesse  sentido  é  o  ensinamento  de  Marco  Antonio  de  Barros 
(Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2. Ed. São Paulo: RT, 
2008. p. 59):

 
“(...)  mister  se  torna  reconhecer  que  a  consciência  por 

parte do autor do fato, no sentido de que os bens procedam de 
um delito anterior é um elemento normativo do tipo, pois para 
que  o  sujeito  o  conheça,  necessita  realizar  previamente  um 
processo  de  valoração.  Por  isso,  só  se  configura  o  crime  de 
‘lavagem’ quando o sujeito  ocultar  ou dissimular  a natureza, 
origem, localização, disposição, movimento ou propriedade de 
bens, direitos ou valores, ‘sabendo’ que estes são provenientes 
de ao menos um dos delitos primários”.

 
Perfilhando  esse  entendimento,  vide o  magistério  de  Marcia 

Monassi Mougenot Bonfim e  Edilson Mougenot Bonfim (Lavagem de 
dinheiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 52/53): 

“(...)  uma das  questões  mais  polêmicas  relacionadas  ao 
tipo subjetivo dos crimes de lavagem de dinheiro é a que se 
refere ao ‘grau de conhecimento’ que o sujeito ativo da lavagem 
de dinheiro deve ter do delito prévio (elemento normativo do 
tipo).”

 
No caso específico,  os depoimentos convergem no sentido de que 

Paulo  Rocha e  Anita  Leocádia,  ao  receberem  recursos  financeiros 
destinados ao Diretório Estadual do PT no Pará, sempre os tiveram como 
repasses partidários feitos pelo Diretório Nacional do PT – ordenados por 
Delúbio  Soares -,  jamais  como  provenientes  de  uma  das  infrações 
elencadas nos incisos de V a VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, razão pela 
qual não está demonstrada, na espécie, a presença do elemento subjetivo 
do tipo,  o dolo,  a  impossibilitar  o reconhecimento de cometimento do 
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crime de lavagem de dinheiro.
Na  espécie,  não  me  impressiona  o  fato  de  haver  ocorrido  uma 

reunião  na  casa  de  Paulo  Rocha entre  integrantes  do  denominado 
“núcleo político” e membros do PL, com o fito de pactuar um suposto 
acordo político e financeiro entre aquelas agremiações.

Vide o teor do depoimento prestado por  Valdemar Costa Neto  na 
fase inquisitorial, o qual já foi destacado no voto do Relator:

 
“(...) na residência do Deputado PAULO ROCHA, PT/PA, 

foi  realizada  uma  reunião  entre  LULA,  JOSÉ  ALENCAR,  o 
DECLARANTE [VALDEMAR COSTA NETO], JOSÉ DIRCEU, 
DELÚBIO SOARES, MARIA DO CARMO LARA e NILMÁRIO 
MIRANDA;  (...)  QUE  DELÚBIO  SOARES  convidou  o 
DECLARANTE  para  uma  conversa  reservada  em  um  dos 
aposentos (...) QUE se retiraram então DELÚBIO SOARES e o 
DECLARANTE,  tendo  este  dito  que  -  lutara  durante  quatro 
anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria 
justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam 
recursos';  QUE  DELÚBIO  SOARES  tentou  fazer  com  que  a 
negociação  ficasse  em  patamares  abaixo  dos  R$  10  milhões 
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos 
para financiamento da campanha; QUE o DECLARANTE ficou 
irredutível  quanto  ao  valor,  sob  pena  de  não  aceitar  a 
verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos 
em  nível  estadual,  que  permitissem  atingir  a  cláusula  de 
barreira; QUE em dado momento do impasse, adentrou JOSÉ 
DIRCEU,  que  perguntou  a  DELÚBIO  SOARES  sobre  o 
andamento  das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  – 
‘Valdemar está irredutível’; QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não 
fazendo  qualquer  observação;  QUE  após  isso,  DELÚBIO 
SOARES disse ao DECLARANTE:- ‘olha, eu vou te pagar de 
acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar 
nada,  mas  a  parte  referente  à  doação  do  JOSÉ  ALENCAR, 
quando  entrar,  essa  eu  te  repasso  na  integralidade  até 
completar R$ 10 milhões’; QUE ambos saíram e comunicaram 
que o acordo estava fechado" (fls. 1377/1378).
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Por sua vez, ao ser ouvido em juízo, Valdemar prestou os seguintes 

esclarecimentos, in verbis: “(...) QUE em 19.06.2002, fizeram uma reunião na  
casa  foi  Deputado  PAULO  ROCHA e  decidiram  fechar  a  coligação  e  ficou  
decidido a participação no caixa de campanha; QUE o fato da participação no  
caixa de campanha foi amplamente divulgado a época;” (fl. 15464 do v. 72).

 Esses  fatos,  como se verifica pelos  depoimentos,  são pretéritos  à 
eleição  de  2002.  Ocorreram,  como visto,  em 19/6/2002,  exatamente  no 
período de formação da chapa presidencial que culminou com a aliança 
entre  o  PT  e  o  PL,  não  configurando,  a  meu  sentir,  tratativas  para 
cooptar  votos  para  um eventual  futuro governo.  Tais  fatos,  permissa 
maxima venia,  não têm o condão de demonstrar que os dois partidos 
firmaram um pacto para a prática dolosa de crimes antecedentes típicos, 
em cujo embrião já se imiscuiria a intenção de perpetrar a futura lavagem 
de capitais.

Abstrair,  desses  elementos,  a  conclusão  de  que  tinha  o  réu 
conhecimento da origem ilícita dos valores que recebeu mais de um ano 
depois não me parece razoável.

A esse respeito, faço, mais uma vez, menção à decisão do Superior 
Tribunal de Justiça na AP nº 472/ES, Corte Especial, Relator o Ministro 
Teori  Albino  Zavascki  (DJe  de  8/9/11),  cuja  ementa  li  em  capítulo 
anterior.

Vale destacar, a propósito, que a análise empreendida por auditores 
fiscais da Receita Federal demonstra que os recursos entregues ao réu, de 
fato, foram utilizados, contemporaneamente aos saques, para a quitação 
de  débitos  da  agremiação  partidária  no  Pará.  Confira-se,  a  propósito, 
excerto dessa análise da Receita:

 
“(...)
229.  Conforme  os  levantamentos  realizados  pela 

fiscalização, constatou-se que o Diretório Nacional do Partido 
dos  Trabalhadores  realizou  transferências  de  recursos  no 
montante de R$ 620.000,00 para o Diretório Regional do PT/PA, 
cujos  saques  foram  efetuados  pela  Sra.  ANITA LEOCÁDIA 
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PEREIRA DA COSTA entre  os  dias  26/06/2003  e  01/07/2004, 
como  recursos  oriundos  da  empresa  SMP&B  Comunicação 
Ltda., intermediados pelo Sr. DELÚBIO SOARES DE CASTRO, 
para fazer face a dívidas do PT/PA, sem que tais valores fossem 
registrados na contabilidade do partido, conforme será visto na 
narração dos fatos a seguir.

230.  Com se pode observar nas  cópias  dos  documentos 
acostados aos autos às fls. 61 a 66, e 611 a 620, a Equipe Especial 
de Fiscalização designada pela Portaria SRF nº. 6.102/2005 teve 
acesso  a  diversas  informações  confidenciais  disponibilizadas 
pelo Procurador-Geral da República (...).

231. Dentre os documentos citados no parágrafo anterior, 
interessa-nos para a análise no momento, os seguintes: cópia do 
depoimento prestado por Paulo Roberto Galvão da Rocha ao 
Departamento de  Polícia  Federal  (...)  e  cópia  do depoimento 
prestado  pela  Sra.  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa  ao 
Departamento de Polícia Federal.

(...)
234.  Em seu depoimento (...),  a Sra.  ANITA LEOCÁDIA 

PEREIRA DA COSTA, que na época era assessora do Deputado 
Federal Paulo Roberto Galvão da Rocha afirmou que: 

 
a) Os saques foram realizados em agência do Banco 

Rural  em Brasília  a  pedido do  Deputado  Federal  Paulo 
Rocha,  com  intuito  de  custear  despesas  do  Diretório 
Estadual do PT/PA;

b) O primeiro saque teria ocorrido no mês junho de 
2003;

c)  O Deputado Paulo Rocha comentava que estava 
recebendo muitas cobranças de fornecedores e que havia 
combinado com o tesoureiro do PT a quitação dos débitos 
contraídos no decorrer da campanha de 2002;

d)  Não  sabe  dizer  por  qual  motivo  o  Diretório 
Nacional do PT não fazia o encaminhamento dos recursos 
diretamente para a conta bancária do Diretório Estadual 
PT/PA;
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PEREIRA DA COSTA entre  os  dias  26/06/2003  e  01/07/2004, 
como  recursos  oriundos  da  empresa  SMP&B  Comunicação 
Ltda., intermediados pelo Sr. DELÚBIO SOARES DE CASTRO, 
para fazer face a dívidas do PT/PA, sem que tais valores fossem 
registrados na contabilidade do partido, conforme será visto na 
narração dos fatos a seguir.

230.  Com se pode observar nas  cópias  dos  documentos 
acostados aos autos às fls. 61 a 66, e 611 a 620, a Equipe Especial 
de Fiscalização designada pela Portaria SRF nº. 6.102/2005 teve 
acesso  a  diversas  informações  confidenciais  disponibilizadas 
pelo Procurador-Geral da República (...).

231. Dentre os documentos citados no parágrafo anterior, 
interessa-nos para a análise no momento, os seguintes: cópia do 
depoimento prestado por Paulo Roberto Galvão da Rocha ao 
Departamento de  Polícia  Federal  (...)  e  cópia  do depoimento 
prestado  pela  Sra.  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa  ao 
Departamento de Polícia Federal.

(...)
234.  Em seu depoimento (...),  a Sra.  ANITA LEOCÁDIA 

PEREIRA DA COSTA, que na época era assessora do Deputado 
Federal Paulo Roberto Galvão da Rocha afirmou que: 

 
a) Os saques foram realizados em agência do Banco 

Rural  em Brasília  a  pedido do  Deputado  Federal  Paulo 
Rocha,  com  intuito  de  custear  despesas  do  Diretório 
Estadual do PT/PA;

b) O primeiro saque teria ocorrido no mês junho de 
2003;

c)  O Deputado Paulo Rocha comentava que estava 
recebendo muitas cobranças de fornecedores e que havia 
combinado com o tesoureiro do PT a quitação dos débitos 
contraídos no decorrer da campanha de 2002;

d)  Não  sabe  dizer  por  qual  motivo  o  Diretório 
Nacional do PT não fazia o encaminhamento dos recursos 
diretamente para a conta bancária do Diretório Estadual 
PT/PA;
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e)  Efetuou  quatro  saques  na  Agência  Brasília  do 
Banco Rural (junho de 2003 – R$ 100 mil; julho de 2003 – 
dois saques de R$ 100 mil e dezembro de 2003 – R$ 120 
mil);

f)  Que recebeu R$ 200 mil de MARCOS VALÉRIO 
em um hotel em São Paulo, dinheiro entregue em espécie, 
e  realizou  pagamento  de  alguns  fornecedores,  por 
intermédio  de depósitos realizados em bancos  ainda na 
cidade  de  São  Paulo,  sendo  o  restante  do  recurso 
encaminhado  para  o  Diretório  do  PT/PA,  por  meio  de 
depósito bancário” (fls. 912/913 do apenso).

 
Ainda dessa mesma análise feita pelos auditores fiscais da Receita 

Federal colhe-se a afirmação de que
 

“a  somatória  das  colunas  onde constam os  pagamentos 
dos  credores  do  PT/PA são  totalmente  coincidentes  com  os 
valores  recebidos  por  Anita  Leocádia  (exceto  por  pequena 
diferença  de  R$  24,60  de  pagamentos  do  dia  01/07/2004, 
desprezível para o montante em questão). 

Assim,  por  exemplo,  os  pagamentos  efetuados  entre  os 
dias 26 e 28 de junho de 2003, para Anselmo Luiz Venturim, de 
Vitória-ES  (total  de  R$  20.000,00),  Fernando  Dini  Neto,  de 
Sorocaba (total R$ 30.000,00) e ao Grupo Ágil,  de Brasília-DF 
(no  valor  total  de  R$  50.000,00)  coincidem  com  os  valores 
sacados  por  Anita  Leocádia  no  dia  26/06/2003.  Da  mesma 
forma, se forem analisadas as demais colunas, as coincidências 
de valores e datas podem ser facilmente constatadas” (fl. 914 do 
apenso).

 
Portanto, em razão de todos esses elementos, não se pode imputar ao 

réu  Paulo Rocha,  Presidente  da  agremiação local,  e  a  sua  funcionária 
subalterna  Anita  Leocádia a  ciência  da  origem  ilícita  dos  recursos 
recebidos,  com  vistas  a  corresponsabilizá-los  pelo  crime  de 
“branqueamento” de capitais.
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e)  Efetuou  quatro  saques  na  Agência  Brasília  do 
Banco Rural (junho de 2003 – R$ 100 mil; julho de 2003 – 
dois saques de R$ 100 mil e dezembro de 2003 – R$ 120 
mil);

f)  Que recebeu R$ 200 mil de MARCOS VALÉRIO 
em um hotel em São Paulo, dinheiro entregue em espécie, 
e  realizou  pagamento  de  alguns  fornecedores,  por 
intermédio  de depósitos realizados em bancos  ainda na 
cidade  de  São  Paulo,  sendo  o  restante  do  recurso 
encaminhado  para  o  Diretório  do  PT/PA,  por  meio  de 
depósito bancário” (fls. 912/913 do apenso).

 
Ainda dessa mesma análise feita pelos auditores fiscais da Receita 

Federal colhe-se a afirmação de que
 

“a  somatória  das  colunas  onde constam os  pagamentos 
dos  credores  do  PT/PA são  totalmente  coincidentes  com  os 
valores  recebidos  por  Anita  Leocádia  (exceto  por  pequena 
diferença  de  R$  24,60  de  pagamentos  do  dia  01/07/2004, 
desprezível para o montante em questão). 

Assim,  por  exemplo,  os  pagamentos  efetuados  entre  os 
dias 26 e 28 de junho de 2003, para Anselmo Luiz Venturim, de 
Vitória-ES  (total  de  R$  20.000,00),  Fernando  Dini  Neto,  de 
Sorocaba (total R$ 30.000,00) e ao Grupo Ágil,  de Brasília-DF 
(no  valor  total  de  R$  50.000,00)  coincidem  com  os  valores 
sacados  por  Anita  Leocádia  no  dia  26/06/2003.  Da  mesma 
forma, se forem analisadas as demais colunas, as coincidências 
de valores e datas podem ser facilmente constatadas” (fl. 914 do 
apenso).

 
Portanto, em razão de todos esses elementos, não se pode imputar ao 

réu  Paulo Rocha,  Presidente  da  agremiação local,  e  a  sua  funcionária 
subalterna  Anita  Leocádia a  ciência  da  origem  ilícita  dos  recursos 
recebidos,  com  vistas  a  corresponsabilizá-los  pelo  crime  de 
“branqueamento” de capitais.
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Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar aos réus o cometimento do crime de lavagem 
de dinheiro.

Ante  o  exposto,  voto  pela    absolvição   dos  réus    Paulo  Roberto   
Galvão  da  Rocha   e    Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa    do  crime  de   
lavagem  de  dinheiro   que  lhes  foi  imputado  nestes  autos,  com   
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 
PROFESSOR LUIZINHO
O denunciado  Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) responde 

pela prática do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, 
da Lei nº 9.613/98).

A respeito dessa imputação, narra o Ministério Público Federal, em 
suas alegações finais, que:

 
“(...)
733.  Provou-se que,  em 23/12/2003,  o  Deputado Federal 

Professor Luizinho recebeu de Marcos Valério, por intermédio 
do  seu  assessor  José  Nilson  dos  Santos,  a  quantia  de  R$ 
20.000,00  (vinte  mil  reais),  mediante  o  emprego  de  artifício 
destinado a ocultar [a] origem, a natureza e o real destinatário 
da vantagem indevida.

734.  O  recibo  de  fls.  28  do  apenso  6  comprovou  a 
materialidade do delito.

735.  Ouvido  na  fase  de  investigação,  José  Nilson  dos 
Santos confirmou ter recebido o dinheiro a mando do Professor 
Luizinho:

 
‘QUE  [em]  junho  de  dois  mil  e  três  solicitou  ao 

professor  Luizinho  que  obtivesse  junto  ao  Partido  dos 
Trabalhadores uma determinada quantia em dinheiro para 
que pudesse pagar despesas com gastos pré-eleitorais de 
pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao cargo de 
vereador; QUE estas despesas consistiam [em] valores que 
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Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar aos réus o cometimento do crime de lavagem 
de dinheiro.

Ante  o  exposto,  voto  pela    absolvição   dos  réus    Paulo  Roberto   
Galvão  da  Rocha   e    Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa    do  crime  de   
lavagem  de  dinheiro   que  lhes  foi  imputado  nestes  autos,  com   
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 
PROFESSOR LUIZINHO
O denunciado  Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) responde 

pela prática do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, 
da Lei nº 9.613/98).

A respeito dessa imputação, narra o Ministério Público Federal, em 
suas alegações finais, que:

 
“(...)
733.  Provou-se que,  em 23/12/2003,  o  Deputado Federal 

Professor Luizinho recebeu de Marcos Valério, por intermédio 
do  seu  assessor  José  Nilson  dos  Santos,  a  quantia  de  R$ 
20.000,00  (vinte  mil  reais),  mediante  o  emprego  de  artifício 
destinado a ocultar [a] origem, a natureza e o real destinatário 
da vantagem indevida.

734.  O  recibo  de  fls.  28  do  apenso  6  comprovou  a 
materialidade do delito.

735.  Ouvido  na  fase  de  investigação,  José  Nilson  dos 
Santos confirmou ter recebido o dinheiro a mando do Professor 
Luizinho:

 
‘QUE  [em]  junho  de  dois  mil  e  três  solicitou  ao 

professor  Luizinho  que  obtivesse  junto  ao  Partido  dos 
Trabalhadores uma determinada quantia em dinheiro para 
que pudesse pagar despesas com gastos pré-eleitorais de 
pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao cargo de 
vereador; QUE estas despesas consistiam [em] valores que 
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seriam  pagos  a  designers  gráficos,  além  de  material 
gráfico; QUE o ‘professor Luizinho’ ficou de providenciar 
estas  verbas  junto  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  tendo 
conhecimento  que  o  mesmo  conseguiu  dinheiro  com 
Delúbio Soares; (…) Que chegou a prestar informações ao 
jornal  Folha de São Paulo,  no sentido de que não tinha 
sacado valores do Banco Rural porque o repórter dizia que 
o depoente tinha sacado dinheiro em Brasília, fato que não 
ocorreu; Que não se lembrava do saque que tinha feito na 
Banco  Rural  da  Avenida  Paulista;  Que  o  professor 
Luizinho também não se lembrava deste dinheiro sacado 
pelo depoente, daí o mesmo ter negado o saque no Banco 
Rural para um órgão da imprensa.’ (fls. 813/814).
 
736. Em Juízo, no entanto, mudou a versão inicialmente 

apresentada para assumir sozinho a responsabilidade pelo fato:
 

‘que não solicitou ao  PROFESSOR LUIZINHO, em 
2003, que obtivesse determinada quantia em dinheiro para 
que pudesse pagar despesas com gastos pré-eleitorais de 
pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao cargo de 
Vereador,  divergente  do  que  alegou  perante  a  Polícia 
Federal.’ (fls. 30.080).
 
737. A nova versão, entretanto, não pode ser aceita porque 

divorciada do contexto probatório.  Ouvido pelo Conselho de 
Ética logo após os fatos virem a público, o Professor Luizinho 
confessou ter solicitado o dinheiro a Delúbio Soares:

 
‘O  SR.  DEPUTADO  PEDRO  CANEDO  –  Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, senhor advogado, Dr. Márcio 
Silva,  Deputado  Professor  Luizinho,  o  senhor  confirma 
que,  em  julho  de  2003,  consultou  o  tesoureiro  do  PT, 
Delúbio Soares, sobre a possibilidade de conseguir ajuda 
financeira  para  colaborar  com  prováveis  campanhas  a 
Vereador  e  Vereadora  em  diversos  Municípios  do  ABC 
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seriam  pagos  a  designers  gráficos,  além  de  material 
gráfico; QUE o ‘professor Luizinho’ ficou de providenciar 
estas  verbas  junto  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  tendo 
conhecimento  que  o  mesmo  conseguiu  dinheiro  com 
Delúbio Soares; (…) Que chegou a prestar informações ao 
jornal  Folha de São Paulo,  no sentido de que não tinha 
sacado valores do Banco Rural porque o repórter dizia que 
o depoente tinha sacado dinheiro em Brasília, fato que não 
ocorreu; Que não se lembrava do saque que tinha feito na 
Banco  Rural  da  Avenida  Paulista;  Que  o  professor 
Luizinho também não se lembrava deste dinheiro sacado 
pelo depoente, daí o mesmo ter negado o saque no Banco 
Rural para um órgão da imprensa.’ (fls. 813/814).
 
736. Em Juízo, no entanto, mudou a versão inicialmente 

apresentada para assumir sozinho a responsabilidade pelo fato:
 

‘que não solicitou ao  PROFESSOR LUIZINHO, em 
2003, que obtivesse determinada quantia em dinheiro para 
que pudesse pagar despesas com gastos pré-eleitorais de 
pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores ao cargo de 
Vereador,  divergente  do  que  alegou  perante  a  Polícia 
Federal.’ (fls. 30.080).
 
737. A nova versão, entretanto, não pode ser aceita porque 

divorciada do contexto probatório.  Ouvido pelo Conselho de 
Ética logo após os fatos virem a público, o Professor Luizinho 
confessou ter solicitado o dinheiro a Delúbio Soares:

 
‘O  SR.  DEPUTADO  PEDRO  CANEDO  –  Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, senhor advogado, Dr. Márcio 
Silva,  Deputado  Professor  Luizinho,  o  senhor  confirma 
que,  em  julho  de  2003,  consultou  o  tesoureiro  do  PT, 
Delúbio Soares, sobre a possibilidade de conseguir ajuda 
financeira  para  colaborar  com  prováveis  campanhas  a 
Vereador  e  Vereadora  em  diversos  Municípios  do  ABC 
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Paulista?
O  SR.  DEPUTADO  PROFESSOR  LUIZINHO  – 

Confirmo. Eu relato isso na minha defesa.
O SR.  DEPUTADO  PEDRO  CANEDO –  O  senhor 

confirma que esse pedido de V. Exa. Só foi atendido em 
dezembro de 2003?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO – Não, 
não. Ele nunca me retornou. Eu só fiz alusão, fiz a objeção, 
disse:  ‘Olha,  é  possível  ajuda?’  Porque  haviam  me 
provocado. A partir daí não tive mais nenhum contato. E 
transmiti... Porque se o senhor, se me permite, Relator, se o 
senhor for ver minha defesa, eu deixo claro que o Nilson 
me provocou, se tinha como ter aporte. Eu disse a ele: ‘Isso 
é com Delúbio’. ‘Dá para você falar?’ Falei: ‘Dá para falar’. 
Perguntei ao Delúbio: ‘Delúbio, é possível?’ ‘É’. Transmiti 
isso ao Nilson, ponto, mais nada. A partir daí, não tivemos 
mais nenhum contato sobre essa questão.’ (fls. 10, apenso 
95, volume 1).
 
738.  Na mesma linha, Marcos Valério,  ouvido em Juízo, 

disse ter feito o pagamento ao Professor Luizinho a mando de 
Delúbio Soares:

 
‘diz  que também quanto  ao ex-deputado Professor 

Luizinho foram repassados, pelo interrogando, recursos a 
mando  de  Delúbio  Soares;  diz  que,  segundo  sabe,  tais 
recursos foram utilizados pelo diretório regional do PT de 
Santo  André  na  futura  campanha  de  2004,  para 
vereadores; diz que nesse caso quem recebeu, em nome do 
professor  Luizinho,  foi  o  funcionário  José  Nilson.’  (fls. 
16.352)
 
739.  O  Professor  Luizinho  confirmou  na  fase  de 

investigação  que  manteve  diversos  contatos  com  Marcos 
Valério pessoais e por telefone:
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Paulista?
O  SR.  DEPUTADO  PROFESSOR  LUIZINHO  – 

Confirmo. Eu relato isso na minha defesa.
O SR.  DEPUTADO  PEDRO  CANEDO –  O  senhor 

confirma que esse pedido de V. Exa. Só foi atendido em 
dezembro de 2003?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO – Não, 
não. Ele nunca me retornou. Eu só fiz alusão, fiz a objeção, 
disse:  ‘Olha,  é  possível  ajuda?’  Porque  haviam  me 
provocado. A partir daí não tive mais nenhum contato. E 
transmiti... Porque se o senhor, se me permite, Relator, se o 
senhor for ver minha defesa, eu deixo claro que o Nilson 
me provocou, se tinha como ter aporte. Eu disse a ele: ‘Isso 
é com Delúbio’. ‘Dá para você falar?’ Falei: ‘Dá para falar’. 
Perguntei ao Delúbio: ‘Delúbio, é possível?’ ‘É’. Transmiti 
isso ao Nilson, ponto, mais nada. A partir daí, não tivemos 
mais nenhum contato sobre essa questão.’ (fls. 10, apenso 
95, volume 1).
 
738.  Na mesma linha, Marcos Valério,  ouvido em Juízo, 

disse ter feito o pagamento ao Professor Luizinho a mando de 
Delúbio Soares:

 
‘diz  que também quanto  ao ex-deputado Professor 

Luizinho foram repassados, pelo interrogando, recursos a 
mando  de  Delúbio  Soares;  diz  que,  segundo  sabe,  tais 
recursos foram utilizados pelo diretório regional do PT de 
Santo  André  na  futura  campanha  de  2004,  para 
vereadores; diz que nesse caso quem recebeu, em nome do 
professor  Luizinho,  foi  o  funcionário  José  Nilson.’  (fls. 
16.352)
 
739.  O  Professor  Luizinho  confirmou  na  fase  de 

investigação  que  manteve  diversos  contatos  com  Marcos 
Valério pessoais e por telefone:
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‘QUE  conheceu  MARCOS  VALÉRIO  da  época  em 
que  o  mesmo  atuou  na  campanha  de  JOÃO  PAULO 
CUNHA à presidência da Câmara dos Deputados; QUE a 
partir  de  então  passou  a  ter  contatos  corriqueiros  com 
MARCOS  VALÉRIO;  QUE  sempre  se  encontrou  com 
MARCOS VALÉRIO na Câmara dos Deputados; (…) QUE 
já  conversou  com  MARCOS  VALÉRIO  várias  vezes  ao 
telefone, não sabendo precisar o total.’ (fls. 1.753/1.754).
 
740.  Assim,  analisadas  as  provas,  a  única  conclusão 

possível  é  que  a  nova  versão  apresentada  pelos  acusados 
constituiu uma infeliz tentativa do Professor Luizinho de livrar-
se da responsabilidade penal pelo grave fato de que é acusado.

741. Seguindo a mesma lógica dos demais Parlamentares 
que  valeram-se  de  intermediários  para  o  recebimento  da 
vantagem  indevida,  o  Professor  Luizinho  conseguiu  que 
Delúbio Soares autorizasse a entrega dos R$ 20.000,00,  tendo 
incumbido  o  seu  assessor  de  proceder  ao  recebimento  do 
dinheiro no Banco Rural. Assim agiu para evitar que seu nome 
fosse associado à operação ilícita.”

 
Em  alegações  finais,  narra  a  defesa  do  acusado,  que  a  acusação 

imputada  ao  réu  “não  merece  prosperar  na  medida  em que  absolutamente  
desprovida  de  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  passíveis  de  configurar  a  
imputação penal que lhe é lançada” (fl. 4 das alegações). Aduz, para tanto, 
que:

 
“(...)
Primeiramente,  cumpre  salientar  que  o  acusado  Luiz 

Carlos da Silva não recebeu nem tampouco admitiu ter recebido 
a quantia descrita na denúncia, sacada pelo seu então assessor, 
Sr. José Nilson dos Santos.

Inexistem  no  caderno  processual  provas  ou  sequer 
indícios de participação do denunciado Luiz Carlos da Silva nos 
fatos descritos na exordial acusatória, sendo certo não haver ele 
praticado ato contrário à lei, tampouco agido na senda de violar 
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dever  e/ou  recebimento  de  qualquer  valor  indevido  no 
denominado ‘mensalão’.

Não obstante, verifica-se que o órgão acusador furta-se ao 
exame  da  realidade  fática  das  circunstâncias,  as  quais 
evidenciam o absurdo da denúncia formulada (data vênia), ao 
argumento  de  serem  elas  irrelevantes,  na  medida  em  que 
formam inovadas em Juízo, divorciadas do contexto probatório 
passando a transcrever parte de depoimentos colhidos em fase 
inquisitorial, Juízo e Conselho de ética.

(...)
Ao  contrário  do  quanto  aduz  a  PGR,  nenhum  dos 

elementos  colhidos  na  instrução  probatória  são  aptos  a 
confirmar os atos delituosos atribuídos ao denunciado. Não há 
prova  da  existência  de  ‘esquema  de  recebimento  de 
mensalinho’,  tão  pouco  o  ‘modus  operandi’  indicado  em 
denúncia, posteriormente ratificado em sítio de alegações finais 
pelo órgão acusador. 

Não se trata  de nova versão,  mas sim, complementação 
dos  depoimentos  do  ex-assessor que,  se  reunidos  e 
devidamente enfrentados, tem o condão de esclarecer que, num 
primeiro  momento,  houve  solicitação  de  verbas  para 
financiamento  de  campanhas  eleitorais  junto  ao  Partido  dos 
Trabalhadores  e,  num  segundo  momento,  sem  retorno  do 
denunciado,  José  Nilson  dos  Santos  que,  na  qualidade  de 
filiado do Partido dos Trabalhadores buscou, por conta própria, 
junto ao tesoureiro do PT Nacional, Sr. Delúbio Soares, ajuda 
financeira  para  o  pagamento  de  gastos  de  pré-campanhas 
eleitorais do Partido” (fls. 5/6 das alegações).

 
A defesa  invoca  ao  seu  favor  o  depoimento  do  corréu  Delúbio 

Soares (fls. 191 do apenso 95), bem como os testemunhos de José Nilson 
dos Santos (fls.  30080 a 30086 dos autos)  e de  José Carlos Nagot (fls. 
30076 a 30079 dos autos).

Mais adiante, afirma que:
 

“(...) as provas contidas nos autos demonstram claramente 
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que  o  denunciado  Luiz  Carlos  da  Silva  não  teve  qualquer 
participação  nos  supostos  fatos  delitivos  que  deram  azo  à 
denúncia.

Referida  assertiva  vem  escorada  também  nos  testigos 
colhidos em seara inquisitorial, judicial e no Conselho de Ética 
instaurada  na  Câmara  dos  Deputados  em  face  dos  atos 
imputados ao réu.

Os  depoimentos  prestados  perante  a  Comissão  de  ética 
são fortes em provar a relação de amizade havida entre José 
Nilson e Delúbio Soares autorizadora do financiamento direto 
dos  candidatos  a  José  Nilson,  dispensando  a  intervenção  do 
Professor Luizinho.

Os  testemunhos  colhidos  no  Processo  da  Comissão  de 
Ética da Câmara dos Deputados nº 15/05, que ora se faz juntar, 
indicam a participação apenas e tão somente do ex-assessor José 
Nilson dos Santos,  que captou o valor  para ser utilizado em 
pré-campanha eleitoral  dos  candidatos a vereador” (fl.  9  das 
alegações).

 
Em abono à tese defensiva, assevera que, “não obstante os depoimentos  

e  documentos  todos  assinalando  a  inocência/ausência  de  conhecimento  do  
denunciado quanto aos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória, há que  
se ressaltar ainda a independência do assessor do parlamentar na medida em que  
mantinha relação estreita de amizade com o tesoureiro do PT, e co-réu Delúbio  
Soares, que lhe disponibilizou o numerário para custear pré-campanhas eleitorais  
de militantes do Partido dos Trabalhadores” (fl. 12 das alegações).

 Entende, ainda, que “única conduta atribuível ao Professor Luizinho na  
presente questão é a de manter, à época dos fatos, o Sr. José Nilson dos Santos no  
seu quadro de funcionários, como seu assessor parlamentar, o que data maxima 
venia,  não  constitui  ilícito  algum  (...)  [A]inda  que  houvesse  (ad 
argumentandum tantum) alguma participação do ora apontado em tal episódio,  
de  se  ressaltar  que  não  há  qualquer  ilicitude  na  conduta  de  buscar  ajuda  
financeira  junto  ao  partido  político  com a  finalidade  de  fomentar  campanhas  
eleitorais. Tanto é assim, que o Sr. José Nilson dos Santos não figura entre os  
denunciados na presente ação penal” (fl. 25 das alegações).
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Quanto  às  alegações  de  Marcos  Valério,  que  teria  afirmado,  em 
juízo,  que o pagamento da quantia em questão teria sido realizado ao 
denunciado a mando do corréu Delúbio Soares, assinala a defesa que a 
acusação  não  se  sustenta,  na  medida  em  que  o  numerário  teria  sido 
destinado “para o diretório regional do Partido dos Trabalhadores na cidade de  
Santo  André,  local  de  atuação  de  José  Nilson,  beneficiando  diretamente  o  
financiamento de campanha eleitoral para vereador na região do ABC” (fl.  26 
das alegações).

E continua a defesa, in verbis:
 

“Outrossim,  os  contatos  telefônicos  travados  entre 
denunciado  e  o  co-réu  Marcos  Valério  nada  comprovam  no 
sentido  de  que  o  numerário  era  destinado  ao  Professor 
Luizinho.

Não obstante, o denunciado afirmou perante a autoridade 
policial desconhecer qualquer relação do co-réu Marcos Valério 
com o Partido dos Trabalhadores.

(...)
Contrário senso do asseverado pelo órgão acusador nos 

demais  itens  das  alegações,  as  provas  colhidas  convergem 
exclusivamente para a inocência do denunciado, na medida em 
que  cabalmente  comprovado  que  o  ex-assessor  José  Nilson, 
exponse  própria,  sem  qualquer  ingerência  do  Professor 
Luizinho, recebeu a quantia de R$ 20.000,00, sacada do Banco 
Rural  em São Paulo,  valor este disponibilizado a José Nilson 
pelo  co-réu  Delúbio  Soares,  por  conta  da  proximidade  que 
mantinham, na senda de quitar despesas havidas com a pré-
campanha eleitoral para vereador na cidade de Santo André.

Referida  assertiva  resta  estampada  nos  testemunhos 
colhidos na fase inquisitorial, judicial e Comissão Parlamentar 
de  Inquérito,  comprovando  cabalmente  a  inexistência  de 
participação  do  denunciado  Luiz  Carlos  da  Silva  no 
recebimento  e  destinação  de  R$  20.000,00  sacados  por  José 
Nilson no Banco Rural por indicação direta de Delúbio Soares.

Vênia permissa, se a pretensão acusatória carece de prova 
sobre  fatos  inquinados  enquanto  delitivos  a  sustentar  a 
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condenação  perseguida,  retira  inexoravelmente  do  órgão 
acusador  o  resultado  prático  exigido  pelo  ordenamento 
jurídico, como no caso dos autos, culminando na absolvição do 
denunciado.

A denúncia em desfavor do Denunciado Luiz Carlos da 
Silva não trata do crime de corrupção passiva, mas de lavagem 
de  dinheiro,  sendo  que  as  circunstâncias  que  geraram  o 
recebimento do dinheiro por seu ex-assessor, e o destino dado a 
ele demonstram a ausência de qualquer ilicitude na conduta do 
ora  apontado  -  e  isso  é  de  ser  sopesado,  sim,  ainda  que  a 
destinação  dos  valores  auferidos  não  constitua  elementar  do 
tipo” (fls. 26 a 28 das alegações).

 
Quanto à configuração do tipo imputado ao réu, a defesa sustenta o 

seguinte:
 

“(...)
Cotejando-se  a  descrição  do  tipo  penal  de  ‘lavagem’ e 

ocultação de valores com as narrativas dos fatos atribuídos ao 
Denunciado, se perceberá uma dissociação lógica entre aqueles 
fatos e a qualificação do crime a eles atribuída, na medida em 
que  os  atos  que  são  imputados  ao  ora  denunciado  não  se 
prestam a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores  provenientes  de  crimes (termos  utilizados  para 
descrever  o  tipo penal  do artigo  1°,  da Lei  6.913/98)  ou,  em 
outros  termos,  para,  por  intermédio  de  três  etapas  delitivas, 
distanciar  os  valores  percebidos  de  sua  suposta  origem 
criminosa.

Antes  ao  contrário;  tomando-se  os  termos  da  própria 
Denúncia, a prova documental e os depoimentos prestados ao 
longo  da  instrução  probatória,  tem-se  que  os  valores  que  se 
imputa terem sido percebidos pelo ora Denunciado trataram-se 
de  repasse  de  numerário  aos  integrantes  do  Partido  dos 
Trabalhadores para financiamento de campanha eleitoral” (fls. 
32/33 das alegações – grifos do autor).
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condenação  perseguida,  retira  inexoravelmente  do  órgão 
acusador  o  resultado  prático  exigido  pelo  ordenamento 
jurídico, como no caso dos autos, culminando na absolvição do 
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seguinte:
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valores  provenientes  de  crimes (termos  utilizados  para 
descrever  o  tipo penal  do artigo  1°,  da Lei  6.913/98)  ou,  em 
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Nesse contexto, aduz a defesa que
 

“(...)  é  certo  que  não  houve  utilização  de  nenhum 
mecanismo fraudulento visando mascarar a origem, natureza e 
destinatários das quantias, vez que:

(1) As origens ou fontes de onde a quantia é proveniente 
foi  identificada,  sendo  (I)  a  empresa  SMP&B  Comunicação 
Ltda. e (II) a agência da Avenida Paulista, do Banco Rural, na 
cidade de São Paulo/SP, como consta do documento de fls. 275, 
do volume 06 do Inquérito, e não em Brasília, bem como das 
declarações  da  testemunha  José  Nilson  dos  Santos  (fls. 
30080/30086), onde aduz, inclusive, que forneceu sua carteira de 
identidade e assinou um recibo antes de receber a quantia de R$ 
20.000,00  (vinte  mil  reais).  Assim,  uma  das  etapas  em  que 
ocorreria  o  crime  de  ‘lavagem’  de  capitais,  que  seria  a 
‘colocação’ dos valores visando dificultar sua origem, não teria 
se efetivado no caso.

(2) Não se mascarou o destinatário da quantia que foi, de 
forma  imediata,  o  Sr.  José  Nilson  dos  Santos,  inclusive 
documentalmente  comprovado  (fls.  275,  do  Apenso  6,  do 
Inquérito)  e,  de  forma  mediata,  três  pré-candidatos  a 
vereadores  do  Partido  dos  Trabalhadores  na  região  do  ABC 
Paulista,  conforme sobejamente demonstrado pelas provas do 
Inquérito dos documentos anexados à defesa preliminar do ora 
Denunciado, constantes do Apenso 95 dos autos.

(...)
(3) A natureza da quantia tampouco foi desvirtuada.
O  dinheiro,  que  é  tido  pela  denúncia  como  de  origem 

ilícita, não se transmudou para valor proveniente de fonte lícita 
pelo simples fato de ter sido sacada pelo Sr.  José Nilson dos 
Santos. Dessarte é essa transmudação, de valores ilegítimos em 
valores  aparentemente legítimos para reinserção no mercado, 
que  caracteriza  a  terceira  etapa  do  crime  de  ‘lavagem’, 
denominada ‘integração’ e essa situação, com a devida licença, 
não  ocorreu  na  espécie,  pois  a  retirada  de  valores  para 
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utilização em campanha eleitoral não os faz mudar a natureza 
dos valores,  antes ilícitos, para valores lícitos” (fls. 33 a 34 das 
alegações – grifos do autor).

 
Defende, ademais, a ausência de dolo na conduta do acusado, o que, 

segundo  entende,  afastaria  a  configuração  do  delito  (fls.  36  a  42  das 
alegações). Adita, por fim, o seguinte: “aplicando-se o método da eliminação  
hipotética,  vê-se  que  a  apregoada  participação  do  cidadão  codenunciado  Luiz  
Carlos da Silva, além de atípica, é de todo irrelevante, na medida em que nada  
contribui para os resultados apontados pela acusação (...)[,  sendo] impossível  
perfazer a tese acusatória na parte em que a denúncia alcança o Denunciado Luiz  
Carlos da Silva, na medida em inexistiu qualquer conduta de sua parte destinada  
ao desiderato criminoso” (fl. 42 das alegações).

 
A materialidade do delito
Em suas alegações finais, o Parquet afirmou estar comprovado que, 

“em 23/12/2003,  o  Deputado  Federal  Professor  Luizinho  recebeu  de  Marcos  
Valério, por intermédio do seu assessor José Nilson dos Santos, a quantia de R$  
20.000,00 (vinte mil reais), mediante o emprego de artifício destinado a ocultar  
origem, a natureza e o real destinatário da vantagem indevida” (fls.  367 das 
alegações finais).

Aduz, ainda, que o recibo juntado à fl. 28 do apenso 6 comprova a 
materialidade do delito.

Pois bem, no caso, verifico que os elementos de provas colhidos na 
fase probatória não têm o condão de justificar uma condenação do réu 
pelo crime de lavagem de dinheiro.

É que, não obstante as declarações de José Nilson dos Santos, que, 
na  fase  inquisitiva,  confirmou  ter  recebido  o  dinheiro  a  mando  do 
Professor  Luizinho,  conforme  ressaltado  pela  acusação  em  suas 
alegações finais (fls. 367), em juízo, afirmou ele, in verbis,

 
“(...)  que  é  filiado  do  Partido  dos  Trabalhadores  desde 

1986, que atualmente não exerce mais a função de assessor do 
PROFESSOR  LUIZINHO;  que  trabalhou  como  assessor  do 
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PROFESSOR  LUIZINHO  até  2005;  (...)  que  não  solicitou  ao 
PROFESSOR LUIZINHO, em 2003, que obtivesse determinada 
quantia  em  dinheiro  para  que  pudesse  pagar  despesas  com 
gastos  pré-eleitorais  de  pré-candidatos  do  Partido  dos 
Trabalhadores ao cargo de vereador, divergente do que alegou 
perante  a  Polícia  Federal;  que  JOSÉ  CARLOS  NAGOT 
compareceu  ao  escritório  do  Deputado  PROFESSOR 
LUIZINHO  oferecendo  serviço  gráfico,  sem  convite  seja  do 
depoente seja do PROFESSOR LUIZINHO; que o depoente já 
conhecia JOSÉ CARLOS NAGOT; que JOSÉ CARLOS NAGOT 
também era conhecido do PROFESSOR LUIZINHO; que estas 
despesas consistiam em valores que seriam pagos a designers 
gráficos, além de material gráfico; que não confere a alegação 
prestada na Polícia Federal de que o ‘PROFESSOR LUIZINHO’ 
ficou  de  providenciar  estas  verbas  junto  ao  Partido  dos 
Trabalhadores,  tendo  conhecimento  que  o  mesmo  conseguiu 
dinheiro com DELÚBIO SOARES; Que o depoente alega que 
haviam  três  pessoas  candidatas  a  vereador  do  Partido  dos 
Trabalhadores  e  que  havia  interesse  na  eleição  das  mesmas, 
pois  eram pessoas  de  destaque;  que  confirma  o  depoimento 
prestado na Polícia Federal de que ficou agendado um encontro 
entre  o  depoente  e  DELÚBIO  SOARES,  o  qual  ocorreu  em 
dezembro de 2003, na sede do Partido dos Trabalhadores; que o 
depoente conversou com DELÚBIO SOARES sobre a obtenção 
das  verbas  para  o  partido;  que  o  depoente  nega  tenha  o 
PROFESSOR LUIZINHO solicitado ao depoente que solicitasse 
tais verbas ao Sr.  DELÚBIO SOARES; que confirma o acerto, 
feito  pessoalmente,  para  o  depoente  ir  até  um  endereço 
fornecido  por  DELÚBIO  SOARES,  sendo  na  oportunidade, 
localizado  na  Avenida  Paulista,  em  São  Paulo/SP;  que  o 
depoente acertou a data com DELÚBIO e foi até o local; que o 
depoente  sabia  que  iria  até  o  local  pegar  o  dinheiro;  que 
confirma de que ao chegar ao endereço é que verificou tratar-se 
da  agência  Avenida  Paulista  do  BANCO  RURAL;  Que 
DELÚBIO  também  disse  o  nome  da  pessoa  que  o  depoente 
deveria  procurar  no  BANCO  RURAL,  cujo  nome  não  se 
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recorda;  Que  no  final  de  2003,  encaminhou-se  até  o  local 
indicado por DELÚBIO, apresentou-se ao funcionário também 
indicado por DELÚBIO, recebendo a quantia de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) em dinheiro; Que recebeu o dinheiro em uma 
sala de vidro, colocou-o no bolso, assinou um recibo mediante a 
apresentação da carteira de identidade, o CPF e o endereço do 
depoente  ao  funcionário  do  banco;  Que,  após  este 
procedimento, levantou-se e foi embora, no seu carro particular; 
Que  o  dinheiro  recebido  pelo  depoente  foi  utilizado  para 
pagamento do designer gráfico JOSÉ CARLOS NAGOT; que o 
serviço consistia em arte gráfica para campanha para vereador; 
que o valor do serviço foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que 
tem os documentos comprovando a prestação do serviço; (...) 
que  o  depoente  pegou  o  dinheiro  na  agência  e  levou 
diretamente ao escritório de JOSÉ CARLOS NAGOT; que não 
se lembra o endereço ao certo, mas sabe que o escritório ficava 
situado na  cidade de  Santo  André/SP;  que todo  dinheiro  foi 
suficiente para quitar a dívida perante JOSÉ CARLOS NAGOT; 
que PROFESSOR LUIZINHO não sabia da solicitação de verba 
feita pelo depoente nem mesmo que se tratava para pagamento 
de  serviço  prestado  por  JOSÉ  CARLOS  NAGOT;  que  o 
depoente  tinha  independência·política  e,  por  tal  motivo,  não 
comunicou o fato ao PROFESSOR LUIZINHO; (...)  que JOSÉ 
CARLOS NAGOT emitiu recibo no recebimento do dinheiro, 
ressaltando que ocorreu posteriormente; (...)” (fls. 30080 a 30082 
do v. 137).

 Disse, ainda, que “conhece DELÚBIO SOARES desde 1986, por ocasião  
da  eleição  sindical;  que  conhece  DELÚBIO  do  movimento  sindical;  que  o  
depoente dirigia-se ao tesoureiro do PT de forma direta, sem qualquer autorização  
do PROFESSOR LUIZINHO, até porque conhecia DELÚBIO do movimento  
sindical; (...)” (fl. 30082 do v. 137).

Pois  bem,  embora  se  verifique  uma  divergência  entre  os 
depoimentos  de  José  Nilson  dos  Santos na  fase  inquisitiva  e  na  fase 
judicial,  o  fato  é que a tese  sustentada pela  defesa ganha corpo ao se 
analisarem as declarações  da testemunha  José Carlos  Nagot em juízo. 
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serviço consistia em arte gráfica para campanha para vereador; 
que o valor do serviço foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que 
tem os documentos comprovando a prestação do serviço; (...) 
que  o  depoente  pegou  o  dinheiro  na  agência  e  levou 
diretamente ao escritório de JOSÉ CARLOS NAGOT; que não 
se lembra o endereço ao certo, mas sabe que o escritório ficava 
situado na  cidade de  Santo  André/SP;  que todo  dinheiro  foi 
suficiente para quitar a dívida perante JOSÉ CARLOS NAGOT; 
que PROFESSOR LUIZINHO não sabia da solicitação de verba 
feita pelo depoente nem mesmo que se tratava para pagamento 
de  serviço  prestado  por  JOSÉ  CARLOS  NAGOT;  que  o 
depoente  tinha  independência·política  e,  por  tal  motivo,  não 
comunicou o fato ao PROFESSOR LUIZINHO; (...)  que JOSÉ 
CARLOS NAGOT emitiu recibo no recebimento do dinheiro, 
ressaltando que ocorreu posteriormente; (...)” (fls. 30080 a 30082 
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 Disse, ainda, que “conhece DELÚBIO SOARES desde 1986, por ocasião  
da  eleição  sindical;  que  conhece  DELÚBIO  do  movimento  sindical;  que  o  
depoente dirigia-se ao tesoureiro do PT de forma direta, sem qualquer autorização  
do PROFESSOR LUIZINHO, até porque conhecia DELÚBIO do movimento  
sindical; (...)” (fl. 30082 do v. 137).

Pois  bem,  embora  se  verifique  uma  divergência  entre  os 
depoimentos  de  José  Nilson  dos  Santos na  fase  inquisitiva  e  na  fase 
judicial,  o  fato  é que a tese  sustentada pela  defesa ganha corpo ao se 
analisarem as declarações  da testemunha  José Carlos  Nagot em juízo. 
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Confira-se:
 

“(...)  que  o  depoente  procurou  JOSÉ  NILSON  DOS 
SANTOS para oferecer-lhe serviço gráfico, em meados de 2004; 
(...) que o depoente sabia na ocasião que JOSÉ NILSON DOS 
SANTOS era assessor  do PPRFESSOR LUIZINHO; que JOSÉ 
NILSON  DOS  SANTOS  disse  que  os  serviços  poderiam  ser 
prestados  para  pré-candidatos  para  vereador,  cujos  serviços 
consistiam na criação de marca para o candidato, tratamento de 
imagem, ‘folders’, etc; que o depoente quando encontrou com 
para tomar um café e  falar  sobre  o assunto;  que na ocasião, 
JOSÉ NILSON DOS SANTOS disse ao depoente que não tinha 
os nomes das pessoas que iriam se candidatar, mas que sabia 
que  seriam  de  quatro  a  seis  pessoas;  que  posteriormente  o 
soube que os pré-candidatos eram ANTONIO PADRE, DANIEL 
BARBOSA e uma candidata que não se recorda o nome; que o 
depoente disse à JOSÉ NILSON DOS SANTOS que o valor dos 
serviços era estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que o 
depoente não passou qualquer orçamento por escrito  à JOSÉ 
NILSON DOS SANTOS;  que os  serviços  foram prestados  de 
janeiro à maio no ano eleitoral que não se recorda precisamente; 
que JOSÉ NILSON DOS SANTOS levou o dinheiro consistente 
em  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  em  seu  escritório;  que  o 
pagamento  ocorreu  antes  da  execução  do  trabalho;  que  o 
depoente  ficou  surpreso  com  o  pagamento,  ocasião  em  que 
JOSÉ NILSON DOS SANTOS lhe  respondeu ‘Eu  conheço  os 
capas-pretas’; que o depoente perguntou a JOSE NILSON DOS 
SANTOS se queria recibo, que JOSE NILSON disse que depois 
pegaria; que o depoente emitiu nota fiscal como autônomo em 
nome de JOSE NILSON DOS SANTOS;  que o  depoente  não 
emitiu declaração nem recibo de que estava recebendo dinheiro; 
que  reconhece  sua  assinatura  na  declaração  de  fls.  16.772  e 
lembra-se que foi emitida posteriormente; esclarece o depoente 
que,  a  pedido  do  contado[r],  o  depoente  fez  ai  declaração 
mencionada;  que  o  depoente  utilizou  o  dinheiro  para, 
pagamento  de  despesas  não  efetuando  qualquer  depósito 
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bancário;  que  não  tinha  conhecimento  de  que  DELUBIO 
SOARES havia determinado à JOSÉ NILSON DOS SANTOS o 
saque da quantia; (...) que a menção ao termo ‘homens de capa-
preta’ refere-se  à  uma  brincadeira  no  meio  sindical  que  diz 
respeito as pessoas de mais alto escalão do partido, observando 
um certo tom de brincadeira em JOSÉ NILSON DOS SANTOS; 
(...)” (fls. 30076 a 30078 do v. 137).

 
Note-se que a testemunha confirma a versão dos fatos narrada por 

José Nilson dos Santos na fase judicial.
O corréu  Delúbio Soares,  em seu interrogatório,  enfatiza  não ter 

havido qualquer tratativa com o denunciado:
 

“(...) O Deputado Luiz Carlos, o Deputado Luizinho, ele... 
Não falei com ele sobre finanças, mas o pessoal do diretório de 
Santo André, uma pessoa que é do diretório procurou na época 
no  começo,  não  sei  precisar  a  data,  que  queria  fazer  uma 
pesquisa para vários Vereadores, queriam ampliar a base deles 
lá  e  eu  autorizei  em  relação  ao  recurso  para  funcionário,  e 
como... Depois ... Funcionário, militantes do PT, não sabia nem 
que  era  funcionário,  o  Luizinho,  dirigente  do  PT  de  Santo 
André. Depois veio essa confusão toda e quem pagou ... Quem 
ficou  na  conta  foi  o  Deputado  Luizinho.  Nunca  tratei  desse 
assunto com o Deputado Luizinho” (fl. 16618 do v. 77).

 
Em contrapartida, o corréu  Marcos Valério foi enfático ao afirmar, 

em seu depoimento judicial, que  “ao ex-deputado Professor Luizinho foram  
repassados,  pelo  interrogando,  recursos  a  mando  de  Delúbio  Soares;  diz  que,  
segundo sabe,  tais  recursos  foram utilizados pelo  diretório  regional  do PT de  
Santo André na futura campanha de 2004, para vereadores; diz que nesse caso  
quem recebeu, em nome do professor Luizinho, foi o funcionário José Nilson.”  
(fls. 16352 do v. 76).

Todavia, a existência de depoimentos controversos sobre a dinâmica 
dos fatos em nada favorece a acusação. Isso porque, não havendo outras 
provas, o estado de incerteza tende a favorecer o acusado, em vista do 
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princípio do in dubio pro reo.
Aliás, esta Suprema Corte já absolveu réu em ação penal originária 

em circunstâncias semelhantes.  Refiro-me ao julgamento da AP 427/SP, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, do qual ressalto um trecho do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa,  que  diz  o  seguinte:  “também  vislumbro  
insuficiência de provas no caso. Há duas testemunhas que presenciaram os fatos e  
que sustentam a versão do réu, mas há, por outro lado, outras duas testemunhas  
que testemunharam em sentido contrário. Diante desta falta de certeza quanto  
aos  fatos,  não  há  outra  saída  senão  a  absolvição” (Tribunal  Pleno,  DJe  de 
28/6/11).

Cabe registrar, ainda, que a presunção de participação do Professor 
Luizinho na empreitada delituosa, com base em indícios impulsionados 
pelo  contexto  dos  fatos  narrados  pela  denúncia,  não  é  suficiente  para 
justificar uma condenação.

É certo, ainda, que elementos colhidos na fase inquisitorial podem 
influir  na  formação  do  convencimento  do  juiz  para  a  sua  decisão  a 
respeito da causa, mas isso quando corroborados ou complementados por 
outros  indícios  e  provas  obtidos  na  instrução  judicial,  o  que  não 
representa  a  realidade  dos  autos,  visto  que  as  provas  orais  por  mim 
destacadas  agregam  elementos,  no  meu  sentir,  relevantes  para 
demonstrar que o acusado não teve qualquer participação na negociação 
dos R$ 20.000,00 entregues ao seu assessor José Nilson dos Santos.

Registro,  ainda,  que,  quanto  ao  sistema  de  avaliação  de  provas, 
NUCCI leciona que  “o conjunto probatório destina-se ao convencimento do  
órgão  judiciário,  sendo  composto  por  inúmeros  fatores  e  elementos,  que,  
individualmente  considerados,  são  as  provas.  Torna-se  natural  estimar-se  um  
valor a cada uma delas, de modo a sopesar as mais importantes em detrimento  
das menos relevantes” (NUCCI, Guilherme de Souza.  Provas no Processo 
Penal. São Paulo: RT, 2009. p. 17).

Na  esteira  desse  entendimento,  ressalto  que  o  acervo  probatório 
constante dos autos impõe-me uma solução em favor do acusado, pois 
tem ele um peso maior que o dos elementos de prova invocados pela 
acusação,  a  meu  ver,  frágeis  para  justificar  a  prolação  de  um  édito 
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condenatório.
Registro,  ademais,  não  haver  qualquer  elemento  capaz  de 

demonstrar que o acusado tivesse ciência da elevada probabilidade de 
que os R$ 20.000,00 entregues ao seu assessor  José Nilson dos Santos 
tivessem  origem  duvidosa,  ou  seja,  fossem  provenientes  de  crime 
antecedente contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro 
nacional, ou fossem decorrentes de atividades de organização criminosa, 
condição  sine  qua  non para  a  tipificação  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, conforme a redação primitiva da norma pertinente, em vigor à 
época dos fatos.

No caso específico, são densas as provas de que o acusado não tinha 
ciência  de  que  a  quantia  em  questão  fosse  proveniente  de  uma  das 
infrações descritas nos incisos de V a VII do art.  1º da Lei nº 9.613/98, 
razão pela qual igualmente não demonstrada, na espécie, a presença do 
elemento subjetivo do tipo, o dolo, a impossibilitar o reconhecimento de 
cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar ao réu o cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro, razão pela qual  voto pela    absolvição    de    Luiz Carlos da Silva   
(Professor  Luizinho)  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  que  lhe  é 
imputado  nestes  autos,  com  fundamento  no  art.  386,  inciso  VII,  do 
Código de Processo Penal.

 
JOÃO MAGNO
O  denunciado  João  Magno  de  Moura responde  pelo  delito  de 

lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, da Lei nº 9.613/98), por 
quatro  vezes.  A respeito  dessa  imputação  ao  réu,  narra  o  Ministério 
Público Federal, em suas alegações finais:

 
“Provou-se que, no período compreendido entre os anos 

de 2003 e 2004, o Deputado Federal João Magno, valendo-se da 
intermediação  de  Paulo  Vieira  Albrigo  e  Charles  Antônio 
Ribeiro,  recebeu  de  Marcos  Valério  a  quantia  total  de  R$ 

39 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675577.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

condenatório.
Registro,  ademais,  não  haver  qualquer  elemento  capaz  de 

demonstrar que o acusado tivesse ciência da elevada probabilidade de 
que os R$ 20.000,00 entregues ao seu assessor  José Nilson dos Santos 
tivessem  origem  duvidosa,  ou  seja,  fossem  provenientes  de  crime 
antecedente contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro 
nacional, ou fossem decorrentes de atividades de organização criminosa, 
condição  sine  qua  non para  a  tipificação  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, conforme a redação primitiva da norma pertinente, em vigor à 
época dos fatos.

No caso específico, são densas as provas de que o acusado não tinha 
ciência  de  que  a  quantia  em  questão  fosse  proveniente  de  uma  das 
infrações descritas nos incisos de V a VII do art.  1º da Lei nº 9.613/98, 
razão pela qual igualmente não demonstrada, na espécie, a presença do 
elemento subjetivo do tipo, o dolo, a impossibilitar o reconhecimento de 
cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar ao réu o cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro, razão pela qual  voto pela    absolvição    de    Luiz Carlos da Silva   
(Professor  Luizinho)  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  que  lhe  é 
imputado  nestes  autos,  com  fundamento  no  art.  386,  inciso  VII,  do 
Código de Processo Penal.

 
JOÃO MAGNO
O  denunciado  João  Magno  de  Moura responde  pelo  delito  de 

lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, da Lei nº 9.613/98), por 
quatro  vezes.  A respeito  dessa  imputação  ao  réu,  narra  o  Ministério 
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“Provou-se que, no período compreendido entre os anos 

de 2003 e 2004, o Deputado Federal João Magno, valendo-se da 
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Ribeiro,  recebeu  de  Marcos  Valério  a  quantia  total  de  R$ 
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360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), mediante o emprego 
de artifícios para ocultar a origem, natureza e real destinatário 
dos valores recebidos.

726. Declarou o acusado em depoimento colhido no curso 
da investigação que acertou pessoalmente com Marcos Valério 
o recebimento da vantagem indevida (fls. 6.002/6.004):

(...)
727. O repasse ao acusado do valor total de R$ 360.000,00, 

em parcelas  de  R$  50.000,00  e  uma parcela  de  R$  10.000,00, 
começou em dezembro  de  2010  e  terminou em setembro  de 
2004. Quatro parcelas foram entregues a Paulo Vieira Albrigo 
na sede da SMP&B Comunicação por Simone Vasconcelos nas 
seguintes  datas:  17/9/2004  (R$  50.000,00),  21/9/2004  (R$ 
50.000,00), 23/9/2004 (duas parcelas de R$ 50.000,00) e 24/9/2004 
(R$  50.000,00).  Confira-se,  nesse  sentido,  os  recibos  de  fls. 
119/125 do Apenso 45.

728. Outras duas parcelas de R$ 50.000,00 foram pagas no 
dia 5/12/2003 (R$ 50.000,00) e 27/4/2004 (R$ 50.000,00), por meio 
de cheque da empresa 2S Participações, de que Marcos Valério 
era sócio.

729.  Por  fim,  a  última  parcela  de  R$  10.000,00  foi 
depositada  na  conta  de  Charles  Antônio  Ribeiro  no  dia 
18/8/2003.

730.  Embora  negue  a  ilicitude  do  fato,  João  Magno 
admitiu o recebimento dos valores:

(...)
731.  Paulo  Vieira  Albrigo  e  Charles  Antônio  Ribeiro 

também confirmaram os fatos:
(...)” (fls. 372 a 375 das alegações finais).

 
Em  alegações  finais,  narra  a  defesa  do  acusado  que,  “[pelos] 

documentos presentes nos autos e que ensejaram a denúncia e a posterior ação  
penal, vê-se que não há nenhum documento ou sequer qualquer depoimento, seja  
do Senhor Marcos Valério, da Senhora Simone Vasconcelos, da Senhora Karina  
Somaggio  e  de  outros  que  afirmam que  o  ora  Defendente  ou seus  assessores  
tivessem conhecimento de outra origem dos valores que lhes fora repassado (sic)  
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que não o Partido dos Trabalhadores” (fl. 3).
Aduz a defesa, in verbis, que
 

“(...) [r]esta claro que o fato tido como criminoso imputado 
ao Defendente mostra-se atípico penal e, assim, fica patente a 
impossibilidade jurídica do pedido contido na Ação Penal, haja 
vista que não restou provado o dolo do defendente no que se 
refere ao recebimento dos recursos, visto que dos mesmos nada 
logrou em proveito próprio, se limitando a efetuar o pagamento 
das despesas de campanhas políticas das quais participou, não 
podendo a conduta do mesmo ser tampouco classificada como 
criminosa.

Conforme farta doutrina a respeito do tema, para que se 
pudesse  incriminar  o  defendente  pelo  suposto  delito  de 
lavagem  de  dinheiro,  necessário  seria  que  ele  tivesse 
conhecimento  dos  elementos  que configura  o  tipo  objetivo  e 
que tivesse vontade de realizá-lo.

Como tão somente se valeu de um preceito legal instituído 
na  legislação  eleitoral  vigente  para  fazer  frente  ás  despesas 
incorridas  durante  as  campanhas  políticas  que  participou, 
devidamente  comprovadas  através  de  farta  documentação 
acostada  aos  autos,  não  voltou-se  para  a  ocultação  ou 
dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,  disposição, 
movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta 
ou indiretamente de crime.

Na verdade, o Defendente incorreu em erro de tipo, pois 
desconhecia e ignorava por completo a origem dos recursos que 
lhe  foram  repassados  pela  Direção  do  Partido  dos 
Trabalhadores para quitação das despesas aventadas. Vale frisar 
ainda,  que  não  existe  comprovação  de  que  os  mencionados 
recursos  sejam  oriundos  de  práticas  espúrias  (lavagem  de 
dinheiro),  sendo objeto  de apuração da presente denúncia,  o 
que  por  si  só  exclui  a  tipicidade  criminosa  pretendida  pelo 
Representante do Ministério Público.

Cabe  lembrar  que  a  simples  procedência  de  valores  de 
supostos delitos antecedentes, que não restaram provados, sem 
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o  prévio  conhecimento  por  parte  do  defendente,  afasta  sua 
culpabilidade visto que o crime de lavagem não existe na figura 
culposa, havendo de restar o dolo específico, que não é caso.

Portanto,  na  denúncia  e  na  própria  Ação  Penal  resta 
evidenciada  a  ausência  de  justa  causa  que  possa  ensejar  o 
enquadramento  pretendido  pelo  Parquet,  sendo  este  um dos 
princípios basilares da ação penal, considerando o fato de que 
não  há nos  autos  suporte  probatório  suficiente  a  sustentar  a 
acusação  imposta  ao  acusado,  pois  verificando  as  ‘provas’ 
conduzidas  ao  processo  pelo  Representante  do  Ministério 
Público Federal, vê-se que nada há que possa ser utilizado para 
provar a responsabilidade do Defendente nas ações que lhe são 
imputadas, pois sempre agiu dentro do princípio da boa fé que 
rege as relações pessoais e impessoais” (fls. 4/5).

 
Mais adiante, assevera que os atos praticados pelo acusado
 

“não se prestam para  ocultar  ou dissimular  a  natureza, 
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de  bens,  direitos  ou  valores  provenientes  de  crimes  (termos 
utilizados para descrever o tipo penal do artigo 1°, da Lei nº 
9.613/98)  ou  para  ‘mascarar  a  origem,  natureza  e, 
principalmente,  destinatários  finais  das  quantias’  (termos 
utilizados na Denúncia) (...) 

[O] fato de um então parlamentar se socorrer junto ao seu 
Partido Político para fazer frente às despesas de campanhas não 
pode ser caracterizado como fato típico ensejador de uma ação 
penal,  ainda  mais  quando  se  sabe  que  os  recursos  foram 
disponibilizados por meio de empréstimos contraídos junto a 
bancos privados” (fl. 7).

 
Em arremate, afirma a defesa, in verbis, que:
 

“(...)  é  imprescindível  para  a  caracterização  do  suposto 
delito, o conhecimento da origem dos recursos no momento do 
auferimento  dos  recursos,  o  que  significa  dizer  que  o 
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conhecimento posterior é irrelevante para a caracterização do 
delito de lavagem.

Assim,  aquele que pratica  o crime de lavagem deve ter 
consciência de que atua para ocultar ou dissimular dinheiro e 
que  sabe  que  a  procedência  deste  está  relacionada  com  a 
comissão dos crimes previsto na lei 9.613/98, que não é o caso, 
visto que o Réu buscou junto ao partido político onde é filiado 
os  recursos  para cumprir  com suas despesas de campanha e 
dele (partido) recebeu, não tendo concorrido para a prática de 
nenhum crime,  muito  menos de lavagem como pretende lhe 
imputar o Ministério Público Federal.

E, com relação aos elementos subjetivos do tipo nos crimes 
desta monta, sabemos que é admissível somente o dolo direto, 
pois  não  é  possível  o  autor  cometer  o  delito  apenas  com  a 
probabilidade que os bens  sejam oriundos de delitos prévios 
previstos na mencionada lei.

Cediço  é  o  fato  de  que para  se  caracterizar  o  crime de 
lavagem, é necessário que o autor do delito tenha conhecimento 
absoluto  da  procedência  dos  bens,  conhecendo com exatidão 
que  tiveram  sua  origem  em  um  dos  delitos  expressamente 
previstos  na  lei,  e  sua  conduta  tem  de  ser  dirigida  a  essa 
finalidade.  Se  não  houver  certeza  absoluta  de  que  o  sujeito 
cometeu esse delito e somente se representa como provável que 
os  bens  tenham sua origem delitiva,  pelo artigo 1º  da lei  de 
lavagem não se pode castigá-lo.

O artigo exige que o autor dos fatos tenha de atuar com 
alguma das finalidades previstas legalmente, ou seja, ocultar ou 
dissimular  a  origem delitiva  dos  bens,  não  sendo  possível  a 
condenação  na  modalidade  de  dolo  eventual,  já  que  não  se 
pode provar que o Defendente atuou para sonegar a origem 
delitiva dos bens.

É cediço que o tipo penal  do artigo 1º,  caput, da lei  nº 
9.613/98  é,  pois,  a  ocultação  ou  dissimulação  da  natureza, 
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de  bens,  direitos  ou  valores  provenientes,  direta  ou 
indiretamente, de crimes, indicando os incisos V, VI e VII quais 
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seriam esses crimes,  respectivamente,  contra a Administração 
Pública,  contra  o  sistema financeiro  nacional  e  praticado por 
organização criminosa.

Desta  forma, resta claro que o Defendente não praticou 
nenhum ato que possa ser enquadrado como aqueles previstos 
no artigo 1°, da Lei 9.613/98” (fls. 7/8).

 
A materialidade do delito
No  caso,  o  recebimento  irregular  da  quantia  de  R$  360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) se deu da seguinte forma: a) cinco parcelas 
de  R$  50.000,00  foram  entregues  a  Paulo  Vieira  Albrigo,  na  sede  da 
SMP&B Comunicação, por  Simone Vasconcelos, entre 17/9/04 e 24/9/04, 
conforme atestado pelos recibos juntados às fls. 119 a 125 do apenso 45; b) 
duas  parcelas  de  R$  50.000,00  foram  pagas  por  meio  de  cheque  da 
empresa 2S Participações, em 5/12/03 e 27/4/04; e  c) uma parcela de R$ 
10.000,00  foi  depositada  na  conta  de  Charles  Antônio  Ribeiro,  em 
18/8/03.

Tal  como  no  caso  de  outros  corréus  analisados  neste  capítulo, 
entendo que não restou demonstrado que o réu tivesse ciência de que os 
recursos que lhes foram entregues tivessem origem duvidosa, ou seja, que 
fossem  provenientes  de  crimes  antecedentes  contra  a  Administração 
Pública,  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  ou  decorrentes  de 
atividades de organização criminosa.

A respeito dos fatos, vide os depoimentos de Paulo Vieira Albrigo e 
Charles Antônio Ribeiro, respectivamente:

“(...)  que [n]os recibos de entrega dos valores  assinados 
pelo depoente não constavam a origem dos mesmos; (...) que, 
nas vezes em que foi a SMP&B buscar recursos a ordem partiu 
do próprio deputado João Magno; (...) que não sabe informar se 
era comum o repasse de recursos do PP nacional a candidatos 
em nível municipal; questionado por que os valores recebidos 
na  SMP&B  não  foram  depositados  na  conta  de  campanha, 
respondeu que não havia necessidade, pois já existiam dividas 
que  eram  imediatamente  quitadas  através  dos  valores 
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recebidos;  que  não  sabe  informar  se  João  Magno  cobrou  a 
origem dos valores a alguém mais do que Delúbio Soares, que 
era o tesoureiro do PT; (...) que nas vezes em que compareceu à 
SMP&B  não  foi  acompanhado  de  João  Magno;  apenas 
compareceu a SMP&B para receber os já referidos valores; (...) 
que  não  sabe  informar  quais  eram  as  respostas  de  Delúbio 
Soares a cobrança de João Magno acerca da origem dos valores” 
(Paulo Vieira - fl. 19125 do v. 88).

 
“(...) que recebeu uma ligação do deputado João Magno, 

que  estava  em Brasília,  solicitando  ao  depoente  o  nº  de  sua 
conta-corrente, para depósito de uma quantia em dinheiro, na 
época  aproximadamente  R$  10.000,00;  que  o  deputado  João 
Magno não disse ao depoente a origem do valor;  que não se 
lembra o meio utilizado para o depósito em sua conta; que o 
deputado João Magno disse ao depoente que o dinheiro seria 
utilizado  para  pagamento  de  dividas  de  campanha;  que  o 
depoente fez  os saques  em dinheiro,  efetuando o pagamento 
aos credores” (Charles Antônio - fl. 19141 do v. 88).

Por sua vez, o corréu Marcos Valério confirmou, em juízo, que, “com 
relação a João Magno, que os recursos,  segundo Delúbio,  seriam destinados a  
preparação da campanha do mesmo para prefeito, pelo diretório regional do PT  
em Ipatinga/MG; diz que as pessoas que o deputado João Magno indicou para a  
retirada dos valores foram devidamente identificadas por carteira de identidade e  
assinatura de recibo, perante o Banco Rural (...)” (fl. 16352 do v. 76).

Note-se  que  as  circunstâncias  presentes  à  espécie  revelam  a 
existência  de  elementos  objetivos  que  poderiam  tipificar  o  delito  em 
questão, sendo necessário, para tanto, a sua conjugação com o elemento 
subjetivo do tipo, que é o dolo direto.

A esse respeito, sustenta a defesa que o réu não atuava para ocultar 
ou  dissimular  os  valores  pagos,  na  medida  em  que  não  tinha  o 
conhecimento de que a procedência dos recursos estaria relacionada com 
algum crime antecedente previsto na Lei nº 9.613/98. Argumenta que o 
acusado “buscou junto ao partido político onde (sic) é filiado os recursos para  
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cumprir com suas despesas de campanha e dele (partido) recebeu (...)” (fl. 7 das 
alegações finais).

Nesse contexto, entende a defesa que, por estar ausente na espécie o 
elemento subjetivo (dolo), não há como ser imputado ao réu o crime de 
lavagem,  na  medida  em  que  o  ordenamento  jurídico  não  admite  a 
modalidade culposa.

De fato,  penso assistir  razão à  defesa,  motivo pelo  qual  não vejo 
como condenar  o  acusado pela  conduta  que lhe é  imputada.  Não me 
parece que ele tinha ciência de que os recursos que lhe foram repassados 
provinham de crimes antecedentes.

As provas testemunhais, à míngua de outros elementos, corroboram 
essa conclusão.

Destaco o depoimento de João Magno em juízo: 

“(...)  questionado  acerca  da  origem  dos  valores  que 
recebeu,  respondeu  que  sabia  apenas  que  os  valores  foram 
angariados pelo PT Nacional; questionado se sabia qual seria a 
relação  de  Marcos  Valério  com  o  PT  ou  o  porquê  da 
participação  do  publicitário  na  concessão  destes  valores, 
respondeu que nada sabia; 

(...)  reitera  que  não  chegou  nem  a  suspeitar  de  que  a 
origem dos recursos poderia ser proveniente de ilícitos, tendo 
em vista  que  a  praxe  é  que os  candidatos  peçam auxilio  ao 
diretório  nacional  do  PT,  seja  antes,  durante  ou  depois,  a 
depender do caso concreto” (fl. 16293 do v. 76).

O acusado, indagado em juízo se teria solicitado a  Delúbio Soares 
uma declaração a respeito da origem dos valores, respondeu que “reitera  
parte  do  depoimento  policial  para  afirma[r] que  requereu  de  Delúbio  tal  
declaração e que o mesmo pediu que o interrogando aguardasse (não sabe o que),  
sendo  tal  declaração  apenas  fornecida  por  Delúbio  após  a  divulgação  pela  
imprensa nacional do chamado ‘escândalo do mensalão’; diz que tal declaração foi  
acostada à defesa preliminar ofertada [fl. 25 do apenso 102] (...)” (fls. 16293 do 
v. 76).
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O  depoimento  do  corréu  Delúbio  Soares confirma  a  versão  do 
acusado,  pois  aquele  afirmou,  em  juízo,  que  ele  teria  levado  ao  seu 
conhecimento “pendência, [que] tinha ficado na campanha de prefeito de 2000  
(...)”, bem como o PT teria apoiado  “a eleição dele em 2004 a prefeito (...)” 
(fls. 16618/16619 do v. 77).

Infere-se, ainda, daquele interrogatório que os recursos teriam sido 
destinados à  “dívida que ficou e [para] preparar a organização da campanha  
dele em Ipatinga” (fls. 16619 do v. 77).

Cumpre esclarecer, ainda, que, embora tenha o acusado, orientado 
pelo  corréu  Delúbio  Soares,  se  dirigido  à  empresa  de  publicidade 
SMP&B -  da  qual  um dos  sócios  era  o  corréu  Marcos  Valério -  para 
ajustar a forma de recebimento do auxílio de campanha, conforme ele 
próprio  confirma  em  seu  depoimento,  essa  circunstância  não  tem  o 
condão  de  comprovar  que  ele  sabia  que  os  recursos  que  lhe  foram 
repassados tinham origem em um dos crimes antecedentes previstos no 
rol taxativo da lei de regência.

A dinâmica  dos  fatos  atesta  que o  acusado  foi  indiferente  a  esse 
procedimento pouco ortodoxo e que demonstrava não se importar com a 
origem espúria  dos  valores  por  ele  recebidos  por  intermédio  de  seus 
assessores,  o  que  poderia  evidenciar  um  quadro  de  dolo  eventual, 
aventado  na  exposição  de  motivos  da  lei  de  lavagem  (Exposição  de 
Motivos nº 692/96) e admitido por parte da doutrina, como, por exemplo, 
MORO, Sérgio Fernando.  Crime de Lavagem de Dinheiro.  São Paulo: 
Saraiva, 2008; e PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 3. ed. São 
Paulo: RT, 2009.

Contudo,  filio-me àqueles  que  não  admitem o  dolo  eventual  nos 
crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  conforme  a  redação  primitiva  do 
dispositivo legal.

Com efeito, a questão encontra-se muito bem colocada por  Marco 
Antônio de Barros em sua obra Lavagem de capitais e obrigações civis 
correlatas (2. ed. São Paulo: RT, 2007). Diz o autor:

 
“(...) o dolo [é] direto (quando o agente quer o resultado). 

Não é aceitável o argumento que defende a possibilidade de se 
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confirmar o elemento subjetivo com esteio na figura do dolo 
eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo). É que 
as  condutas  alternativas  do  tipo  penal  estão  ligadas  à 
intencionalidade  de  se  ocultar  ou  dissimular  o  patrimônio 
ilícito  originário  de  crime  antecedente,  ou  então,  quando  se 
trate das condutas paralelas de colaboração, também se indica a 
prévia ciência da origem ilícita dos bens, direitos ou valores.

Mister se torna reconhecer que a consciência por parte do 
autor do fato, no sentido de que os bens procedem de um delito 
anterior  é  um elemento  normativo  do  tipo,  pois  para  que  o 
sujeito o conheça. necessita realizar previamente um processo 
de  valoração.  Por  isso,  só  se  configura  o  crime de  ‘lavagem’ 
quando  o  sujeito  ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização,  disposição,  movimento  ou  propriedade  de  bens, 
direitos ou valores, ‘sabendo’ que estes são provenientes de ao 
menos um dos delitos primários.

A expressão  ‘sabendo’,  quando  usada  em  tipos  penais, 
visa excluir o dolo eventual, pois com ele é incompatível. Sem a 
demonstração desta prévia ciência da origem ilícita dos bens, 
restará configurada a situação do erro de tipo quanto ao delito 
de ‘lavagem’.

Vale  dizer,  a  intencionalidade  de  ocultar  ou  dissimular 
não dá abrigo à assunção de risco. Ao contrário, exige ação com 
conhecimento prévio da origem ilícita do capital, conduzida a 
partir da decisão de alcançar o resultado típico. Seria temerário 
e  configuraria  uma  interpretação  extensiva  insegura, 
demasiadamente longa para a defesa do réu, admitir que, na 
ausência de previsão legal da forma culposa, se possa substituí-
la pela aplicação da teoria do dolo eventual, para o fim de se 
evitar eventuais situações de impunidade” (p. 58 a 60 – grifei).

Com essas considerações, não tendo sido devidamente comprovado 
pelo órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, 
art.  156),  voto  pela    improcedência   da  ação  penal  quanto  ao  réu    João   
Magno de Moura  , o qual deve ser absolvido das sanções contidas no art.   
1º, inciso V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, nos termos do art. 386, inciso VII,  

48 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675577.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

confirmar o elemento subjetivo com esteio na figura do dolo 
eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo). É que 
as  condutas  alternativas  do  tipo  penal  estão  ligadas  à 
intencionalidade  de  se  ocultar  ou  dissimular  o  patrimônio 
ilícito  originário  de  crime  antecedente,  ou  então,  quando  se 
trate das condutas paralelas de colaboração, também se indica a 
prévia ciência da origem ilícita dos bens, direitos ou valores.

Mister se torna reconhecer que a consciência por parte do 
autor do fato, no sentido de que os bens procedem de um delito 
anterior  é  um elemento  normativo  do  tipo,  pois  para  que  o 
sujeito o conheça. necessita realizar previamente um processo 
de  valoração.  Por  isso,  só  se  configura  o  crime de  ‘lavagem’ 
quando  o  sujeito  ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização,  disposição,  movimento  ou  propriedade  de  bens, 
direitos ou valores, ‘sabendo’ que estes são provenientes de ao 
menos um dos delitos primários.

A expressão  ‘sabendo’,  quando  usada  em  tipos  penais, 
visa excluir o dolo eventual, pois com ele é incompatível. Sem a 
demonstração desta prévia ciência da origem ilícita dos bens, 
restará configurada a situação do erro de tipo quanto ao delito 
de ‘lavagem’.

Vale  dizer,  a  intencionalidade  de  ocultar  ou  dissimular 
não dá abrigo à assunção de risco. Ao contrário, exige ação com 
conhecimento prévio da origem ilícita do capital, conduzida a 
partir da decisão de alcançar o resultado típico. Seria temerário 
e  configuraria  uma  interpretação  extensiva  insegura, 
demasiadamente longa para a defesa do réu, admitir que, na 
ausência de previsão legal da forma culposa, se possa substituí-
la pela aplicação da teoria do dolo eventual, para o fim de se 
evitar eventuais situações de impunidade” (p. 58 a 60 – grifei).

Com essas considerações, não tendo sido devidamente comprovado 
pelo órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, 
art.  156),  voto  pela    improcedência   da  ação  penal  quanto  ao  réu    João   
Magno de Moura  , o qual deve ser absolvido das sanções contidas no art.   
1º, inciso V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98, nos termos do art. 386, inciso VII,  

48 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675577.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5429 de 8405 STF-fl. 57044



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

do CPP.
 
ANDERSON ADAUTO e JOSÉ LUIZ ALVES
O denunciado  Anderson Adauto Pereira,  neste capítulo, responde 

ao delito de  lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V, VI, e VII, da Lei nº 
9.613/98), por treze vezes.

A esse respeito, narra o Ministério Público Federal em suas alegações 
finais:

 
“(...)
743.  Provou-se  que,  no  período  compreendido  entre  os 

anos  de  2003  e  2004,  Anderson  Adauto,  então  Ministro  dos 
Transportes,  recebeu  a  quantia  total  de  R$  950.000,00 
(novecentos  e  cinquenta  mil  reais)  de  Marcos  Valério,  por 
intermédio de José Luiz Alves, mediante o emprego de artifício 
destinado a ocultar a origem, a natureza e o real destinatário da 
vantagem indevida.

744.  Recibos informais apreendidos no Banco Rural  (fls. 
212, 219 e 237 do apenso 5) comprovaram que R$ 600.000,00 foi 
(sic) entregue a José Luiz Alves nas seguintes datas, na agência 
do  Banco  Rural:  9/9/2003  (R$  100.000,00),  16/9/2003  (R$ 
50.000,00), 23/9/2003 (R$ 100.000,00), 7/10/2003 (R$ 250.000,00), 
13/1/2004 (R$ 50.000,00) e 3/2/2004 (R$ 50.000,00). Documentos 
juntados às fls. 59/59 verso, 98/98 verso do Apenso 5; e fls. 79/82 
do  Apenso  45  comprovaram  as  entregas  ocorridas  nos  dias 
7/10/2003,  13/1/2004  e  3/2/2004,  todas  precedidas  de  saques 
feitos por Simone Vasconcelos.

745. Os outros R$ 350.000,00 foram entregues por Simone 
Vasconcelos  nos  dias  3/6/2003  (R$  50.000,00),  9/6/2003  (R$ 
50.000,00),  18/6/2003  (R$  50.000,00),  24/6/2003  (R$  50.000,00), 
22/12/2003 (R$ 50.000,00), 9/1/2004 (R$ 50.000,00) e 28/1/2004 (R$ 
50.000,00),  figurando  como  intermediário  Édson  Pereira  de 
Almeida,  irmão de Anderson Adauto.  A entrega do dinheiro 
consumou-se na sede da SMP&B Comunicação.

746.  Os  depoimentos  de  Anderson  Adauto,  José  Luiz 
Alves  e  Simone  Vasconcelos  esclareceram  os  detalhes  das 
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operações:
 

‘questionado  quanto  à  acusação  da  prática  de 
lavagem  de  dinheiro,  respondeu  que  a  acusação  não  é 
verdadeira; diz que recebeu o montante aproximado de R$ 
410.000,00 e  que tais  valores foram recebidos,  em parte, 
pelo Sr. José Luiz e, em parte, pelo irmão do interrogando, 
Sr. Edson Pereira; (…) diz que nesse contexto procurou o 
tesoureiro do partido majoritário, Sr. Delúbio Soares,  do 
PT, e o informou de suas apreensões quanto aos débitos 
que possuía da campanha de 2002, em que concorreu para 
deputado federal pelo estado de Minas Gerais e solicitou a 
ajuda de Delúbio; (…) diz que aproximadamente vinte ou 
trinta dias de sua solicitação, Delúbio entrou em contato 
com  o  interrogando,  informando  ao  mesmo  que  havia 
possibilidade do PT ajudá-lo; questionado acerca da forma 
da  entrega  dos  recursos  pelo  PT  diz  que  apenas  foi 
informado que os  valores  seriam parcelados,  não sendo 
mais nada informado nem perguntado pelo interrogando; 
diz que posteriormente Delúbio ligou para o interrogando 
e  questionou  através  de  quem  poderia  ser  feito  o 
pagamento; diz que indicou a Delúbio os nomes de José 
Luiz Alves e Edson Pereira de Almeida, seu irmão; diz que 
José  Luiz  Alves  foi  a  pessoa  que  buscou  a  primeira 
parcela,  informando  ao  interrogando  que  pegou  o 
dinheiro  na  agência  de  Brasília  do  Banco  Rural,  em 
dinheiro  vivo.’ (Interrogatório  de  Anderson Adauto,  fls. 
16.282/16.287).
 

‘reinterrogado  acerca  das  perguntas  da  autoridade 
policial em que optou por permanecer em silêncio, diz que 
já  compareceu  à  agência  do  Banco  Rural  situada  em 
Brasília em 6 (seis) ocasiões; diz que em 4 (quatro) delas 
com  o  fim  de  receber  valores  destinados  ao  senhor 
Anderson Adauto; diz que o montante total recebido foi 
de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais),  diz  que  esses 
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valores  foram  entregues  por  um  funcionário  do  banco 
Rural de nome Renato; diz que forneceu ao mesmo sua 
carteira de identidade e, ainda, assinou um recibo; diz que 
os valores lhe foram entregues em espécie;  (…) diz que 
reconhece  como  sua  a  assinatura  aposta  na  cópia  do 
encaminhamento de fac-símile do Banco Rural, datado de 
16/09/2003,  referente  a  um  saque  de  R$  50.000,00 
(cinquenta mil reais),  do cheque n° 745758; (…) diz que 
reconhece  também  sua  assinatura  quanto  ao  recibo  no 
valor  de  R$  100.000,00,  referido  no  depoimento  policial 
citado;  (…)  diz  que  no  dia  08.09.2003  compareceu  ao 
Banco, com a orientação de procurar o funcionário Renato 
e  que  este  o  informou  que  a  operação  não  havia  se 
concluído,  solicitando  que o  interrogando retornasse  no 
dia seguinte; diz que no dia 09.09.2003 compareceu, então, 
ao Banco, oportunidade em que recebeu a quantia de R$ 
100.000,00  (cem  mil  reais);  que  em  16.09.2003  esteve, 
novamente, na agência do Banco Rural, oportunidade em 
que recebeu R$  50.000,00 (cinquenta  mil  reais);  (…)  diz 
que  esteve  no  Banco,  ainda,  em  duas  outras 
oportunidades,  em  13.01.2004  e  em  03.02.2004, 
oportunidades  em  que  recebeu  a  importância  de  R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em cada um delas; (…) 
diz que os maços com as notas encontravam-se envoltas 
em  lacre  bancário;  questionado  acerca  de  que  forma  o 
interrogando era informado que o dinheiro se encontrava 
disponível  na agência  do Rural,  respondeu que,  ao  que 
recorda,  era  informado  pelo  senhor  Anderson  Adauto; 
acredita  que  em  uma  ou  duas  vezes  foi  informado  da 
disponibilidade dos valores através de ligação telefônica 
de uma pessoa que representava o senhor Delúbio Soares; 
diz que em todas as oportunidades em que procedeu às 
retiradas de valores, comunicou as mesmas, incontinenti, 
ao Senhor Anderson Adauto, que, por sua vez, informava 
ao  interrogando  acerca  das  providências  que  deveria 
tomar  com  estes  valores.’  (Interrogatório  de  José  Luiz 
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Alves, fls. 16.288/16.291).
 
‘QUE, certa vez,  solicitou que um carro forte fosse 

levar  seiscentos  e  cinqüenta  mil  reais  para  o  prédio  da 
Confederação Nacional do Comércio – CNC, local onde 
foram entregues aos destinatários finais no hall de entrada 
do prédio da CNC; (…) QUE no hall do prédio da CNC 
entregou valores para JOSÉ LUIZ ALVES, que agora veio a 
saber  tratar-se  de  uma  ex-assessor  do  Ministério  dos 
Transportes,  e  para  JACINTO  LAMAS.’  (Simone 
Vasconcelos, fls. 591)” (fls. 370 a 374 das alegações finais 
do MP).

 
Em alegações finais, narra a defesa de Anderson Adauto, in verbis, 

que
 

“(...)  [o]  Acusado  disputou  a  campanha para  Deputado 
Federal  ocorrida  no  ano  de  2002.  Tratava-se  da  mesma 
campanha que elegeu o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o 
Governador do Estado de Minas Gerais.

Ele concorreu nesta eleição pelo então Partido Liberal, em 
coligação com o Partido dos Trabalhadores. Todo o material de 
campanha  para  Deputado  Federal  também  continha 
propaganda  para  os  cargos  majoritários  de  Presidente  da 
República e Governador de Estado.

A  campanha,  a  primeira  pata  Deputado  Federal  que 
ANDERSON  ADAUTO  participou,  se  desenvolveu  em 
aproximadamente 70 municípios do Estado de Minas Gerais, 
envolvendo  gastos  com  comício,  carro  de  som,  gráficas, 
combustíveis e outras despesas inerentes à disputa eleitoral.

ANDERSON  ADAUTO  enfrentou  enormes  dificuldades 
nesta  primeira  disputa  para  Deputado  Federal  porque  a 
atuação  junto  aos  eleitores  deixou  de  ter  um  foco  restrito  a 
alguns  municípios,  passando  para  vários  municípios 
localizados em todo o Estado, o que gerou gastos locais (nestes 
municípios)  e  a  existência  de  dívidas  que  surgiram  após  o 
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Vasconcelos, fls. 591)” (fls. 370 a 374 das alegações finais 
do MP).

 
Em alegações finais, narra a defesa de Anderson Adauto, in verbis, 

que
 

“(...)  [o]  Acusado  disputou  a  campanha para  Deputado 
Federal  ocorrida  no  ano  de  2002.  Tratava-se  da  mesma 
campanha que elegeu o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o 
Governador do Estado de Minas Gerais.

Ele concorreu nesta eleição pelo então Partido Liberal, em 
coligação com o Partido dos Trabalhadores. Todo o material de 
campanha  para  Deputado  Federal  também  continha 
propaganda  para  os  cargos  majoritários  de  Presidente  da 
República e Governador de Estado.

A  campanha,  a  primeira  pata  Deputado  Federal  que 
ANDERSON  ADAUTO  participou,  se  desenvolveu  em 
aproximadamente 70 municípios do Estado de Minas Gerais, 
envolvendo  gastos  com  comício,  carro  de  som,  gráficas, 
combustíveis e outras despesas inerentes à disputa eleitoral.

ANDERSON  ADAUTO  enfrentou  enormes  dificuldades 
nesta  primeira  disputa  para  Deputado  Federal  porque  a 
atuação  junto  aos  eleitores  deixou  de  ter  um  foco  restrito  a 
alguns  municípios,  passando  para  vários  municípios 
localizados em todo o Estado, o que gerou gastos locais (nestes 
municípios)  e  a  existência  de  dívidas  que  surgiram  após  o 
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encerramento da campanha.
JOSÉ LUÍS ALVES, coordenador da campanha, com o fim 

da  disputa  eleitoral  comunicou  ao  Acusado  e  existência  de 
pendências financeiras junto aos fornecedores.

Com  a  eleição  do  Presidente  LUÍS  INÁCIO  LULA DA 
SILVA  e  de  JOSÉ  ALENCAR  (filiado  ao  PL)  como  Vice-
Presidente, ANDERSON ADAUTO foi nomeado Ministro dos 
Transportes  e  convidou  JOSÉ  LUÍS  ALVES  para  exercer  a 
função de Chefe de Gabinete” (fls. 14 a 16).

 
Aduz que

“a existência desta dívida afligia o Acusado que chegou a 
contrair empréstimo bancário (em nome de sua pessoa física) 
com a finalidade de tentar quitar seus débitos.

Como  não  foi  possível  sanar  todas  as  pendências, 
procurou o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores - PT, maior 
partido  coligado  naquela  eleição,  e  informou  sua  apreensão 
quanto  à  situação  que  estava  enfrentando[,  tendo  o  corréu 
Delúbio  Soares informado  a  ele]  que  estava  tentando  obter 
alguns ‘empréstimos para o Partido dos Trabalhadores – PT’ e 
que iria colocar a dívida do Acusado entre as pendências do 
PT” (fl. 16).

 
Na  sequência,  afirma  que,  “por  meio  de  um  contato  telefônico,  

DELÚBIO SOARES informou que, de fato, havia a possibilidade do PT ajudá-lo  
e  que  seriam  realizados  pagamentos  parcelados.  Posteriormente,  solicitou  ao  
Acusado que indicasse o nome das pessoas através das quais poderiam ser feitos  
os pagamentos e,  na ocasião,  foram indicados JOSÉ LUÍS ALVES e EDSON  
PEREIRA DE ALMEIDA, irmão do Acusado (...) ambos receberam os recursos,  
em algumas oportunidades, que foram destinados ao pagamento das dívidas da  
campanha” (fl. 16).

A respeito dos valores recebidos, esclarece a defesa que, embora a 
denúncia aponte que o acusado tenha feito dezesseis saques, totalizando 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e as alegações finais da acusação 
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apontem seis saques, totalizando R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na 
verdade,  José  Luiz  Alves,  segundo  alega,  teria  sacado  R$  200.000,00 
(duzentos mil reais), em quatro oportunidades. Afirma, para tanto, que:

 
“(...)
Três são os recibos/autorização de saques que indicam o 

nome  de  JOSÉ  LUIS  ALVES,  sendo  que  apenas  dois  ele 
efetivamente sacou:

 
a) RS 100.000,00 (cem mil reais) no dia 9 de setembro 

de 2003 (fls. 212 do apenso 5 e fls. 23 do apenso 110 do 
inquérito policial no. 2245, doc. 01).

b)  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  no  dia  16  de 
setembro  de  2003  (fls.  219  do  apenso  5  do  inquérito 
policial no. 2245, doc. 02).
 
O outro recibo/autorização de saque mencionava o nome 

de JOSÉ LUIZ ALVES, mas não foi sacado ou destinado a ele. 
(fls. 237 do apenso 5 do inquérito policial no. 2245, doc. 03). Tal 
valor  foi  efetivamente  sacado  por  Jair  dos  Santos,  conforme 
ficou  comprovado  na  CPMI  que  teve  acesso  ao  cheque 
correspondente. (fls. 46 do apenso 110 do inquérito policial nº 
2245).

Outros  dois  recibos/autorizações  atribuídos  pelo 
Ministério Público ao Acusado indicam o nome e foram sacados 
por SIMONE VASCONCELOS. A única referência a JOSÉ LUIZ 
ALVES feita nestes documentos é uma anotação realizada no 
verso de cada recibo, pela própria SIMONE VASCONCELOS, 
mencionando o nome de JOSE LUIZ ALVES (fls. 59 e verso e 98 
e verso do apenso 5 do inquérito policial nº 2245).

São os documentos de fls. 60 e 101, ambos do apenso 5 do 
inquérito  policial  nº.  2245,  que  comprovam  o  saque  de  R$ 
50.000,00  (cinqüenta  mil  reais)  em  13/01/2004  e  R$  50.000,00 
(cinqüenta  mil  reais)  em  03/02/2004  feitos  por  SlMONE 
VASCONCELOS.

Destes  valores  o  Acusado  recebeu  apenas  R$  25.000,00 
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(vinte e cinco mil reais) em 13 de janeiro de 2004 e R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em 03 de fevereiro de 2004, conforme 
reconheceu em todas as ocasiões que se manifestou a respeito 
do assunto quer perante a CPMI, ou em seu interrogatório (fls. 
25/60 do apenso 110 do inquérito policial nº 2245 e 16.288/16.291 
do volume 76 da ação penal).

O  Ministério  Público,  em  sua  derradeira  manifestação, 
tentou,  ainda,  atribuir  ao  Acusado  o  recebimento  de  R$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) que teria ocorrido 
em 7 de outubro de 2003, com base no documento de fls. 79, do 
apenso 45 do inquérito policial nº. 2245.

Tal ‘documento’ é apenas uma folha de papel elaborada e 
juntada por MARCOS VALÉRIO, sem qualquer assinatura ou 
data, citando o nome de JOSE LUIS ALVES como beneficiário 
do valor já mencionado de um saque em dinheiro realizado por 
SIMONE VASCONCELOS no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos 
e cinquenta mil reais) e transportado por carro forte (fls. 79/82 
do apenso 45 do inquérito policial nº 2245 e doc. 04).

Este  ‘documento’  contraria  até  mesmo  as  listas 
apresentadas  por  MARCOS  VALÉRIO  e  SIMONE 
VASCONCELOS quando pretenderam indicar os beneficiários 
dos  saques.  Não  há  nestas  listas,  qualquer  menção  ao 
recebimento  da  importância  de  R$  250.000,00  (duzentos  e 
cinqüenta  mil  reais)  por  JOSÉ  LUIS  ALVES  (fls.  603/608  do 
volume 03 da ação penal).

Em seu interrogatório judicial SIMONE VASCONCELOS 
afirmou  que  retirou  o  valor  de  RS  650.000,00  (seiscentos  e 
cinquenta  mil  reais)  e  entregou  para  João  Claudio  Genu  e 
Jacinto Lamas no hotel Grand Bittar. (fls. 16.465 do volume 76 
da ação penal).

Ou seja, não houve nenhum repasse destes valores para o 
Acusado. SIMONE VASCONCELOS asseverou ‘não ter certeza 
se chegou a conhecer José Luiz Alves’ (fls. 16.465 do volume 76 
da ação penal)” (fls. 18 a 20).

 
Quanto ao irmão do acusado (Edson Pereira), sustenta a defesa que 
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“o Ministério Público não produziu qualquer prova sob o crivo do contraditório  
para delinear se, de fato, ele recebeu recursos e em quais circunstâncias, mas o  
próprio  Acusado reconheceu que  EDSON PEREIRA fez  saques  que  somados  
àqueles  realizados  por  JOSÉ  LUÍS  ALVES  totalizam  R$  410.000,00  
(quatrocentos e dez mil reais). (fls. 16.284 do volume 76 da ação penal)” (fl. 20).

Mais adiante, afirma que as provas produzidas demonstram também 
que  os  valores  retirados  pelo  acusado,  por  interpostas  pessoas,  foram 
destinados  ao pagamento  de  dívidas  remanescentes  da  sua  campanha 
para  Deputado  Federal  (fl.  21).  Em  prol  desse  argumento,  invoca  os 
depoimentos de  Vicente de Paula Resende Fernandes (fls. 20914/20915 
do v. 96),  Carlos Alberto da Silva Brandão (fls. 20917/20918 do v. 96), e 
Roberto Luziano da Silva (fls. 20922/20923 do v. 96).

Ao  final,  defende  a  ausência  do  elemento  subjetivo  “dolo”  na 
conduta do acusado:

 
“(...)  De  fato,  nada  demonstra  que  o  Acusado  estivesse 

minimamente  integrado  ou  ciente  das  complexas  manobras 
imaginadas  pela  acusação  que  teceu  longa  teia  de  eventos, 
supostamente criminosos.

O Acusado foi informado por DELÚBIO SOARES que o 
recurso  disponibilizado  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  –  PT 
‘era  proveniente  de  empréstimos  bancários  e,  ademais,  sabia 
que  o  PT  tem  uma  fonte  de  recursos,  que  é  a  contribuição 
partidária descontada dos contracheques de seus filiados’ (fls. 
16284 do v. 76 da ação penal)” (fl. 26).

 
Nesse diapasão, aduz que, “para a caracterização do crime de lavagem de  

dinheiro é necessário ficar comprovado que o Acusado, tinha ciência da prática  
dos crimes antecedentes,  citados na denúncia e  que agiu com a motivação de  
participar desta engrenagem, com a vontade dirigida de ocultar ou dissimular a  
natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  dos  
recursos” (fl. 26).

Afirma, ainda, que
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“(...)  a  indicação  de  JOSÉ  LUÍS  ALVES  jamais  visou 
acobertar  a  origem  ou  o  destino  dos  recursos.  Como  está 
amplamente  comprovado  nos  autos,  JOSÉ  LUÍS  foi  o 
coordenador da campanha do Acusado para Deputado Federal 
e tinha toda a memória das dívidas pendentes, razão pela qual 
foi indicado para efetuar o recebimento dos valores, na agência 
do Banco Rural.

Também indicou o nome de uma pessoa muito próxima, 
seu irmão, EDSON PEREIRA para receber os valores” (fl. 30).

 
Defende  que  “se  pretendesse  se  desvincular  dos  recebimentos  não  

solicitaria que seu Chefe de Gabinete e seu irmão, retirassem qualquer valor” (fl. 
30).

Em alegações finais, narra a defesa do acusado José Luiz Alves que 
a  ausência  do  “elemento  subjetivo  do  crime  de  lavagem de  dinheiro  ou  da  
ciência, pelo Acusado, de qualquer crime antecedente, limitando-se a citar as 6  
(seis)  vezes  que  teria  efetuado  saques  em  dinheiro  e  os  documentos  que  
comprovariam estes saques (fls. 45.454/45.455 do volume 214 da ação penal)” (fl. 
5).

Entende a defesa que a acusação “não produziu uma linha sequer apta a  
demonstrar que o Acusado tinha pleno ‘conhecimento dos crimes praticados pelos  
integrantes da quadrilha’ como alardeava a denúncia” (fl. 5).

Assevera que:
 

“(...)
O  Acusado  participou  ativamente  da  campanha  de 

ANDERSON ADAUTO para Deputado Federal ocorrida no ano 
de 2002.

Tratava-se da mesma campanha que elegeu o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e o Governador do Estado de Minas 
Gerais.

(...)
A coordenação da campanha de ANDERSON ADAUTO 

foi realizada pelo Acusado JOSÉ LUIS ALVES, que enfrentou 
enormes  dificuldades  nesta  primeira  disputa  para  Deputado 
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“(...)  a  indicação  de  JOSÉ  LUÍS  ALVES  jamais  visou 
acobertar  a  origem  ou  o  destino  dos  recursos.  Como  está 
amplamente  comprovado  nos  autos,  JOSÉ  LUÍS  foi  o 
coordenador da campanha do Acusado para Deputado Federal 
e tinha toda a memória das dívidas pendentes, razão pela qual 
foi indicado para efetuar o recebimento dos valores, na agência 
do Banco Rural.

Também indicou o nome de uma pessoa muito próxima, 
seu irmão, EDSON PEREIRA para receber os valores” (fl. 30).

 
Defende  que  “se  pretendesse  se  desvincular  dos  recebimentos  não  

solicitaria que seu Chefe de Gabinete e seu irmão, retirassem qualquer valor” (fl. 
30).

Em alegações finais, narra a defesa do acusado José Luiz Alves que 
a  ausência  do  “elemento  subjetivo  do  crime  de  lavagem de  dinheiro  ou  da  
ciência, pelo Acusado, de qualquer crime antecedente, limitando-se a citar as 6  
(seis)  vezes  que  teria  efetuado  saques  em  dinheiro  e  os  documentos  que  
comprovariam estes saques (fls. 45.454/45.455 do volume 214 da ação penal)” (fl. 
5).

Entende a defesa que a acusação “não produziu uma linha sequer apta a  
demonstrar que o Acusado tinha pleno ‘conhecimento dos crimes praticados pelos  
integrantes da quadrilha’ como alardeava a denúncia” (fl. 5).

Assevera que:
 

“(...)
O  Acusado  participou  ativamente  da  campanha  de 

ANDERSON ADAUTO para Deputado Federal ocorrida no ano 
de 2002.

Tratava-se da mesma campanha que elegeu o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e o Governador do Estado de Minas 
Gerais.

(...)
A coordenação da campanha de ANDERSON ADAUTO 

foi realizada pelo Acusado JOSÉ LUIS ALVES, que enfrentou 
enormes  dificuldades  nesta  primeira  disputa  para  Deputado 
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Federal, porque a atuação junto aos eleitores deixou de ter um 
foco  restrito  a  alguns  municípios,  passando  para  vários 
municípios localizados em todo o Estado, o que gerou gastos 
locais  (nestes  municípios)  e  a  existência  de  dívidas  que 
surgiram após o encerramento da campanha” (fls. 6/7).

 
Nesse  passo,  aduz  que  o  réu  tinha  “pleno  conhecimento  destas  

pendências  financeiras  junto  aos  fornecedores  e  do  esforço  que  ANDERSON  
ADAUTO  estava  realizando  para  honrar  estes  compromissos,  que  envolveu  
inclusive a tomada de empréstimos bancários” (fl. 7).

Prossegue a defesa argumentando que,
 

“(...)  [p]assados  alguns  meses,  o  Acusado  foi  chamado 
pelo  então  Ministro  ANDERSON  ADAUTO  e  o  mesmo  lhe 
informou  que  as  dívidas  pendentes  da  campanha  seriam 
quitadas com recursos de empréstimos contraídos pelo Partido 
dos Trabalhadores, principal partido da coligação. Para tanto, o 
Acusado deveria comparecer ao Banco Rural e retirar o valor 
para dar início à quitação das dívidas.

O Acusado foi à agência do Banco Rural em Brasília, no 
dia  8  de  setembro  de  2009,  com  a  instrução  de  procurar  o 
funcionário RENATO, a fim de receber o recurso. Ele não sabia 
se o pagamento seria realizado em cheque ou em dinheiro.

Nesta  data  foi  informado por RENATO que a operação 
não foi  concluída,  sendo solicitado que ele retornasse no dia 
seguinte. De fato, no dia 9 de setembro, o acusado retomou à 
agência e recebeu o valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem 
mil  reais).  Importante  destacar  que  ele  apresentou  seu 
documento de identidade e assinou recibo.

Assim  procedeu  em  mais  3  (três)  oportunidades, 
recebendo o valor de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais) em 16 
de setembro de 2003, R$ 25,000,00 (vinte e cinco mil reais) em 13 
de janeiro de 2004 e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 3 
de fevereiro de 2004.

Na posse dos valores que recebeu efetivamente quitou os 
débitos junto aos fornecedores de som[,] combustível e material 
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Federal, porque a atuação junto aos eleitores deixou de ter um 
foco  restrito  a  alguns  municípios,  passando  para  vários 
municípios localizados em todo o Estado, o que gerou gastos 
locais  (nestes  municípios)  e  a  existência  de  dívidas  que 
surgiram após o encerramento da campanha” (fls. 6/7).

 
Nesse  passo,  aduz  que  o  réu  tinha  “pleno  conhecimento  destas  

pendências  financeiras  junto  aos  fornecedores  e  do  esforço  que  ANDERSON  
ADAUTO  estava  realizando  para  honrar  estes  compromissos,  que  envolveu  
inclusive a tomada de empréstimos bancários” (fl. 7).

Prossegue a defesa argumentando que,
 

“(...)  [p]assados  alguns  meses,  o  Acusado  foi  chamado 
pelo  então  Ministro  ANDERSON  ADAUTO  e  o  mesmo  lhe 
informou  que  as  dívidas  pendentes  da  campanha  seriam 
quitadas com recursos de empréstimos contraídos pelo Partido 
dos Trabalhadores, principal partido da coligação. Para tanto, o 
Acusado deveria comparecer ao Banco Rural e retirar o valor 
para dar início à quitação das dívidas.

O Acusado foi à agência do Banco Rural em Brasília, no 
dia  8  de  setembro  de  2009,  com  a  instrução  de  procurar  o 
funcionário RENATO, a fim de receber o recurso. Ele não sabia 
se o pagamento seria realizado em cheque ou em dinheiro.

Nesta  data  foi  informado por RENATO que a operação 
não foi  concluída,  sendo solicitado que ele retornasse no dia 
seguinte. De fato, no dia 9 de setembro, o acusado retomou à 
agência e recebeu o valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem 
mil  reais).  Importante  destacar  que  ele  apresentou  seu 
documento de identidade e assinou recibo.

Assim  procedeu  em  mais  3  (três)  oportunidades, 
recebendo o valor de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais) em 16 
de setembro de 2003, R$ 25,000,00 (vinte e cinco mil reais) em 13 
de janeiro de 2004 e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 3 
de fevereiro de 2004.

Na posse dos valores que recebeu efetivamente quitou os 
débitos junto aos fornecedores de som[,] combustível e material 
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gráfico da campanha eleitoral” (fl. 8).
 
Mais adiante, esclarece a defesa que, embora a denúncia aponte que 

o acusado tenha feito dezesseis saques, totalizando R$ 1.000.000,00, e as 
alegações  finais  da  acusação  apontem  seis  saques,  totalizando  R$ 
600.000,00, na verdade,  José Luiz Alves, segundo alega, teria sacado R$ 
200.000,00, em quatro oportunidades. Afirma, in verbis, que

 
“(...)  [t]rês  são  os  recibos/autorização  de  saques  que 

indicam o nome de JOSÉ LUIS ALVES, sendo que apenas dois 
ele efetivamente sacou:

 
a) RS 100.000,00 (cem mil reais) no dia 9 de setembro 

de 2003 (fls. 212 do apenso 5 e fls. 23 do apenso 110 do 
inquérito policial no. 2245, doc. 01).

b)  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  no  dia  16  de 
setembro  de  2003  (fls.  219  do  apenso  5  do  inquérito 
policial nº 2245, doc. 02).
 
O outro recibo/autorização de saque mencionava o nome 

de JOSÉ LUIZ ALVES, mas não foi sacado ou destinado a ele. 
(fls. 237 do apenso 5 do inquérito policial nº 2245, doc. 03). Tal 
valor  foi  efetivamente  sacado  por  Jair  dos  Santos,  conforme 
ficou  comprovado  na  CPMI  que  teve  acesso  ao  cheque 
correspondente. (fls. 46 do apenso 110 do inquérito policial nº 
2245).

Outros  dois  recibos/  autorizações  atribuídos  pelo 
Ministério Público ao Acusado indicam o nome e foram sacados 
por SIMONE VASCONCELOS. A única referência a JOSÉ LUIZ 
ALVES feita nestes documentos é uma anotação realizada no 
verso de cada recibo, pela própria SIMONE VASCONCELOS, 
mencionando o nome de JOSE LUIZ ALVES (fls. 59 e verso e 98 
e verso do apenso 5 do inquérito policial nº 2245).

São os documentos de fls. 60 e 101, ambos do apenso 5 do 
inquérito  policial  nº  2245,  que  comprovam  o  saque  de  R$ 
50.000,00  (cinqüenta  mil  reais)  em  13/01/2004  e  R$  50.000,00 
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gráfico da campanha eleitoral” (fl. 8).
 
Mais adiante, esclarece a defesa que, embora a denúncia aponte que 

o acusado tenha feito dezesseis saques, totalizando R$ 1.000.000,00, e as 
alegações  finais  da  acusação  apontem  seis  saques,  totalizando  R$ 
600.000,00, na verdade,  José Luiz Alves, segundo alega, teria sacado R$ 
200.000,00, em quatro oportunidades. Afirma, in verbis, que

 
“(...)  [t]rês  são  os  recibos/autorização  de  saques  que 

indicam o nome de JOSÉ LUIS ALVES, sendo que apenas dois 
ele efetivamente sacou:

 
a) RS 100.000,00 (cem mil reais) no dia 9 de setembro 

de 2003 (fls. 212 do apenso 5 e fls. 23 do apenso 110 do 
inquérito policial no. 2245, doc. 01).

b)  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  no  dia  16  de 
setembro  de  2003  (fls.  219  do  apenso  5  do  inquérito 
policial nº 2245, doc. 02).
 
O outro recibo/autorização de saque mencionava o nome 

de JOSÉ LUIZ ALVES, mas não foi sacado ou destinado a ele. 
(fls. 237 do apenso 5 do inquérito policial nº 2245, doc. 03). Tal 
valor  foi  efetivamente  sacado  por  Jair  dos  Santos,  conforme 
ficou  comprovado  na  CPMI  que  teve  acesso  ao  cheque 
correspondente. (fls. 46 do apenso 110 do inquérito policial nº 
2245).

Outros  dois  recibos/  autorizações  atribuídos  pelo 
Ministério Público ao Acusado indicam o nome e foram sacados 
por SIMONE VASCONCELOS. A única referência a JOSÉ LUIZ 
ALVES feita nestes documentos é uma anotação realizada no 
verso de cada recibo, pela própria SIMONE VASCONCELOS, 
mencionando o nome de JOSE LUIZ ALVES (fls. 59 e verso e 98 
e verso do apenso 5 do inquérito policial nº 2245).

São os documentos de fls. 60 e 101, ambos do apenso 5 do 
inquérito  policial  nº  2245,  que  comprovam  o  saque  de  R$ 
50.000,00  (cinqüenta  mil  reais)  em  13/01/2004  e  R$  50.000,00 
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(cinqüenta  mil  reais)  em  03/02/2004  feitos  por  SlMONE 
VASCONCELOS.

Destes  valores  o  Acusado  recebeu  apenas  R$  25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em 13 de janeiro de 2004 e R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em 03 de fevereiro de 2004, conforme 
reconheceu em todas as ocasiões que se manifestou a respeito 
do assunto quer perante a CPMI, ou em seu interrogatório (fls. 
25/60  do  apenso  110  do  inquérito  policial  no.  2245  e 
16.288/16.291 do volume 76 da ação penal).

O  Ministério  Público,  em  sua  derradeira  manifestação, 
tentou,  ainda,  atribuir  ao  Acusado  o  recebimento  de  R$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) que teria ocorrido 
em 7 de outubro de 2003, com base no documento de fls. 79, do 
apenso 45 do inquérito policial nº 2245.

Tal ‘documento’ é apenas uma folha de papel elaborada e 
juntada por MARCOS VALÉRIO, sem qualquer assinatura ou 
data, citando o nome de JOSE LUIS ALVES como beneficiário 
do valor já mencionado de um saque em dinheiro realizado por 
SIMONE VASCONCELOS no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos 
e cinquenta mil reais) e transportado por carro forte (fls. 79/82 
do apenso 45 do inquérito policial no. 2245 e doc. 04).

Este  ‘documento’  contraria  até  mesmo  as  listas 
apresentadas  por  MARCOS  VALÉRIO  e  SIMONE 
VASCONCELOS quando pretenderam indicar os beneficiários 
dos  saques.  Não  há  nestas  listas,  qualquer  menção  ao 
recebimento  da  importância  de  R$  250.000,00.  (duzentos  e 
cinqüenta  mil  reais)  por  JOSÉ  LUIS  ALVES  (fls.  603/608  do 
volume 03 da ação penal).

Em seu interrogatório judicial SIMONE VASCONCELOS 
afirmou  que  retirou  o  valor  de  RS  650.000,00  (seiscentos  e 
cinquenta  mil  reais)  e  entregou  para  João  Claudio  Genu  e 
Jacinto Lamas no hotel Grand Bittar. (fls. 16.465 do volume 76 
da ação penal).

Ou seja, não houve nenhum repasse destes valores para o 
Acusado. SIMONE VASCONCELOS asseverou ‘não ter certeza 
se chegou a conhecer José Luiz Alves’ (fls. 16.465 do volume 76 
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(cinqüenta  mil  reais)  em  03/02/2004  feitos  por  SlMONE 
VASCONCELOS.

Destes  valores  o  Acusado  recebeu  apenas  R$  25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em 13 de janeiro de 2004 e R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) em 03 de fevereiro de 2004, conforme 
reconheceu em todas as ocasiões que se manifestou a respeito 
do assunto quer perante a CPMI, ou em seu interrogatório (fls. 
25/60  do  apenso  110  do  inquérito  policial  no.  2245  e 
16.288/16.291 do volume 76 da ação penal).

O  Ministério  Público,  em  sua  derradeira  manifestação, 
tentou,  ainda,  atribuir  ao  Acusado  o  recebimento  de  R$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) que teria ocorrido 
em 7 de outubro de 2003, com base no documento de fls. 79, do 
apenso 45 do inquérito policial nº 2245.

Tal ‘documento’ é apenas uma folha de papel elaborada e 
juntada por MARCOS VALÉRIO, sem qualquer assinatura ou 
data, citando o nome de JOSE LUIS ALVES como beneficiário 
do valor já mencionado de um saque em dinheiro realizado por 
SIMONE VASCONCELOS no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos 
e cinquenta mil reais) e transportado por carro forte (fls. 79/82 
do apenso 45 do inquérito policial no. 2245 e doc. 04).

Este  ‘documento’  contraria  até  mesmo  as  listas 
apresentadas  por  MARCOS  VALÉRIO  e  SIMONE 
VASCONCELOS quando pretenderam indicar os beneficiários 
dos  saques.  Não  há  nestas  listas,  qualquer  menção  ao 
recebimento  da  importância  de  R$  250.000,00.  (duzentos  e 
cinqüenta  mil  reais)  por  JOSÉ  LUIS  ALVES  (fls.  603/608  do 
volume 03 da ação penal).

Em seu interrogatório judicial SIMONE VASCONCELOS 
afirmou  que  retirou  o  valor  de  RS  650.000,00  (seiscentos  e 
cinquenta  mil  reais)  e  entregou  para  João  Claudio  Genu  e 
Jacinto Lamas no hotel Grand Bittar. (fls. 16.465 do volume 76 
da ação penal).

Ou seja, não houve nenhum repasse destes valores para o 
Acusado. SIMONE VASCONCELOS asseverou ‘não ter certeza 
se chegou a conhecer José Luiz Alves’ (fls. 16.465 do volume 76 
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da ação penal)” (fls. 10 a 12).
 
Sustenta a defesa que as provas produzidas demonstram também 

que  “os  valores  retirados  pelo  Acusado  foram  destinados  ao  pagamento  de  
dívidas  remanescentes  da  campanha  para  Deputado Federal  de  ANDERSON  
ADAUTO” (fl. 13). Em prol desse argumento, invoca os depoimentos de 
Vicente de Paula Resende Fernandes (fls. 20914/20915 do v. 96),  Carlos 
Alberto da Silva Brandão (fls. 20917/20918 do v. 96), e Roberto Luziano 
da Silva (fls. 20922/20923 do v. 96).

Ao final, reforça a ausência do elemento subjetivo dolo na conduta 
do acusado:

 
“(...)  De  fato,  nada  demonstra  que  o  Acusado  estivesse 

minimamente  integrado  ou  ciente  das  complexas  manobras 
imaginadas.  pela  acusação  que  teceu  longa  teia  de  eventos, 
supostamente criminosos.

Nada  evidencia  que,  ao  retirar  dinheiro  na  agência  do 
Banco  Rural,  para  atender  ao  solicitado  por  ANDERSON 
ADAUTO,  estivesse  o  Acusado  assumindo  a  prática  de 
qualquer  crime  ou  aceitando  ser  a  última  peça  de  um 
rocambolesco dominó construído pela criativa denuncia.

JOSÉ LUIZ ALVES não tinha trânsito junto à maioria das 
pessoas citadas na denúncia,  com elas não se reunia.  Não se 
levantou  contra  ele  nenhuma  declaração,  depoimento  ou 
interrogatório, nas centenas materializados no processo.

ANDERSON  ADAUTO  foi  informado  por  DELÚBIO 
SOARES  que  o  recurso  disponibilizado  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores – PT ‘era proveniente de empréstimos bancários 
e, ademais, sabia que o PT tem uma fonte de recursos, que é a 
contribuição partidária descontada dos contracheques de seus 
filiados’ (fls. 16.284 do volume 76 da ação penal) e foram estas 
as informações que repassou, para o Acusado, garantindo a boa 
origem dos recursos (...)” (fls. 16/17).

 
A materialidade do delito 
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da ação penal)” (fls. 10 a 12).
 
Sustenta a defesa que as provas produzidas demonstram também 

que  “os  valores  retirados  pelo  Acusado  foram  destinados  ao  pagamento  de  
dívidas  remanescentes  da  campanha  para  Deputado Federal  de  ANDERSON  
ADAUTO” (fl. 13). Em prol desse argumento, invoca os depoimentos de 
Vicente de Paula Resende Fernandes (fls. 20914/20915 do v. 96),  Carlos 
Alberto da Silva Brandão (fls. 20917/20918 do v. 96), e Roberto Luziano 
da Silva (fls. 20922/20923 do v. 96).

Ao final, reforça a ausência do elemento subjetivo dolo na conduta 
do acusado:

 
“(...)  De  fato,  nada  demonstra  que  o  Acusado  estivesse 

minimamente  integrado  ou  ciente  das  complexas  manobras 
imaginadas.  pela  acusação  que  teceu  longa  teia  de  eventos, 
supostamente criminosos.

Nada  evidencia  que,  ao  retirar  dinheiro  na  agência  do 
Banco  Rural,  para  atender  ao  solicitado  por  ANDERSON 
ADAUTO,  estivesse  o  Acusado  assumindo  a  prática  de 
qualquer  crime  ou  aceitando  ser  a  última  peça  de  um 
rocambolesco dominó construído pela criativa denuncia.

JOSÉ LUIZ ALVES não tinha trânsito junto à maioria das 
pessoas citadas na denúncia,  com elas não se reunia.  Não se 
levantou  contra  ele  nenhuma  declaração,  depoimento  ou 
interrogatório, nas centenas materializados no processo.

ANDERSON  ADAUTO  foi  informado  por  DELÚBIO 
SOARES  que  o  recurso  disponibilizado  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores – PT ‘era proveniente de empréstimos bancários 
e, ademais, sabia que o PT tem uma fonte de recursos, que é a 
contribuição partidária descontada dos contracheques de seus 
filiados’ (fls. 16.284 do volume 76 da ação penal) e foram estas 
as informações que repassou, para o Acusado, garantindo a boa 
origem dos recursos (...)” (fls. 16/17).

 
A materialidade do delito 

61 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3675577.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5442 de 8405 STF-fl. 57057



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

No caso, o recebimento irregular da quantia de R$ 950.000,00 se deu 
da  seguinte  forma:  a) R$  600.000,00  entregues  a  José  Luiz  Alves na 
agência  do  Banco  Rural,  nas  seguintes  datas:  9/9/2003 (R$  100.000,00), 
16/9/2003  (R$  50.000,00),  23/9/2003  (R$  100.000,00),  7/10/2003  (R$ 
250.000,00), 13/1/2004 (R$ 50.000,00) e 3/2/2004 (R$ 50.000,00) - parte dos 
saques foi feita por Simone Vasconcelos;  b) R$ 350.000,00 entregues por 
Simone  Vasconcelos nos  dias  3/6/2003  (R$  50.000,00),  9/6/2003  (R$ 
50.000,00),  18/6/2003 (R$ 50.000,00),  24/6/2003 (R$ 50.000,00),  22/12/2003 
(R$  50.000,00),  9/1/2004  (R$  50.000,00)  e  28/1/2004  (R$  50.000,00), 
figurando  como  intermediário  Édson  Pereira de  Almeida,  irmão  de 
Anderson Adauto,  entrega essa  que se  consumou na sede da SMP&B 
Comunicação.

Volto a destacar que exigia o art.  1º,  caput,  da Lei nº 9.613/98,  na 
redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/12,  a  ocultação  ou a  dissimulação  da 
origem  ilícita  do  lucro  obtido  com  a  prática  de  outros  crimes, 
denominados na doutrina de ‘crimes antecedentes’.

No caso em exame, não restou demonstrado que o réu tivesse ciência 
de  que  os  recursos  que  lhe  foram entregues  pelos  corréus  fossem de 
origem duvidosa, ou seja, provenientes de crimes antecedentes contra a 
Administração  Pública,  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  ou 
decorrentes de atividades de organização criminosa.

A respeito dos fatos, confira-se o depoimento de José Luiz Alves:
 

“(...)  que  confirma  integralmente  os  termos  [do] 
depoimento prestado perante a autoridade policial e acostado 
às fls. 8611862 dos autos, bem como sua assinatura nele aposta; 
reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial em 
que optou por permanecer em silêncio, diz que já compareceu a 
agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 (seis) ocasiões; 
diz  que  em  4  (quatro)  delas  com  o  fim  de  receber  valores 
destinados ao  senhor Anderson Adauto;  diz  que o  montante 
total recebido foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diz que 
esses  valores  foram entregues  por  um  funcionário  do  banco 
Rural de nome Renato; diz que forneceu ao mesmo sua carteira 
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No caso, o recebimento irregular da quantia de R$ 950.000,00 se deu 
da  seguinte  forma:  a) R$  600.000,00  entregues  a  José  Luiz  Alves na 
agência  do  Banco  Rural,  nas  seguintes  datas:  9/9/2003 (R$  100.000,00), 
16/9/2003  (R$  50.000,00),  23/9/2003  (R$  100.000,00),  7/10/2003  (R$ 
250.000,00), 13/1/2004 (R$ 50.000,00) e 3/2/2004 (R$ 50.000,00) - parte dos 
saques foi feita por Simone Vasconcelos;  b) R$ 350.000,00 entregues por 
Simone  Vasconcelos nos  dias  3/6/2003  (R$  50.000,00),  9/6/2003  (R$ 
50.000,00),  18/6/2003 (R$ 50.000,00),  24/6/2003 (R$ 50.000,00),  22/12/2003 
(R$  50.000,00),  9/1/2004  (R$  50.000,00)  e  28/1/2004  (R$  50.000,00), 
figurando  como  intermediário  Édson  Pereira de  Almeida,  irmão  de 
Anderson Adauto,  entrega essa  que se  consumou na sede da SMP&B 
Comunicação.

Volto a destacar que exigia o art.  1º,  caput,  da Lei nº 9.613/98,  na 
redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/12,  a  ocultação  ou a  dissimulação  da 
origem  ilícita  do  lucro  obtido  com  a  prática  de  outros  crimes, 
denominados na doutrina de ‘crimes antecedentes’.

No caso em exame, não restou demonstrado que o réu tivesse ciência 
de  que  os  recursos  que  lhe  foram entregues  pelos  corréus  fossem de 
origem duvidosa, ou seja, provenientes de crimes antecedentes contra a 
Administração  Pública,  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  ou 
decorrentes de atividades de organização criminosa.

A respeito dos fatos, confira-se o depoimento de José Luiz Alves:
 

“(...)  que  confirma  integralmente  os  termos  [do] 
depoimento prestado perante a autoridade policial e acostado 
às fls. 8611862 dos autos, bem como sua assinatura nele aposta; 
reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial em 
que optou por permanecer em silêncio, diz que já compareceu a 
agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 (seis) ocasiões; 
diz  que  em  4  (quatro)  delas  com  o  fim  de  receber  valores 
destinados ao  senhor Anderson Adauto;  diz  que o  montante 
total recebido foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diz que 
esses  valores  foram entregues  por  um  funcionário  do  banco 
Rural de nome Renato; diz que forneceu ao mesmo sua carteira 
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de identidade e, ainda, assinou um recibo; diz que os valores 
lhe  foram entregues  em  espécie;  diz  que  não  sabia  que  tais 
recursos  eram  provenientes  da  empresa  SMP&B,  apenas  foi 
informado  por  Anderson  Adauto  que  os  valores  foram 
encaminhados pelo PT nacional; reitera que nunca fez qualquer 
saque de valores sabendo pertencerem a empresa SMP&B; diz 
que por orientação de Anderson Adauto utilizou o dinheiro no 
pagamento  de  dividas  eleitorais;  diz  que  a  maioria  destas 
quitações  foi  feita  pelo  próprio  interrogando;  diz  que  não 
conhece  Simone  Vasconcelos;  diz  que  reconhece  como  sua  a 
assinatura aposta na cópia do encaminhamento de fac-símile do 
Banco Rural, datado de 16/09/2003, referente a um saque de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais)  (...);  questionado se em algum 
momento  desconfiou da  idoneidade da origem dos recursos, 
respondeu que não, tendo em vista, principalmente, três razões: 
a primeira é que, a época dos fatos, já trabalhava com Anderson 
Adauto  há  aproximadamente  11  (onze)  anos,  nunca  tendo, 
durante este período, constatado qualquer conduta deste que 
recomendasse  cautela  por  parte  do  interrogando  e  foi 
justamente  este  quem  requereu  ao  interrogando  que  fosse 
retirar  os  recursos;  segundo,  tinha  informação  de  que  os 
recursos tinham por origem o Partido dos Trabalhadores, e, por 
fim,  diz  que,  se  acreditasse  que os  recursos  eram de origem 
ilícita não teria ido pessoalmente a agência e se identificado na 
mesma; por fim, frisa que os recursos foram retirados no âmbito 
de uma instituição financeira e não em qualquer outro lugar 
que indiciasse a origem ilícita dos recursos; diz, ainda, que não 
tinha  ciência,  a  época  dos  fatos,  de  qualquer  fato  que 
desabonasse o Banco Rural” (fls. 16289/16291 do v. 76).

 
O corréu Marcos Valério confirmou, em juízo, que “as transferências  

ao  PL  em  decorrência  de  dívidas  de  campanha  atingem  a  monta  de  
R$1.000.000,00,  entregues  a  Anderson  Adauto;  (...)  reitera  que  quanto  a  
Anderson Adauto repassou recursos para o mesmo, destinados ao PL, com vistas  
a pagamento de despesas de campanha, segundo lhe foi informado por Delúbio  
Soares; diz que as pessoas que retiraram os valores em nome do mesmo foram  
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de identidade e, ainda, assinou um recibo; diz que os valores 
lhe  foram entregues  em  espécie;  diz  que  não  sabia  que  tais 
recursos  eram  provenientes  da  empresa  SMP&B,  apenas  foi 
informado  por  Anderson  Adauto  que  os  valores  foram 
encaminhados pelo PT nacional; reitera que nunca fez qualquer 
saque de valores sabendo pertencerem a empresa SMP&B; diz 
que por orientação de Anderson Adauto utilizou o dinheiro no 
pagamento  de  dividas  eleitorais;  diz  que  a  maioria  destas 
quitações  foi  feita  pelo  próprio  interrogando;  diz  que  não 
conhece  Simone  Vasconcelos;  diz  que  reconhece  como  sua  a 
assinatura aposta na cópia do encaminhamento de fac-símile do 
Banco Rural, datado de 16/09/2003, referente a um saque de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais)  (...);  questionado se em algum 
momento  desconfiou da  idoneidade da origem dos recursos, 
respondeu que não, tendo em vista, principalmente, três razões: 
a primeira é que, a época dos fatos, já trabalhava com Anderson 
Adauto  há  aproximadamente  11  (onze)  anos,  nunca  tendo, 
durante este período, constatado qualquer conduta deste que 
recomendasse  cautela  por  parte  do  interrogando  e  foi 
justamente  este  quem  requereu  ao  interrogando  que  fosse 
retirar  os  recursos;  segundo,  tinha  informação  de  que  os 
recursos tinham por origem o Partido dos Trabalhadores, e, por 
fim,  diz  que,  se  acreditasse  que os  recursos  eram de origem 
ilícita não teria ido pessoalmente a agência e se identificado na 
mesma; por fim, frisa que os recursos foram retirados no âmbito 
de uma instituição financeira e não em qualquer outro lugar 
que indiciasse a origem ilícita dos recursos; diz, ainda, que não 
tinha  ciência,  a  época  dos  fatos,  de  qualquer  fato  que 
desabonasse o Banco Rural” (fls. 16289/16291 do v. 76).

 
O corréu Marcos Valério confirmou, em juízo, que “as transferências  

ao  PL  em  decorrência  de  dívidas  de  campanha  atingem  a  monta  de  
R$1.000.000,00,  entregues  a  Anderson  Adauto;  (...)  reitera  que  quanto  a  
Anderson Adauto repassou recursos para o mesmo, destinados ao PL, com vistas  
a pagamento de despesas de campanha, segundo lhe foi informado por Delúbio  
Soares; diz que as pessoas que retiraram os valores em nome do mesmo foram  
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devidamente identificadas; diz que estas pessoas eram, especificamente, o co-réu  
José Luiz Alves e  Edson Pereira;  diz que não recorda se  o segundo chegou a  
retirar valores diretamente na SMP&B, mas que, independentemente do local, o  
mesmo foi identificado da forma que vem sendo relatada” (fl. 16352 do v. 76).

Como já tive a oportunidade de externar anteriormente, na minha 
concepção, o elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é o 
dolo  direto,  não  havendo,  na  legislação  pátria,  espaço  para  a  figura 
culposa.

Todas  as  condutas  alternativas  então  previstas  no  tipo  estavam 
intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular o 
patrimônio  ilícito  originário  de  crime  antecedente.  Mesmo  para 
configurar as condutas paralelas de colaboração (não imputadas aos réus, 
diga-se de passagem),  era  mister  haver prévia ciência de que os bens, 
direitos ou valores tinham origem em algum dos ilícitos taxativamente 
previstos no art. 1º da lei de lavagem, em sua redação primitiva.

Reafirmo a teoria jurídica de Marco Antonio de Barros (Lavagem de 
capitais e obrigações civis correlatas. 2. Ed. São Paulo: RT, 2008. p. 59) e 
de  Marcia  Monassi  Mougenot  Bonfim e  Edilson  Mougenot  Bonfim 
(Lavagem  de  dinheiro.  2.  ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2008.  p.  52/53), 
conforme citado.

No caso específico,  os depoimentos convergem no sentido de que 
Anderson Adauto, ao receber recursos financeiros destinados ao PL/MG, 
em consonância com ordens dadas por  Delúbio Soares, sempre os teve 
como repasses partidários feitos pelo Diretório Nacional do PT; jamais 
como provenientes de uma das infrações descritas nos incisos de V a VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98, razão pela qual não demonstrada, na espécie, 
a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo, a impossibilitar que se 
reconheça o cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

Faço  mais  uma  vez  menção  a  julgado  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  cuja  ementa,  por amor à brevidade,  permito-me omitir  (AP nº 
472/ES, Corte Especial, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/9/11).

Portanto, em razão de todos esses elementos, não se pode imputar ao 
réu a ciência de que aqueles recursos provinham de fonte ilícita, de modo 
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devidamente identificadas; diz que estas pessoas eram, especificamente, o co-réu  
José Luiz Alves e  Edson Pereira;  diz que não recorda se  o segundo chegou a  
retirar valores diretamente na SMP&B, mas que, independentemente do local, o  
mesmo foi identificado da forma que vem sendo relatada” (fl. 16352 do v. 76).

Como já tive a oportunidade de externar anteriormente, na minha 
concepção, o elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é o 
dolo  direto,  não  havendo,  na  legislação  pátria,  espaço  para  a  figura 
culposa.

Todas  as  condutas  alternativas  então  previstas  no  tipo  estavam 
intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular o 
patrimônio  ilícito  originário  de  crime  antecedente.  Mesmo  para 
configurar as condutas paralelas de colaboração (não imputadas aos réus, 
diga-se de passagem),  era  mister  haver prévia ciência de que os bens, 
direitos ou valores tinham origem em algum dos ilícitos taxativamente 
previstos no art. 1º da lei de lavagem, em sua redação primitiva.

Reafirmo a teoria jurídica de Marco Antonio de Barros (Lavagem de 
capitais e obrigações civis correlatas. 2. Ed. São Paulo: RT, 2008. p. 59) e 
de  Marcia  Monassi  Mougenot  Bonfim e  Edilson  Mougenot  Bonfim 
(Lavagem  de  dinheiro.  2.  ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2008.  p.  52/53), 
conforme citado.

No caso específico,  os depoimentos convergem no sentido de que 
Anderson Adauto, ao receber recursos financeiros destinados ao PL/MG, 
em consonância com ordens dadas por  Delúbio Soares, sempre os teve 
como repasses partidários feitos pelo Diretório Nacional do PT; jamais 
como provenientes de uma das infrações descritas nos incisos de V a VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98, razão pela qual não demonstrada, na espécie, 
a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo, a impossibilitar que se 
reconheça o cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

Faço  mais  uma  vez  menção  a  julgado  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  cuja  ementa,  por amor à brevidade,  permito-me omitir  (AP nº 
472/ES, Corte Especial, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/9/11).

Portanto, em razão de todos esses elementos, não se pode imputar ao 
réu a ciência de que aqueles recursos provinham de fonte ilícita, de modo 
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a corresponsabilizá-lo pelo crime de “branqueamento” de capitais.
Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 

órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, incumbência sua (CPP, art. 
156), não há como imputar ao réu o cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro.

Ante  o  exposto,  voto  pela    absolvição   do  réu    Anderson  Adauto   
Pereira    do crime de    lavagem de dinheiro   que lhe foi imputado nestes   
autos,  com fundamento no art.  386,  inciso VII,  do Código de Processo 
Penal.

 
Quanto a  José Luiz Alves, penso que a conduta a ele atribuída em 

muito se assemelha à da corré Anita Leocádia, relativamente à qual, votei 
pela absolvição.

Com relação, também, a esse acusado, não restou demonstrado que 
ele tivesse ciência de que os recursos que lhe foram entregues por Simone 
Vasconcelos fossem de origem duvidosa, ou seja, provenientes de crimes 
antecedentes contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro 
nacional, ou decorrentes de atividades de organização criminosa.

Nesse  sentido,  volto  a  destacar  alguns  pontos  extraídos  de  seu 
interrogatório em juízo que reputado relevantes:

 
“(...)  que  confirma  integralmente  os  termos  [do] 

depoimento prestado perante a autoridade policial e acostado 
às fls. 8611862 dos autos, bem como sua assinatura nele aposta; 
reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial em 
que optou por permanecer em silêncio, diz que já compareceu a 
agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 (seis) ocasiões; 
diz  que  em  4  (quatro)  delas  com  o  fim  de  receber  valores 
destinados ao  senhor Anderson Adauto;  diz  que o  montante 
total recebido foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diz que 
esses  valores  foram entregues  por  um  funcionário  do  banco 
Rural de nome Renato; diz que forneceu ao mesmo sua carteira 
de identidade e, ainda, assinou um recibo; diz que os valores 
lhe foram entregues  em espécie;  diz que não sabia que tais 
recursos eram provenientes da empresa SMP&B, apenas foi 
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informado  por  Anderson  Adauto  que  os  valores  foram 
encaminhados  pelo  PT  nacional;  reitera  que  nunca  fez 
qualquer  saque de valores  sabendo pertencerem a empresa 
SMP&B; diz que por orientação de Anderson Adauto utilizou o 
dinheiro no pagamento de dividas eleitorais; diz que a maioria 
destas quitações foi feita pelo próprio interrogando; diz que não 
conhece  Simone  Vasconcelos;  diz  que  reconhece  como  sua  a 
assinatura aposta na cópia do encaminhamento de fac-símile do 
Banco Rural, datado de 16/09/2003, referente a um saque de R$ 
50.000,00  (cinquenta  mil  reais).  Do  cheque  nº  745758  (...); 
questionado se em algum momento desconfiou da idoneidade 
da origem dos recursos, respondeu que não, tendo em vista, 
principalmente,  três  razões:  a  primeira  é  que,  a  época  dos 
fatos,  já  trabalhava  com  Anderson  Adauto  há 
aproximadamente 11 (onze) anos, nunca tendo, durante este 
período,  constatado  qualquer  conduta  deste  que 
recomendasse  cautela  por  parte  do  interrogando  e  foi 
justamente  este  quem  requereu  ao  interrogando  que  fosse 
retirar  os  recursos;  segundo,  tinha  informação  de  que  os 
recursos tinham por origem o Partido dos Trabalhadores, e, 
por  fim,  diz  que,  se  acreditasse  que  os  recursos  eram  de 
origem  ilícita  não  teria  ido  pessoalmente  a  agência  e  se 
identificado na mesma; por fim, frisa que os recursos foram 
retirados no âmbito de uma instituição financeira e não em 
qualquer  outro  lugar  que  indiciasse  a  origem  ilícita  dos 
recursos; diz, ainda, que não tinha ciência, a época dos fatos, 
de  qualquer  fato  que  desabonasse  o  Banco  Rural”  (fls. 
16289/16291 do v. 76 – grifei).

Corroborando  essa  versão  de  que  os  recursos  por  ele  recebidos 
teriam sido  encaminhados  pela  nacional  o  Partido  dos  Trabalhadores, 
vide o depoimento judicial do corréu Anderson Adauto. Confira-se:

 
“(...) questionado a que título os valores foram fornecidos 

por Delúbio ao interrogando, respondeu que inelutavelmente 
não se tratava de um empréstimo;  que aqueles  valores  eram 
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destinados as pendências eleitorais do interrogando, pois todo 
o material  de publicidade eleitoral do interrogando continha, 
também, propaganda do candidato ao governo do Estado de 
Minas Gerais e do candidato a Presidência da República;  diz 
que  as  informações  que  possuía  sobre  os  recursos  foram 
repassadas ao Sr. Jose Luiz Alves; diz que, portanto, o Sr. José 
Luiz sabia que os recursos eram oriundos do PT Nacional; diz 
que o mesmo ainda trabalha com o interrogando; diz que não 
recorda se informou ao seu irmão, Edson Pereira, que os valores 
eram oriundos do PT Nacional; (...)” (fl. 16286 – grifei) 

No  caso  específico,  os  depoimentos  mencionados  convergem 
também  no  sentido  de  que  José  Luiz  Alves,  ao  receber  os  recursos 
financeiros em questão, em consonância com ordens dadas por Anderson 
Adauto, a meu ver, sempre os teve como repasses partidários feitos pelo 
Diretório Nacional do PT, jamais como provenientes de uma das infrações 
descritas nos incisos de V a VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, razão pela 
qual não demonstrada, na espécie, a presença do elemento subjetivo do 
tipo, o dolo, a impossibilitar que se reconheça o cometimento do crime de 
lavagem de dinheiro.

Ante o  exposto,  voto  pela    absolvição   do réu    José Luiz  Alves   do   
crime de    lavagem de dinheiro   que lhe foi imputado nestes autos, com   
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.
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11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM VII)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  inicio  por  acompanhar  o  Relator  e  o  Revisor 

quanto às absolvições de Professor Luizinho, Anita Leocádia e José Luiz 
Alves.

Quanto  à  divergência  estabelecida  em  relação  a  Paulo  Rocha, 
Anderson Adauto e  João Magno,  eu já  externei,  nos debates,  a  minha 
posição, e já externei em votações anteriores, seja para absolver, seja para 
condenar, na questão da lavagem. Para mim, era impossível, nos termos 
da  legislação  sobre  lavagem  regente  à  época  dos  fatos,  haver  dolo 
eventual. Como aquela pessoa que não participou da prática dos crimes, 
que  não  tem  conhecimento  dos  crimes  antecedentes,  pelo  fato  de 
movimentar dinheiro de maneira suspeita, extravagante ou não ordinária, 
pode vir a ser condenada pelo crime de lavagem, se, na regência anterior, 
era necessário o crime antecedente?

Pois bem, se fosse fruto o dinheiro criminoso de um assalto a banco, 
o roubo não seria crime antecedente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não é 
assalto a banco, Ministro, mas é assalto aos cofres públicos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas eu estou dentro da técnica e da dogmática.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Há 

dúvida de que, no caso, houve assalto aos cofres públicos? Não há essa 
dúvida, Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas eu estou dentro da técnica e da dogmática. É necessário o dolo. 

Segundo toda a teoria jurídica, é necessário o dolo. E não logrou,  data 
venia, o Ministério Público, comprovar o dolo. Não logrou.
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Quanto  a  Paulo  Rocha,  inclusive,  ele  traz  documentação 
comprovando a contemporaneidade dos gastos efetivados.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - E Vossa 
Excelência acredita, não é?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A contemporaneidade dos gastos praticados, dos gastos utilizados.
Há uma suposição do Relator de que ele deveria saber, mas não há 

prova  disso.  Não  há  prova.  Não  podemos  condenar  com  base  em 
suposições ou em deduções. Só podemos condenar com base em prova.

Quanto, por exemplo, ao deputado José Borba, eu o condenei por 
lavagem, mas porque eu o condenei por corrupção. O dinheiro que ele 
recebeu era fruto da corrupção. Eu entendo que são crimes autônomos. 
Eu entendo que não há o exaurimento, o simples exaurimento. Por isso, 
eu apliquei, também, a condenação na lavagem.

Estou dentro, rigorosamente, das premissas que abalizaram a minha 
análise  técnica  sobre  todo  o  processo.  Neste  caso,  eles  estão  sendo 
acusados de lavagem de dinheiro. Mas não houve a comprovação de que 
eles tinham o conhecimento prévio da origem ilícita,  específica,  desses 
recursos.

Senhor Presidente, atendendo, inclusive, a um pedido do eminente 
Relator, desta feita, não vou fazer a leitura do meu voto. Desde já, então, 
digo que acompanho, na íntegra, o Revisor, absolvendo todos os seis réus 
quanto a essa parte do capítulo VII da denúncia.
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11/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pela 
ordem,  votaria  Sua  Excelência  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  que 
justificadamente se encontra ausente, mas já antecipou a vontade de dar o 
voto dele na próxima segunda-feira.

Eu  pergunto  a  Sua  Excelência,  o  Ministro  Decano,  se  prefere 
aguardar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Supremo Tribunal Federal
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RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
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RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
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ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O  Tribunal,  por  maioria,  rejeitou  a  questão  de  ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Márcio Thomaz Bastos, ratificada pelos 
advogados  Marcelo  Leonardo  e  Luiz  Fernando  Sá  e  Souza  Pacheco,  de 
desmembramento do processo, para assentar a competência da Corte quanto 
ao  processo  e  julgamento  dos  denunciados  que  não  são  detentores  de 
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mandato parlamentar, vencidos os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão 
de ordem pelo advogado Alberto Zacharias Toron, ressalvando que poderá 
fazê-la  por  ocasião  de  sua  sustentação  oral.  Em  seguida,  após  o 
relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 02.08.2012.

Decisão: Após a sustentação oral do Procurador-Geral da República, 
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, pelo Presidente, 
do pedido formulado da tribuna pelo advogado do acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza para que sua sustentação oral fosse de duas horas, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  José  Luís  Mendes  de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do Dr. Luiz 
Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno Neto; do Dr. 
Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares de Castro; do Dr. 
Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério Fernandes de Souza; e do 
Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado Ramon Hollerbach Cardoso, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Castellar  Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. Leonardo Isaac 
Yarochewsky, pela ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, 
pela  ré  Kátia  Rabello,  o  julgamento  foi  suspenso.  O  Tribunal,  por 
unanimidade, indeferiu o pedido formulado da tribuna pelo Dr. José Carlos 
Dias após o intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, 
Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para cumprir 
compromisso  assumido  como  Presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 07.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
08.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Marthius Sávio Cavalcante 
Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo  Leal  de  Lima 
Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto; do Dr. 
José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro Henry Neto; do Dr. Maurício 
Maranhão de Oliveira, pelo réu João Cláudio de Carvalho Genú; e do Dr. 
Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, pelo réu Enivaldo Quadrado, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 09.08.2012.
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
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o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
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o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
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b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
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b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
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com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
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com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
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improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
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improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
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Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
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Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
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V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
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V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
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Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3065213

Supremo Tribunal Federal

Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
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João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu 
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João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu 
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Pedro  Henry  Neto (VI.1,  b.1,  b.2,  b.3),  do  delito  de  formação  de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo 
por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, 
c.3),  pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime 
de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias 
Toffoli; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; 
quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, 
Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de 
Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), 
dos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo 
por unanimidade, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal; quanto ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto  (VI.2, e.1, e.2), 
pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (VI.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupção passiva, 
condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; 
quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri  (VI.3,  e.1,  e.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e, em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a 
ação, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes  e  Marco  Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi 
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Pedro  Henry  Neto (VI.1,  b.1,  b.2,  b.3),  do  delito  de  formação  de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo 
por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, 
c.3),  pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime 
de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias 
Toffoli; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; 
quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, 
Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de 
Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), 
dos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo 
por unanimidade, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal; quanto ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto  (VI.2, e.1, e.2), 
pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (VI.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupção passiva, 
condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; 
quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri  (VI.3,  e.1,  e.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e, em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a 
ação, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes  e  Marco  Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi 
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suspenso.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
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suspenso.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
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Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.
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Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.
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Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes à sessão os 

Senhores  Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio,  Joaquim  Barbosa, 
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3065213

Supremo Tribunal Federal

 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes à sessão os 

Senhores  Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio,  Joaquim  Barbosa, 
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Voto s/ item VIII

15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):

ITEM VIII
EVASÃO DE DIVISAS (NÚCLEOS PUBLICITÁRIO E FINANCEIRO), 
MANUTENÇÃO DE CONTA NÃO DECLARADA NO EXTERIOR E 

LAVAGEM DE DINHEIRO (DUDA E ZILMAR)

INTRODUÇÃO

Neste  tópico,  trato  do  que  foi  exposto  pelo  procurador-geral  da 
República no item VIII da denúncia. A acusação atribui

(1)  a  DUDA MENDONÇA e  a  ZILMAR FERNANDES  os  crimes 
descritos  no  art.  1º,  V,  VI  e  VII,  da  Lei  9.613/1998  (relativo  a  cinco 
operações de lavagem de dinheiro em agência do banco Rural,  mais 53 
operações  de  lavagem  de  valores  por  meio  de  depósitos  na  conta 
titularizada pela  offshore Dusseldorf Company Ltd.)  e no art. 22, parágrafo 
único,  segunda  parte,  da  Lei  7.492/1986  (por  manter,  no  exterior, 
depósitos não declarados à repartição federal competente);

(2)  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo  publicitário”,  “núcleo 
operacional” ou “núcleo Marcos Valério” (MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE 
VASCONCELOS e GEIZA DIAS) o crime previsto na primeira parte do 
parágrafo único do art.  22 da Lei 7.492/1986 (por terem promovido 53 
depósitos na conta da offshore Dusseldorf Company Ltd.); e

(3)  aos membros do denominado “núcleo financeiro-banco Rural” 
(KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE 
e AYANNA TENÓRIO) o delito tipificado na primeira parte do parágrafo 
único do art. 22 da Lei 7.492/1986 (por terem promovido 27 depósitos na 
conta da offshore Dusseldorf, através do Trade Link Bank, Rural International  
Bank, IFE Banco Rural e Banco Rural Europa).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3652964.

Supremo Tribunal Federal

15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):

ITEM VIII
EVASÃO DE DIVISAS (NÚCLEOS PUBLICITÁRIO E FINANCEIRO), 
MANUTENÇÃO DE CONTA NÃO DECLARADA NO EXTERIOR E 

LAVAGEM DE DINHEIRO (DUDA E ZILMAR)

INTRODUÇÃO

Neste  tópico,  trato  do  que  foi  exposto  pelo  procurador-geral  da 
República no item VIII da denúncia. A acusação atribui

(1)  a  DUDA MENDONÇA e  a  ZILMAR FERNANDES  os  crimes 
descritos  no  art.  1º,  V,  VI  e  VII,  da  Lei  9.613/1998  (relativo  a  cinco 
operações de lavagem de dinheiro em agência do banco Rural,  mais 53 
operações  de  lavagem  de  valores  por  meio  de  depósitos  na  conta 
titularizada pela  offshore Dusseldorf Company Ltd.)  e no art. 22, parágrafo 
único,  segunda  parte,  da  Lei  7.492/1986  (por  manter,  no  exterior, 
depósitos não declarados à repartição federal competente);

(2)  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo  publicitário”,  “núcleo 
operacional” ou “núcleo Marcos Valério” (MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE 
VASCONCELOS e GEIZA DIAS) o crime previsto na primeira parte do 
parágrafo único do art.  22 da Lei 7.492/1986 (por terem promovido 53 
depósitos na conta da offshore Dusseldorf Company Ltd.); e

(3)  aos membros do denominado “núcleo financeiro-banco Rural” 
(KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE 
e AYANNA TENÓRIO) o delito tipificado na primeira parte do parágrafo 
único do art. 22 da Lei 7.492/1986 (por terem promovido 27 depósitos na 
conta da offshore Dusseldorf, através do Trade Link Bank, Rural International  
Bank, IFE Banco Rural e Banco Rural Europa).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3652964.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5469 de 8405 STF-fl. 57084



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

Os dispositivos penais imputados aos réus têm a seguinte descrição:

Lei 9.613/1998
“Art.  1º  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos  ou valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  de 
crime:

(...)
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão 
de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.”

Lei nº 7.492/1986
Art. 22. (...)
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer 

título,  promove,  sem autorização legal,  a  saída de moeda ou 
divisa  para  o  exterior,  ou  nele  mantiver  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente.

A denúncia,  no  que  diz  respeito  a  este  item  VIII,  também  foi 
recebida,  salvo  em  relação  a  ROGÉRIO  TOLENTINO  e  AYANNA 
TENÓRIO.
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LAVAGEM  DE  DINHEIRO  (DUDA  MENDONÇA  E  ZILMAR 
FERNANDES – CINCO REPASSES DE VALORES EM AGÊNCIA DO 
BANCO RURAL EM SÃO PAULO)

Nos termos postos pela acusação em suas alegações finais,

“Delúbio  Soares  determinou  a  Marcos  Valério  que 
procedesse  ao  pagamento da  dívida  (...)  contraída  durante  a 
campanha presidencial de 2002, com Duda Mendonça e Zilmar 
Fernandes, sócios da empresa CEP - Comunicação e Estratégia 
Política Ltda.

(...)
A  partir  dessa  determinação,  Marcos  Valério  ficou 

responsável  pelo  pagamento da dívida,  passando a  tratar  do 
assunto diretamente com Zilmar Fernandes,  responsável  pela 
administração  financeira  da  empresa  de  que  era  sócia  com 
Duda Mendonça.

(...)
A primeira  parcela  da  dívida  foi  paga  em  fevereiro  de 

2003, no valor de R$ 1.400.000,00 mediante 3 (três) saques feitos 
por Zilmar Fernandes na agência do Banco Rural em São Paulo, 
no valor de R$ 300,000,00 cada um. Os R$ 500.000,00 restantes 
foram  pagos  em  abril  de  2003,  em  duas  parcelas  de  R$ 
250.000,00 pela mesma sistemática: saque do valor em espécie 
por Zilmar Fernandes na agência do Banco Rural” (fls. 45.458-
45.459).

Os depoimentos de MARCOS VALÉRIO, SIMONE VASCONCELOS 
e ZILMAR FERNANDES, bem como os documentos de fls. 776, 777, 781, 
784,  789,  792,  797,  798,  786,  808,  807 e 806 do volume 3 do apenso 85 
revelam que tais fatos são verdadeiros.

Com efeito, MARCOS VALÉRIO, em depoimento prestado à Polícia 
Federal,  confirma  que  “DELÚBIO  SOARES  determinou  ao 
DECLARANTE [MARCOS VALÉRIO] que fizesse o repasse dos recursos 
para DUDA MENDONÇA” (fls.  1.456).  Em juízo,  MARCOS VALÉRIO 
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acrescenta que

“repassou  valores  para  Duda  Mendonça,  referentes, 
segundo Delúbio  Soares,  a  débitos  do  PT  com a  agência  de 
publicidade  de  Duda  Mendonça  (campanha  de  2002  e 
preparação  da  campanha  de  2004);  diz  que  os  valores, 
inicialmente,  foram repassados para  Zilmar Fernandes  (cinco 
ou seis parcelas de, aproximadamente, R$250.000,00, cada), que 
as recebia na agência do Rural localizada na Av. Paulista, junto a 
um funcionário de nome Guanabara;” (fls. 16.352-16.353);

Em  consonância  com  esse  relato,  SIMONE  VASCONCELOS,  em 
juízo, esclarece que

“foi  apresentada  a  Zilmar  por  Marcos  Valério  nas 
dependências  da  SMP&B,  onde  o  mesmo  informou  que  a 
interroganda deveria começar a proceder repasses para Zilmar 
quando, ainda, ficou sabendo que a mesma era sócia de Duda 
Mendonça; diz que, inicialmente, tais repasses se deram através 
do Banco Rural na Av. Paulista, em São Paulo” (fls. 16.465);

ZILMAR FERNANDES, por sua vez, em seu interrogatório judicial, 
revela que

“é sócia de Duda Mendonça há 30 anos; atualmente sócia 
das  empresa[s]  DUDAPROPAGANDA,  PROMARK e  a  CEP; 
que esta é a única empresa que faz campanhas políticas; (...) que 
em março de 2003 novo contrato foi celebrado com o PT para 
comerciais e programas do horário gratuito eleitoral nacionais 
do  primeiro  e  segundo  semestres,  consultoria  e  assessoria, 
seminário  partidário,  além  de  fazer  5  minutos  para  o  PT 
nacional  para veiculação em todos os  Estados brasileiros,  no 
horário  partidário;  (...)  que  em  janeiro  de  2003  todos  os 
serviços já haviam sido prestados, sem recebimento de grande 
parte  dos  valores  devidos;  que  fazia  cobranças  e  num 
determinado  momento  DELÚBIO pediu  à  interroganda  que 
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falasse com MARCOS VALÉRIO, pois este seria a pessoa que 
iria pagar a dívida; que se encontrou com MARCOS VALÉRIO 
no comitê do PT em São Paulo, quando ele lhe disse que iria ser 
feita  uma  programação  para  pagamento  da  dívida;  que 
posteriormente  MARCOS  VALÉRIO  ligou  e  pediu  que  a 
interroganda se dirigisse ao Banco Rural da Av. Paulista, para 
recebimento do primeiro pagamento; que no Banco Rural foi 
recebida  por  uma  pessoa que  não  sabe  identificar,  que  lhe 
entregou  um  pacote  contendo  R$300.000,00 (trezentos  mil 
reais); que não esperava que fosse receber tal valor em dinheiro; 
que  estava  sozinha,  pois  achava  que  receberia  um  cheque 
administrativo; que  fora orientada pela pessoa que a recebeu 
no  Banco  Rural  que  deveria  voltar  duas  outras  vezes  para 
recebimento  de  duas  outras  parcelas  de  R$  300.000,00;  que 
assim procedeu e assinou recibo dos valores correspondentes; 
que ressalta que quando chegou ao Banco Rural apresentou a 
sua carteira  de identidade;  que não houve emissão de Notas 
Fiscais para recebimento dessas parcelas; que naquele momento 
suspeitou que o dinheiro não fosse contabilizado, pelo menos 
naquele  instante,  mas  que ao  final  ele  fosse  distribuído e  as 
notas emitidas de acordo com os contratos; (...) que em abril de 
2003 recebeu duas outras parcelas em espécie de R$ 250.000,00, 
no  Banco  Rural;  (...)  naquele  período  jamais  poderia 
desconfiar  que  os  pagamentos  fossem  feitos  utilizando 
dinheiro  escuso,  a  não  ser  dinheiro  não  contabilizado, 
proveniente  de  ‘caixa  dois’”  (fls.  15.251  –  original  sem 
destaques).

Já os documentos de fls. 776, 777, 781, 784, 789, 792, 797, 798, 786, 
808, 807 e 806 do volume 3 do apenso 85 comprovam os cinco repasses a 
que se refere a acusação,  ocorridos no banco Rural em São Paulo,  nos 
seguintes valores e datas: R$ 300.000,00 em 24.2.2003; R$ 300.000,00 em 
25.2.2003; R$ 300.000,00 em 26.2.2003; R$ 250.000,00 em 29.4.2003; e R$ 
250.000,00 em 30.4.2003.

Esses repasses seguiram o mesmo esquema de lavagem de dinheiro 
disponibilizado pelo banco Rural em concurso com o chamado “núcleo 
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financeiro”, conforme já pormenorizado nos itens IV e VII. Ou seja,
(1)  a  SMP&B Comunicação Ltda.  emitia cheque oriundo de conta 

mantida  no  banco  Rural  em  Belo  Horizonte,  nominal  a  ela  própria 
(SMP&B), com o respectivo endosso, sem qualquer identificação de outro 
beneficiário além da própria SMP&B;

(2) a SMP&B, normalmente através de  e-mail  enviado por GEIZA, 
informava ao banco Rural a agência em que ocorreria o saque e o nome 
do  real  sacador/beneficiário  do  dinheiro  (no  caso,  ZILMAR 
FERNANDES), autorizando-o a receber a quantia em espécie na “boca do 
caixa”, embora formalmente, para todos os efeitos, quem figurava como 
sacadora e portadora do montante era a SMP&B;

(3) a agência do banco Rural em Belo Horizonte (na qual estava a 
conta relativa ao cheque que era emitido) enviava fax à agência do banco 
Rural onde o saque seria efetuado (no caso, São Paulo),  autorizando o 
levantamento  dos  valores  pela  pessoa  indicada  informalmente  pela 
SMP&B (ZILMAR);

(4)  apesar  de  saber  quem  eram  os  verdadeiros  beneficiários  dos 
valores levantados (DUDA e ZILMAR), o banco Rural registrava formal e 
oficialmente  que  os  saques  eram  efetuados  pela  SMP&B  e  que  se 
destinavam a pagamento de fornecedores;

(5) essas informações falsas alimentavam a base de dados do Bacen e 
do Coaf;

(6)  com  esse  mecanismo,  a  SMP&B  é  quem  aparecia,  formal  e 
oficialmente, como sacadora/beneficiária desses valores;

(7)  não obstante,  a  pessoa  autorizada a  receber  (isto  é,  ZILMAR) 
sacava o dinheiro,  mediante identificação ou recibo informal,  utilizado 
apenas para controle interno da quadrilha;

Com  isso,  os  integrantes  do  “núcleo  publicitário”  e  do  “núcleo 
financeiro”  (banco  Rural)  ocultavam  os  verdadeiros  beneficiários  dos 
recursos  sacados  em  espécie,  bem  como  dissimulavam  a  origem, 
natureza, localização,  movimentação e propriedade desses valores que, 
conforme detalhado nos itens III, V e VI, eram fruto de crimes contra a 
administração pública e o sistema financeiro nacional.
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A autoria dessas cinco operações de lavagem de dinheiro, no que se 
refere  aos  integrantes  dos  núcleos  publicitário  e  financeiro,  está 
pormenorizadamente demonstrada no item IV, cujas considerações não 
são aqui reproduzidas, para evitar repetição. Não obstante, apenas para 
rememorar,  lembro  que,  conforme  consta  do  item  IV,  a  lavagem  de 
dinheiro praticada –  com unidade de desígnios  e  divisão  de tarefas  – 
pelos réus integrantes dos denominados “núcleo publicitário” e “núcleo 
financeiro-banco Rural” foi realizada mediante

“(1) fraude na contabilidade de pessoas jurídicas ligadas a 
MARCOS VALÉRIO,  especialmente  na  SMP&B Comunicação 
Ltda., na DNA Propaganda Ltda. e no próprio banco Rural S/A;

(2)  simulação  de  empréstimos  bancários,  formalmente 
contraídos, sobretudo, no banco Rural e no banco BMG, bem 
como  utilização  de  mecanismos  fraudulentos  para  encobrir 
justamente  o  caráter  simulado  desses  mútuos  fictícios;  e, 
principalmente,

(3) repasses de vultosos valores através do banco Rural, 
com dissimulação da natureza, origem, localização, disposição e 
movimentação  de  tais  valores,  bem  como  ocultação, 
especialmente do Banco Central e do Coaf, dos verdadeiros (e 
conhecidos) proprietários e beneficiários dessas quantias,  que 
sabidamente  eram  provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de 
crimes  contra  a  administração pública  e  o  sistema financeiro 
nacional,  além  de  praticados  por  organização  criminosa, 
conforme esmiuçado nos itens III, V e VI.

(...)
[A]s  fraudes  contábeis  e  os  empréstimos  simulados 

constituíram importantes  etapas  para  o  repasse  dissimulado, 
através do banco Rural, de expressivos recursos a destinatários 
que,  apesar  de  conhecidos,  eram dolosamente  ocultados  das 
entidades e órgãos de controle, notadamente o Banco Central 
do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf).  Noutras  palavras,  com  o  inestimável  concurso  dos 
principais dirigentes do banco Rural à época, tornou-se possível 
a dissimulação da transferência desses valores, com a ocultação 
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dos  reais recebedores,  todos  indicados  pelos  integrantes  do 
‘núcleo  publicitário’  (normalmente  MARCOS  VALÉRIO, 
auxiliado por SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS), que 
era  orientado  pelos  membros  do  ‘núcleo  político’,  que  tinha 
DELÚBIO  SOARES  como  o  principal  elo  com  o  núcleo 
publicitário ou operacional.”

Passo,  então,  à  análise  da  conduta  de  DUDA  MENDONÇA  e 
ZILMAR FERNANDES em relação a esses cinco repasses feitos por meio 
do banco Rural em São Paulo.

Senhores  Ministros,  eu  entendo  que  o  recebimento,  por  DUDA e 
ZILMAR, de dinheiro através dos mecanismos de lavagem de dinheiro 
disponibilizados pelo banco Rural assim como o número de operações 
das quais ambos participaram são suficientes para a comprovação de que 
eles incidiram na conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, movimentação e propriedade dos valores recebidos.

Mas, por outro lado, entendo que há uma dúvida razoável sobre se 
DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR  FERNANDES  tinham  ou  não 
conhecimento dos crimes antecedentes (descritos nos itens III, V e VI).

Com  efeito,  segundo  a  própria  acusação,  ZILMAR  era  sócia  de 
DUDA na pessoa jurídica CEP – Comunicação e Estratégia Política Ltda., 
que,  por  sua  vez,  era  credora  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Logo,  os 
valores sacados por ZILMAR, em última análise, também lhe pertenciam. 
Ela, portanto, não era uma terceira pessoa indicada pelo beneficiário do 
dinheiro.

Além disso, é incontroverso tanto o fato de que a CEP efetivamente 
prestou  serviços  para  o  PT,  como  a  circunstância  de  que  os  serviços 
prestados não foram integralmente pagos, razão pela qual a CEP tornou-
se credora do PT.

Noutras palavras, ao que tudo indica, o objetivo final de DUDA e 
ZILMAR  era  tão  somente  o  recebimento  da  dívida  decorrente  dos 
serviços publicitários  que prestaram. Os valores  recebidos por eles,  ao 
que  se  apurou,  constituíram  contraprestação  financeira  por  serviços 
prestados.
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Assim,  analisando  todo  esse  contexto,  não  há  como  afirmar  que 
ambos integravam a quadrilha ou a organização criminosa a que se refere 
a denúncia, ou mesmo que tinham conhecimento dos crimes anteriores 
pormenorizados nos itens III, V e VI.

É até possível dizer que DUDA e ZILMAR, com esse procedimento, 
tinham o objetivo de sonegar tributos. Todavia, eles foram denunciados, 
nesse ponto, somente por lavagem de dinheiro, mas  não por sonegação 
fiscal.

Daí  por  que  se  impõe  a  absolvição  de  DUDA  MENDONÇA  e 
ZILMAR  FERNANDES quanto  às  cinco  operações  de  lavagem  de 
dinheiro a  que  se  refere  a  acusação,  por  insuficiência  de  provas,  nos 
termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Observo  que  tal  conclusão  em  nada  repercute  no  número  de 
operações  de  lavagem  exposto  no  item  IV,  já  que  os  integrantes  dos 
núcleos  publicitário  e  financeiro,  conforme  esmiuçado  naquele  tópico 
(item IV), não só tinham conhecimento dos crimes anteriores detalhados 
nos itens III, V, e VI, como também incorreram em muitos desses ilícitos.
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MANUTENÇÃO  DE  DEPÓSITOS  NÃO  DECLARADOS  NO 
EXTERIOR (DUDA MENDONÇA E ZILMAR FERNANDES)

Além dos cinco repasses feitos a DUDA MENDONÇA e ZILMAR 
FERNANDES através do banco Rural, o procurador-geral da República 
acrescenta  que o  pagamento do restante  da dívida do PT para  com a 
sociedade de DUDA e ZILMAR observou sistemática diversa (fls. 5.740 e 
45.460).

De acordo com a acusação, nessa nova “sistemática”, o remanescente 
da  dívida  passou  a  ser  feito  pelo  “núcleo  publicitário”  mediante 
depósitos na conta nº 001.001.2977, mantida na agência Miami/Flórida do 
Bank  Boston  International.  Tal  conta  era  de  titularidade  da  Dusseldorf  
Company Ltd.,  uma  offshore aberta por DUDA e ZILMAR nas Bahamas, 
com o auxílio do Bank Boston.

Afirma ainda o PGR que, 

“Com a abertura da conta no exterior, Zilmar Fernandes 
encaminhou os dados para Marcos Valério que providenciou, 
juntamente com o seu grupo (Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, 
Simone Vasconcelos e Geiza Dias) os depósitos combinados. A 
partir  daí  é  que  Zilmar  Fernandes  passou  a  interagir  com 
Simone Vasconcelos e Geiza Dias para controlar os depósitos 
efetuados” (fls. 45.464).

Ao  ser  ouvido  em  juízo,  DUDA  MENDONÇA  confirma  que 
DELÚBIO disse à sua sócia ZILMAR “que o saldo devido seria acertado 
com o Sr. MARCOS VALÉRIO” (fls. 15.257 – original sem destaques). No 
mesmo interrogatório, DUDA também revela que,  para abrir uma conta 
no  exterior,  “procurou  o  Banco  de  Boston,  que  lhe  orientou”.  Essa 
“orientação resultou na abertura da conta DUSSELDORF” (fls. 15.260 – 
original sem destaques), a qual “foi aberta no início de 2003 e encerrada 
no final de 2003 ou início de 2004” (fls. 15.259 – original sem destaques). 
Tal conta “foi aberta pelo interrogando em Miami, no Banco de Boston 
Internacional e passado o número ao Sr. MARCOS VALÉRIO”, já que 
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com o auxílio do Bank Boston.
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juntamente com o seu grupo (Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, 
Simone Vasconcelos e Geiza Dias) os depósitos combinados. A 
partir  daí  é  que  Zilmar  Fernandes  passou  a  interagir  com 
Simone Vasconcelos e Geiza Dias para controlar os depósitos 
efetuados” (fls. 45.464).

Ao  ser  ouvido  em  juízo,  DUDA  MENDONÇA  confirma  que 
DELÚBIO disse à sua sócia ZILMAR “que o saldo devido seria acertado 
com o Sr. MARCOS VALÉRIO” (fls. 15.257 – original sem destaques). No 
mesmo interrogatório, DUDA também revela que,  para abrir uma conta 
no  exterior,  “procurou  o  Banco  de  Boston,  que  lhe  orientou”.  Essa 
“orientação resultou na abertura da conta DUSSELDORF” (fls. 15.260 – 
original sem destaques), a qual “foi aberta no início de 2003 e encerrada 
no final de 2003 ou início de 2004” (fls. 15.259 – original sem destaques). 
Tal conta “foi aberta pelo interrogando em Miami, no Banco de Boston 
Internacional e passado o número ao Sr. MARCOS VALÉRIO”, já que 
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“naquele momento não estava em condição de fazer exigência, era pegar 
ou largar, pois as campanhas já haviam acabado e o serviço já havia sido 
feito”, havendo “compromissos a pagar” (fls. 15.257-12.258 – original sem 
destaques).  Dessa  forma,  informa  DUDA,  foram  depositados  R$ 
10.400.000,00 na conta da   Dusseldorf   em Miami  , referentes a “dividendos 
pagos” a ele (fls. 15.256 e 15.258).

Na  mesma  linha,  ZILMAR  FERNANDES,  em  seu  interrogatório 
judicial, também confirma que “no período de 2002 e 2003 a CEP recebeu 
(...)  R$  10.400.000,00  (...)  depositados  na  conta  DUSSELDORF”  (fls. 
15.251),  sendo  que  “tudo  o  que  foi  depositado  naquela  conta  fora 
providenciado  por  MARCOS  VALÉRIO”  (fls.  15.252  –  original  sem 
destaques). ZILMAR acrescenta, ainda, que “SIMONE era a pessoa que 
informava  sobre  (...)  a  programação  dos  pagamentos”  e  “que  nesta 
programação se incluíram os depósitos na conta DUSSELDORF” (fls. 
15.253 – original sem destaques). Sobre GEIZA DIAS, ZILMAR informa 
que “sabia  quem era  esta  pessoa,  pois  foi  a  pessoa  encarregada pelo 
encaminhamento de comprovantes de pagamentos mediante depósito 
na conta DUSSELDORF” (fls. 15.253 – original sem destaques).

Em reforço, o laudo de exame financeiro nº 096/2006-INC identifica 
DUDA MENDONÇA “como  responsável  (titular  ou  procurador)  pela 
movimentação financeira da conta nº 10012977 (Dusseldorf Company Ltd.), 
mantida no  BankBoston International” (fls. 334 do vol. 3 do apenso 51 – 
original com outros destaques).

Esclarecida a titularidade da conta mantida pela Dusseldorf Company  
Ltd.,  prossigo para observar que,  conforme dispõe a segunda parte do 
parágrafo  único  do  art.  22  da  Lei  7.492/1986,  incorre  na  mesma pena 
prevista no caput desse dispositivo legal aquele que mantiver, no exterior, 
“depósitos não declarados à repartição federal competente.”

A “repartição federal competente” a que se refere o preceito legal 
sob enfoque é o Banco Central  do Brasil,  entidade a quem interessa o 
aspecto  financeiro-cambial  da  declaração  dos  depósitos  mantidos  por 
brasileiro no exterior. Não obstante, aquele que declarar os depósitos que 
mantém no exterior à Receita Federal, e não ao Bacen, evidentemente, não 
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incorre  no  tipo  penal,  seja  por  ausência  de  ofensa  ao  bem  jurídico 
tutelado, seja por manifesta inexistência de dolo.

Nesse sentido aponta, por exemplo, Cezar Roberto Bitencourt, para 
quem

“[o]s crimes contra a ordem ou o sistema tributário são 
disciplinados pela Lei nº 8.137/90, ao passo que os crimes contra 
o  sistema  financeiro  são  disciplinados  pela  Lei  nº  7.492/86. 
Logicamente, a omissão de bens e valores tidos ou mantidos no 
exterior,  no  ajuste  anual  com  a  Receita  Federal,  poderá 
configurar  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90);  no 
entanto,  a  declaração determinada  (...)  destina-se  ao  Banco 
Central, cuja omissão caracteriza a infração prevista na segunda 
parte do parágrafo único sub examen (...).

[O] destinatário dessa declaração é o Banco Central. (...) 
Contudo, a eventual omissão da declaração ao Banco Central, 
havendo  inclusão  dos  depósitos  mantidos  no  exterior  na 
declaração destinada à Receita Federal, não pode configurar o 
crime  que  ora  se  examina (...).  Comportamento  como  esse 
afasta, no mínimo, o dolo” (Crimes Contra o Sistema Financeiro  
Nacional & Contra o Mercado de Capitais, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 283 – original sem destaques).

Na  mesma  linha,  Roberto  Delmanto,  Roberto  Delmanto  Júnior  e 
Fabio Machado de Almeida Delmanto também reforçam o entendimento 
de que “[a] repartição federal competente, aqui, é o Banco Central”. Na 
hipótese de o agente ter “declarado a existência de sua conta no exterior 
à  Receira  Federal,  ao  invés  de  fazê-lo  ao  BACEN,  (...)  não  estará 
configurado o crime deste art. 22, parágrafo único. (...) Há, portanto, que 
se  flexibilizar  a  expressão  repartição  federal  competente (...).  [N]essas 
situações,  restará afastado o dolo” (Leis Penais Especiais Comentadas, Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006, p. 214-216 – original sem destaques).

Naturalmente que, como bem observam Roberto Delmanto, Roberto 
Delmanto Júnior e  Fabio Machado de Almeida Delmanto,  “o valor  do 
depósito  deve,  evidentemente,  ser  relevante  em termos  cambiais”  (Leis  
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Penais Especiais Comentadas, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 214).
Justamente por isso é que o Banco Central, ao regular o tema, editou 

a  Circular  nº  3.071,  de  7.12.2001  (alterada  pela  Circular  3.110,  de 
15.4.2002), segundo a qual

“(...)  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  residentes, 
domiciliadas  ou  com  sede  no  País,  assim  conceituadas  na 
legislação  tributária,  devem  informar,  anualmente,  ao  Banco 
Central do Brasil, os valores de qualquer natureza, os ativos em 
moeda e os bens e direitos detidos fora do território nacional, 
por  meio  de  declaração  na  forma  a  ser  disponibilizada  na 
página  do  Banco  Central  do  Brasil  na  Internet,  endereço  - 
www.bcb.gov.br – Capitais Brasileiros no Exterior, a partir de 2 
de janeiro de 2002.

(...)
Art. 4º Os detentores de ativos no exterior cujo total, em 

31  de  dezembro  de  2001,  seja  inferior  ao  equivalente  a 
R$200.000,00 (duzentos mil reais) ficam dispensados de prestar 
a  declaração  de  que trata  esta  Circular.  (Redação  dada pela 
Circular 3.110, de 15/04/2002.)” (Original sem destaques.)

Em seguida, a Circular nº 3.181, de 6.3.2003, em seu art. 3º, elevou 
para  R$  300.000,00  o  limite  de  dispensa  da  declaração  de  capitais 
brasileiros no exterior:

“as pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou 
com sede no País, assim conceituadas na legislação tributária, 
devem informar ao Banco Central do Brasil, no período de 10 
de março de 2003 a 31 de maio de 2003, os valores de qualquer 
natureza, os ativos em moeda e os bens e direitos detidos fora 
do território nacional, na data-base de 31 de dezembro de 2002, 
por  meio  de  declaração  na  forma  a  ser  disponibilizada  na 
página  do  Banco  Central  do  Brasil  na  Internet,  endereço  - 
www.bcb.gov.br - Capitais Brasileiros no Exterior.

(...)
Art. 3º Os detentores de ativos totais, em 31 de dezembro 
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de 2002, cujos valores somados totalizem montante inferior ao 
equivalente  a  R$300.000,00 (trezentos  mil  reais)  estão 
dispensados  de  prestar  a  declaração  de  que  trata  esta 
Circular” (original sem destaques).

Na  sequência,  sobrevieram  a  Circular  nº  3.225,  de  12.2.2004,  e  a 
Circular nº 3.278, de 23.2.2005, as quais alteraram para US$ 100.000,00 o 
limite de dispensa da declaração de capitais brasileiros no exterior:

Circular nº 3.225
“Art.  1º  Estabelecer  que  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas 

residentes,  domiciliadas  ou  com  sede  no  País,  assim 
conceituadas na legislação tributária, devem informar ao Banco 
Central do Brasil, no período de 10 de março de 2004 a 31 de 
maio de 2004, os valores de qualquer natureza,  os ativos em 
moeda e os bens e direitos detidos fora do território nacional, 
na  data-base  de  31  de  dezembro  de  2003,  por  meio  de 
declaração disponível na página do Banco Central do Brasil na 
internet, endereço www.bcb.gov.br.

(...)
Art. 3º  Os detentores de ativos, cujos valores somados, 

em 31 de  dezembro de 2003,  totalizem montante  inferior  a 
US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos),  ou seu 
equivalente em outras moedas, estão dispensados de prestar a 
declaração de que trata esta Circular” (original sem destaques).

Circular nº 3.278
“Art.  1º  Estabelecer  que  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas 

residentes,  domiciliadas  ou  com  sede  no  País,  assim 
conceituadas na legislação tributária, devem informar ao Banco 
Central do Brasil, no período compreendido entre as 9 horas do 
dia 10 de março de 2005 e as 20 horas do dia 31 de maio de 
2005, os valores de qualquer natureza, os ativos em moeda e os 
bens e direitos detidos fora do território nacional, na data-base 
de 31 de dezembro de 2004, por meio de declaração disponível 
na  página  do  Banco  Central  do  Brasil  na  internet,  endereço 
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(...)
Art. 3º Os detentores de ativos totais, em 31 de dezembro 

de 2004, cujos valores somados totalizem montante inferior a 
US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos),  ou seu 
equivalente em outras moedas, estão dispensados de prestar a 
declaração de que trata esta Circular” (original sem destaques).

Esses normativos foram sucedidos pela Circular nº 3.313/2006, pela 
Circular  nº  3.345/2007,  pela  Circular  nº  3.384/2008,  pela  Circular  nº 
3.442/2009  e  pela  Resolução  3.854/2010,  que  mantiveram  em  US$ 
100.000,00 o limite de dispensa da declaração de capitais brasileiros no 
exterior.

Feito  esse  retrospecto  normativo,  verifica-se  que entre  21.2.2003 e 
2.1.2004  –  período  em  que,  segundo  a  acusação,  DUDA e  ZILMAR 
receberam e mantiveram depósitos no exterior (fls. 45.464) – estavam em 
vigor a Circular nº 3.225/2004 e a Circular nº 3.278/2005. Essas Circulares, 
como dito, dispensavam a declaração de capitais brasileiros no exterior 
no caso de depósitos no valor de até US$ 100.000,00.

A leitura do laudo nº 096/2006-INC (fls. 319-335 do vol. 3 do apenso 
51) e dos documentos de fls. 336-349 do vol. 3 do apenso 51 indica,  por 
um lado, que DUDA e ZILMAR, ao longo de 2003, mantiveram na conta 
nº 001.001.2977 (titularizada pela Dusseldorf Company Ltd. no Bank Boston  
International em Miami)  depósitos  em valores superiores aos cem mil 
dólares americanos previstos na Circular nº 3.225/2004 e na Circular nº 
3.278/2005 do Banco Central.

Por outro lado, o mesmo laudo nº 096/2006 do INC, especialmente a 
parte  final  das  fls.  324  do  vol.  3  do  apenso 51,  assim como o  extrato 
bancário de fls. 349 do mesmo vol. 3 do apenso 51 mostram que o saldo 
na conta mantida pela  Dusseldorf era, em 31.12.2003, de US$ 573,19. Os 
mesmos documentos evidenciam que, no dia 2.1.2004, havia o saldo de 
US$ 175,10. Essa data (2.1.2004) é descrita no extrato bancário de fls. 349 
do vol. 3 do apenso 51 como   Final Cash Balance  , o que leva a crer que, 
depois desse dia, não houve mais movimentação.
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Tais informações são importantes porque, nos termos do disposto no 
art. 3º da Circular nº 3.225/2004 e no art. 3º da Circular nº 3.278/2005 do 
Bacen, estão dispensados de prestar a declaração de capitais brasileiros 
no exterior os detentores de ativos cujos valores, “em 31 de dezembro 
de 2003” e “em 31 de dezembro de 2004”, “totalizem montante inferior a 
US$ 100.000,00”.

Sobre o tema, José Paulo Baltazar Junior especifica que,

“de  acordo  com  a  regulamentação  administrativa,  a 
obrigatoriedade é de declaração da posição em 31 de dezembro 
do ano de referência. Assim, se houve depósitos durante o ano, 
mas na data referida o saldo é zero,  não há crime” (Crimes  
federais, 7. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 479 – sem 
destaques no original).

Dessa forma,  como os valores mantidos no exterior por DUDA e 
ZILMAR eram, em 31.12.2003 e em 31.12.2004 (depois de 2.1.2004 não 
houve  mais  movimentação  na  conta  titularizada  pela  Dusseldorf, 
conforme fls. 349 do vol. 3 do apenso 51), inferiores a US$ 100.000,00, não 
há como se exigir de ambos, segundo os citados normativos do Banco 
Central, a declaração dos depósitos existentes na conta titularizada pela 
Dusseldorf Company Ltd. junto ao Bank Boston International  nos anos de 
2003 e 2004.

Note-se  que  o  autor  acima  citado  ressalva  o  caso  de  ficar 
“comprovado o subterfúgio de saque dos valores no último dia útil do 
ano e  sua  manutenção  em  poder  do  agente,  por  meio  de  cheque 
administrativo, por exemplo,  seguido de novo depósito nos primeiros 
dias do ano subsequente.” Todavia, em tal hipótese, continua José Paulo 
Baltazar Junior, “é essencial que, na denúncia, seja indicada a posição da 
conta  em  31  de  dezembro  ou  a  utilização  do  expediente  acima,  a 
evidenciar  que  os  valores  continuavam  sendo  mantidos  em  poder  do 
agente” (Crimes federais, 7. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 480 
– sem destaques no original).

Sucede  que,  na  hipótese  sob  exame,  nem  a  denúncia,  nem  os 
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extratos de fls. 336-349 do vol. 3 do apenso 51 demonstram que DUDA 
MENDONÇA  e  ZILMAR FERNANDES se  utilizaram de  expediente 
semelhante. Ao contrário,  indicam que os depósitos se concentram em 
2003, sendo que desde o final de dezembro desse ano o saldo da conta 
em questão ficou abaixo de US$ 600,00, sem que houvesse depósitos de 
monta no início de 2004.

Por  outro  lado,  embora  o  saldo  da  conta  de  DUDA (sócio  de 
ZILMAR) no exterior fosse, em 31.12.2003, de US$ 573,19, é incontroverso 
que ambos, ao longo de 2003, mantiveram na mesma conta depósitos em 
valores  muito  superiores  aos  US$  100.000,00 previstos  na  Circular  nº 
3.225/2004 e na Circular nº 3.278/2005 do Banco Central. Daí por que, não 
obstante  o  acima  exposto,  entendo  que  esse  fato  é  suficiente  para 
caracterizar o crime descrito na segunda parte do parágrafo único do art. 
22 da Lei 7.492/1986.
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EVASÃO  DE  DIVISAS  (DEPÓSITOS  NA  CONTA  DA 
OFFSHORE  DUSSELDORF  NO  EXTERIOR  –  53  VEZES  PELO 
“NÚCLEO  PUBLICITÁRIO”  E  24  VEZES  PELO  “NÚCLEO 
FINANCEIRO”) E LAVAGEM DE DINHEIRO (DUDA MENDONÇA E 
ZILMAR FERNANDES – 53 OPERAÇÕES)

Examino,  agora,  os  depósitos efetuados na conta nº 001.001.2977, 
titularizada  pela    Dusseldorf  Company  Ltd  .  junto  ao    Bank  Boston   
International   em Miami/Flórida  .

Tais  depósitos,  como  dito,  levaram  o  PGR  a  denunciar  DUDA 
MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES pelo crime descrito no art. 1º, V, 
VI e VII,  da Lei 9.613/1998 (53 vezes),  bem como MARCOS VALÉRIO, 
RAMON  HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO, 
SIMONE  VASCONCELOS  e  GEIZA DIAS  (“núcleo  publicitário”)  pelo 
crime previsto na primeira parte do parágrafo único do art.  22 da Lei 
7.492/1986  (53  vezes),  além  de  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO,  VINÍCIUS  SAMARANE  e  AYANNA  TENÓRIO  (“núcleo 
financeiro-banco Rural”) também por este último delito (art. 22, parágrafo 
único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 27 vezes). Vale lembrar que, em 
relação a ROGÉRIO TOLENTINO e AYANNA TENÓRIO, a denúncia foi 
rejeitada.

Transcrevo abaixo os dispositivos penais mencionados:

Lei 9.613/1998
“Art.  1º  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos  ou valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  de 
crime:

(...)
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão 
de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
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VII - praticado por organização criminosa.”

Lei nº 7.492/1986
“Art. 22. (...)
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer 

título,  promove,  sem autorização legal,  a  saída de moeda ou 
divisa  para  o  exterior,  ou  nele  mantiver  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente.”

O já  citado  laudo  nº  096/2006-INC identifica  que,  no período  de 
21.2.2003  a  2.1.2004,  foram  realizados  53  depósitos  na  conta  nº 
001.001.2977,  mantida  pela    Dusseldorf  Company Ltd    no    Bank Boston   
International, sendo

16 depósitos pelo Trade Link Bank, no total de US$ 1.137.551,25;
6 depósitos pelo Deal Financial Corp., no total de US$ 384.725,00;
4 depósitos pelo Big Time Group Ltd., no total de US$ 365.414,00;
2 depósitos pela Skyla, no total de US$ 289.240,00;
6 depósitos pelo Rural International Bank, no total de US$ 240.617,74;
1  depósito  pelo  IFE  Banco  Rural  (Uruguay),  no  valor  de  US$ 

32.916,00;
1 depósito pelo Banco Rural Europa, no valor de US$ 25.359,28;
1 depósito pelo Bank of Boston Trus, no valor de US$ 67.835,00;
2 depósitos pela Empreendimento Bonifa, no total de US$ 129.412,00 

(US$ 98.700,00 + US$ 30.712,00);
1 depósito pela G and C Exclusive Ser, no valor de US$ 45.591,00;
7 depósitos  pela  Gedex (G.D.)  International  Corporation,  no total  de 

US$ 427.374,25;
1 depósito pela Kanton Business, no valor de US$ 131.838,00;
1 depósito por Luiz de Oliveira PMB, no valor de US$ 13.000,00;
1 depósito pela Radial Enterprise, no valor de US$ 98.980,00; e
3  depósitos  por  Leonildo  José  Ramadas  Nogueira  (Banco  Rural 

Europa S/A), no total de US$ 252.183,00 (um de US$ 83.873,00 + dois no 
total de US$ 168.310,00) (fls. 323-324 do vol. 3 do apenso 51).

Esses 53 depósitos foram feitos a mando de MARCOS VALÉRIO, 
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1 depósito pela Radial Enterprise, no valor de US$ 98.980,00; e
3  depósitos  por  Leonildo  José  Ramadas  Nogueira  (Banco  Rural 

Europa S/A), no total de US$ 252.183,00 (um de US$ 83.873,00 + dois no 
total de US$ 168.310,00) (fls. 323-324 do vol. 3 do apenso 51).

Esses 53 depósitos foram feitos a mando de MARCOS VALÉRIO, 
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por orientação de DELÚBIO SOARES, como pagamento do restante da 
dívida  do  PT  para  com  os  réus  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES,  pelos  serviços  de  publicidade  prestados  pela  CEP, 
sociedade de DUDA e ZILMAR.

Para realizar essas 53 remessas de valores para a conta da Dusseldorf  
no exterior,  o núcleo de MARCOS VALÉRIO se valeu tanto do banco 
Rural, seu tradicional parceiro, como de doleiros.

Assim,  dos 53 depósitos acima listados,  24 foram realizados pelo 
conglomerado  Rural,  sendo  seis operações  pelo    Rural  International   
Bank,  uma pelo  IFE Banco Rural  Uruguay e  uma pelo  Banco  Rural 
Europa,  que  são  pessoas  jurídicas  formalmente  integrantes  do  grupo 
Rural.  Além dessas  operações,  outras dezesseis  foram realizadas  pela 
Trade Link Bank, que é uma   offshore   sediada nas Ilhas Cayman, a qual   
também integra, clandestinamente, o grupo Rural.

Os demais depósitos, como dito, foram efetuados por doleiros.
Todos  esses  fatos  vieram à  tona  a  partir  da  análise  conjunta  dos 

depoimentos  de  DUDA MENDONÇA,  ZILMAR  FERNANDES,  Jader 
Kalid  Antônio,  MARCOS VALÉRIO e  SIMONE VASCONCELOS,  bem 
como dos documentos de fls.  1.044,  1.047,  1.055 e 1.058; dos laudos nº 
096/2006-INC e nº 2293/2005-INC; das fls. 49.238; do relatório de análise 
nº  004/2006;  e  do  processo  administrativo  nº  0701394603,  oriundo  do 
Banco Central do Brasil.

Com  efeito,  de  acordo  com  o  interrogatório  judicial  de  DUDA 
MENDONÇA, DELÚBIO disse à sua sócia ZILMAR “que o saldo devido 
seria acertado com o Sr. MARCOS VALÉRIO” (fls. 15.257 – original sem 
destaques).  Ainda segundo o interrogatório de DUDA,  para abrir uma 
conta no exterior, “procurou o Banco de Boston, que lhe orientou”. Tal 
“orientação resultou na abertura da conta DUSSELDORF” (fls. 15.260 – 
original sem destaques), a qual “foi aberta no início de 2003 e encerrada 
no final de 2003 ou início de 2004” (fls. 15.259 – original sem destaques). 
Essa     conta  , prossegue DUDA, “foi aberta pelo interrogando em Miami, 
no Banco de Boston Internacional e passado o número ao Sr. MARCOS 
VALÉRIO” (fls.  15.257  –  original  sem destaques).  Dessa  forma,  foram 
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seria acertado com o Sr. MARCOS VALÉRIO” (fls. 15.257 – original sem 
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conta no exterior, “procurou o Banco de Boston, que lhe orientou”. Tal 
“orientação resultou na abertura da conta DUSSELDORF” (fls. 15.260 – 
original sem destaques), a qual “foi aberta no início de 2003 e encerrada 
no final de 2003 ou início de 2004” (fls. 15.259 – original sem destaques). 
Essa     conta  , prossegue DUDA, “foi aberta pelo interrogando em Miami, 
no Banco de Boston Internacional e passado o número ao Sr. MARCOS 
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depositados  R$  10.400.000,00  na  conta  da    Dusseldorf    em  Miami   (fls. 
15.256).

ZILMAR FERNANDES, ao ser ouvida em juízo, confirma que foi o 
núcleo MARCOS VALÉRIO que fez todos os depósitos na conta mantida 
pela Dusseldorf no exterior:

“no  período  de  2002  e  2003  a  CEP  recebeu  (...)  R$ 
10.400.000,00  (...)  depositados  na  conta  DUSSELDORF (...) 
tudo o que foi depositado naquela conta fora providenciado 
por MARCOS VALÉRIO (...); que  SIMONE era a pessoa que 
informava  sobre  (...)  a  programação  dos  pagamentos;  que 
nesta  programação  se  incluíram  os  depósitos  na  conta 
DUSSELDORF (...);  que  não  conhece  pessoalmente  a  Sra. 
GEIZA DIAS; que sabia quem era esta pessoa, pois foi a pessoa 
encarregada  pelo  encaminhamento  de  comprovantes  de 
pagamentos mediante depósito na conta DUSSELDORF” (fls. 
15.251-15.253 – original sem destaques).

Na mesma linha desses relatos, a testemunha Jader Kalid Antônio, 
às fls. 4.128, admite que “a conta KANTON BUSINESS CORP” – a qual, 
como visto, figura como uma das depositárias da conta da Dusseldorf no 
exterior  –  é  “de  sua  titularidade”.  A  mesma  testemunha,  nos  dois 
depoimentos  abaixo  transcritos,  esclarece,  ainda,  que  RAMON 
HOLLERBACH atuou intensamente na remessa ilegal de valores para 
DUDA  e  ZILMAR  no  exterior. Jader  Kalid também  informa  que 
“conheceu RAMON CARDOSO através de CRISTIANO PAZ”. Vejamos o 
testemunho Jader Kalid Antônio:

“no  ano  de  2003  o  Sr.  RAMON CARDOSO,  sócio  da 
SMP&B, procurou o declarante para que este lhe orientasse 
numa provável operação no valor de cerca de dois milhões de 
reais, os quais deveriam ser ‘transformados’ em pagamentos a 
serem realizados numa conta situada no exterior;  QUE o Sr. 
RAMON CARDOSO não  informou  o  nome  do  destinatário 
nem  em  qual  país  seria  efetivado  tal  pagamento,  somente 
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declinou que a transferência envolveria uma conta no Banco 
de Boston, situada no exterior; (...) QUE também informou ao 
Sr.  RAMON  CARDOSO  que  iria  verificar  junto  ao  Israel 
Discount Bank of NY, com o qual matinha relacionamento, se 
seria possível efetivar a transferência dos dois milhões para o 
exterior  mediante  a  utilização  da  conta-corrente  de  uma 
empresa  situada  no  exterior  do  qual  era  procurador;  QUE 
assim verificaria junto ao Israel Discount Bank of NY se este 
estava necessitando realizar um pagamento em real no Brasil 
com a contrapartida do depósito em dólar no exterior;  QUE 
posteriormente  procurou  o  Sr.  RAMON  CARDOSO  e 
informou que o Israel Discount Bank of NY necessitava tão 
somente de realizar  o pagamento no Brasil  de um valor de 
quatrocentos mil reais, o qual teria como contrapartida o seu 
depósito do correspondente em dólar no exterior; QUE assim 
foi  efetivada  a  transferência  U$  131.838,00  da  conta  da 
empresa KANTON para a conta da empresa DUSSELDORF; 
QUE  o número da conta-corrente da empresa DUSSELDOF 
foi  informada  pelo  Sr.  RAMON  CARDOSO;  (...)  QUE 
posteriormente e ainda no ano de 2003 a Sra. GEIZA DIAS, 
funcionária  do  setor  financeiro  da  SMP&B  passou  alguns 
fax’s para o declarante, os quais continham o número de uma 
conta-corrente no exterior; QUE a Sra.  GEIZA DIAS solicitou 
ao declarante a sua ajuda para verificar se determinado valor 
havia  sido  depositado  em  tais  contas;  (...)  QUE  conheceu 
RAMON  CARDOSO  através  de  CRISTIANO  PAZ;  QUE 
conhece  CRISTIANO  PAZ  há  vários  anos  atrás,  quando 
frequentava encontros sociais juntamente com o mesmo; QUE já 
realizou  consultorias  financeiras  para  CRISTIANO  PAZ,  que 
precisava na época de serviços de  factoring” (fls. 3.582-3.585 – 
original sem destaques).

“em  complementação  ao  depoimento  prestado 
anteriormente,  declara  que  realmente  operou  transações 
financeiras  internacionais  para  diversos  clientes;  QUE  essas 
operações são conhecidas no mercado financeiro como ‘dólar 
cabo’, onde um cliente que necessita de reais no Brasil e possui 
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dólares no exterior é atendido pelo declarante que fornecia a 
moeda  desejada  pelo  cliente,  ou  vice-versa;  (...)  hoje  tem 
conhecimento que a empresa TRADE LINK é controlada pelo 
BANCO RURAL” (fls. 4.127 – original sem destaques).

Como se  vê,  tal  como afirmado  por  MARCOS VALÉRIO em seu 
interrogatório judicial, “na SMP&B havia uma divisão de tarefas apenas 
no plano formal, sendo, de fato, a empresa administrada, em conjunto, 
pelo interrogando [MARCOS VALÉRIO], Ramon e Cristiano”, ou seja, “a 
empresa era ‘tocada a três mãos’” (fls. 16.357). Mais do que isso. Pelo que 
se extrai  do relato de Jader Kalid Antônio e dos demais elementos de 
convicção  aqui  apresentados,  MARCOS  VALÉRIO  e  RAMON 
HOLLERBACH agiam conjuntamente, também, em relação ao crime de 
evasão de divisas.

Para  tanto,  ainda  dentro  do  denominado  “núcleo  publicitário”, 
MARCOS VALÉRIO e RAMON HOLLERBACH contavam com o apoio 
de SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, chegando esta, inclusive, a 
pedir ajuda a Jader Kalid, doleiro experiente, para verificar se depósitos 
em  conta  no  exterior,  de  fato,  tinham  sido  efetuados.  Já  SIMONE, 
conforme esclarecido  por ZILMAR,  “era  a  pessoa  que [lhe]  informava 
sobre  (...)  a  programação  dos  pagamentos”,  sendo  que,  “nesta 
programação”,  incluíam-se “os depósitos na conta DUSSELDORF” (fls. 
15.253).  Tal  afirmação  está  em  consonância  com  o  interrogatório  de 
SIMONE, a qual admite que “efetuou diversos contatos telefônicos com a 
mesma [ZILMAR], com vistas a colher informações acerca das datas de 
depósitos” (fls. 16.465).

Em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  MARCOS  VALÉRIO 
também  confirma  que  “DELÚBIO  SOARES  determinou  ao 
DECLARANTE [MARCOS VALÉRIO] que fizesse o repasse dos recursos 
para DUDA MENDONÇA” (fls. 1.456).  Em juízo,  MARCOS VALÉRIO 
acrescenta  que  “repassou  valores  para  Duda  Mendonça,  referentes, 
segundo Delúbio Soares, a débitos do PT com a agência de publicidade 
de Duda Mendonça (campanha de 2002 e preparação da campanha de 
2004)” (fls. 16.352 – sem destaques no original). Embora diga que “nada 
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conhecimento que a empresa TRADE LINK é controlada pelo 
BANCO RURAL” (fls. 4.127 – original sem destaques).

Como se  vê,  tal  como afirmado  por  MARCOS VALÉRIO em seu 
interrogatório judicial, “na SMP&B havia uma divisão de tarefas apenas 
no plano formal, sendo, de fato, a empresa administrada, em conjunto, 
pelo interrogando [MARCOS VALÉRIO], Ramon e Cristiano”, ou seja, “a 
empresa era ‘tocada a três mãos’” (fls. 16.357). Mais do que isso. Pelo que 
se extrai  do relato de Jader Kalid Antônio e dos demais elementos de 
convicção  aqui  apresentados,  MARCOS  VALÉRIO  e  RAMON 
HOLLERBACH agiam conjuntamente, também, em relação ao crime de 
evasão de divisas.

Para  tanto,  ainda  dentro  do  denominado  “núcleo  publicitário”, 
MARCOS VALÉRIO e RAMON HOLLERBACH contavam com o apoio 
de SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, chegando esta, inclusive, a 
pedir ajuda a Jader Kalid, doleiro experiente, para verificar se depósitos 
em  conta  no  exterior,  de  fato,  tinham  sido  efetuados.  Já  SIMONE, 
conforme esclarecido  por ZILMAR,  “era  a  pessoa  que [lhe]  informava 
sobre  (...)  a  programação  dos  pagamentos”,  sendo  que,  “nesta 
programação”,  incluíam-se “os depósitos na conta DUSSELDORF” (fls. 
15.253).  Tal  afirmação  está  em  consonância  com  o  interrogatório  de 
SIMONE, a qual admite que “efetuou diversos contatos telefônicos com a 
mesma [ZILMAR], com vistas a colher informações acerca das datas de 
depósitos” (fls. 16.465).

Em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  MARCOS  VALÉRIO 
também  confirma  que  “DELÚBIO  SOARES  determinou  ao 
DECLARANTE [MARCOS VALÉRIO] que fizesse o repasse dos recursos 
para DUDA MENDONÇA” (fls. 1.456).  Em juízo,  MARCOS VALÉRIO 
acrescenta  que  “repassou  valores  para  Duda  Mendonça,  referentes, 
segundo Delúbio Soares, a débitos do PT com a agência de publicidade 
de Duda Mendonça (campanha de 2002 e preparação da campanha de 
2004)” (fls. 16.352 – sem destaques no original). Embora diga que “nada 
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sabe  sobre  essas  remessas  para  o  exterior”  (fls.  16.367),  MARCOS 
VALÉRIO admite  que  “algumas  transferências  foram feitas,  também, 
através do Sr. Jader Kalid” (fls. 16.353 – sem destaques no original).

Em harmonia com o exposto, SIMONE VASCONCELOS, em juízo, 
confirma que

“foi  apresentada  a  Zilmar  por  Marcos  Valério  nas 
dependências  da  SMP&B,  onde  o  mesmo  informou  que  a 
interroganda deveria começar a proceder repasses para Zilmar 
quando, ainda, ficou sabendo que a mesma era sócia de Duda 
Mendonça;  (...)  efetuou  diversos  contatos  telefônicos  com  a 
mesma [ZILMAR], com vistas a colher informações acerca das 
datas de depósitos” (fls. 16.465);

Já  às  fls.  1.044,  1.047,  1.055  e  1.058,  encontram-se  cópias  de 
comprovantes de depósitos efetuados na multicitada conta da Dusseldorf  
no  exterior,  os  quais  foram  enviados  a  (e  por)  GEIZA  DIAS,  para 
prestação de contas a ZILMAR FERNANDES.

Tais  documentos  estão  em  harmonia  com  a  afirmação  feita  por 
ZILMAR  de  que  GEIZA  DIAS  “foi  a  pessoa  encarregada  pelo 
encaminhamento de comprovantes de pagamentos mediante depósito na 
conta DUSSELDORF” (fls. 15.253). Esses documentos estão em harmonia, 
também, com a assertiva do doleiro Jader Kalid Antônio de que GEIZA 
DIAS pediu a sua ajuda para verificar depósitos efetuados em conta no 
exterior (fls. 3.585).

Os mesmos documentos também afastam a alegação de MARCOS 
VALÉRIO de que “nada sabe sobre essas remessas para o exterior” (fls. 
16.367). Ora, caso o núcleo de MARCOS VALÉRIO realmente não tivesse 
promovido  a  saída  ilegal  de  divisas  para  o  exterior,  limitando-se  a 
repassar  os  valores  para  DUDA e  ZILMAR ou para  os  intermediários 
indicados por estes, conforme sustenta MARCOS VALÉRIO, não teria por 
que GEIZA DIAS prestar contas a ZILMAR acerca das remessas feitas 
para a conta da Dusseldorf no exterior.

Além  das  remessas  de  valores  feitas  por  doleiros,  o  núcleo  de 
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MARCOS VALÉRIO,  como já antecipado,  também se valeu do grupo 
Rural para enviar dinheiro para a conta da   Dusseldorf   no exterior  .

O laudo nº 096/2006-INC destaca 24 remessas, das quais seis foram 
operacionalizadas pelo Rural International Bank, uma pelo IFE Banco Rural 
(Uruguay)  e  uma  pelo  Banco  Rural  Europa,  que  são  sociedades 
formalmente integrantes do grupo Rural (fls. 323-324 do vol. 3 do apenso 
51).

Note-se que, conforme revela o laudo nº 2293/2005-INC (fls. 33 do 
vol. 1 do apenso 51), JOSÉ ROBERTO SALGADO era secretário do Rural  
International Bank, que, conforme exposto, fez seis depósitos na conta da 
Dusseldorf  no exterior, no total de US$ 240.617,74. Tal revelação, aliás, se 
coaduna com a defesa de JOSÉ ROBERTO, o qual admite, em alegações 
finais,  que atuava na “área  internacional  e  de  câmbio” (fls.  48.284).  O 
mesmo laudo  nº  2293/2005-INC também ressalta  que,  à  época  de  sua 
confecção  (2005),  KÁTIA  RABELLO  era  a  responsável  pelo  Rural  
International Bank (fls. 33 do vol. 1 do apenso 51).

Além das oito remessas realizadas pelas mencionadas sociedades 
formalmente integrantes do grupo Rural (seis  pelo  Rural  International  
Bank,  uma  pelo  IFE  Banco  Rural  Uruguay  e  uma  pelo  Banco  Rural 
Europa), outras dezesseis foram efetuadas pela   Trade Link Bank   (fls. 324 
do vol. 3 do apenso 51).

A pessoa jurídica Trade Link Bank   é uma   offshore   sediada nas Ilhas   
Cayman, constituindo uma unidade externa clandestina do grupo Rural, 
conforme demonstram tanto o relatório de análise nº 004/2006, quanto o 
processo  administrativo  nº  0701394603,  oriundo  do  Banco  Central  do 
Brasil.

Com efeito, o relatório de análise nº 004/2006 (fls. 3-38 do vol. 1 do 
apenso 85) – baseado em registros bancários e transferências eletrônicas 
de  contas  mantidas  em bancos norte-americanos,  dentre  elas  da  Rural  
Securities International Inc. e da Trade Link Bank – revela que “a atividade 
principal  da    offshore    Trade  Link  Bank”  era  “gerenciar  a  fortuna  da   
família Rabello” (fls. 4 do vol. 1 do apenso 85).

Mais do que isso, o Banco Central – na decisão proferida às fls. 1.323-
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1.329 do processo administrativo nº 0701394603, datada de 9.10.2009 (fls. 
43.656  –  CD  2)  –  ressalta  que  KÁTIA  RABELLO  e  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO chegaram ao ponto de prestar informação falsa ao Banco 
Central em  correspondência  na  qual  negavam  a  existência  de 
participação direta ou indireta do banco Rural no   Trade Link Bank  .

Como  é  evidente,  os  dois  prestaram  essa  informação  falsa  na 
tentativa  de  ocultar  a  saída  ilegal  de  divisas  que  promoveram para  a 
conta  da  Dusseldorf  no  exterior,  além  de  outras  ilicitudes  adiante 
apontadas.

Todavia,  tal  informação  falsa  prestada  por  KÁTIA  RABELLO  e 
JOSÉ ROBERTO SALGADO foi detectada pelo Banco Central, o qual, 
na citada decisão proferida no processo administrativo nº 0701394603 (fls. 
43.656 – CD 2), enfatiza que o banco Rural “possuía vínculos societário 
e de administração/gerência  com a instituição Trade Link Bank,  com 
sede  nas  Ilhas  Cayman”,  sendo  ainda  constatada  a  ocorrência  de 
“operações  entre  as  duas  instituições  citadas”,  o  que  é  vedado em 
virtude da “existência de participação ou gerência comum”.

Após realçar que o banco Rural “negou a existência de participação 
direta ou indireta da instituição no Trade Link Bank”, o Banco Central, no 
multicitado processo administrativo nº 0701394603 (fls.  43.656 – CD 2), 
também esclarece que o expediente em que o banco Rural formalizou 
tal  mentira  foi  firmado  por  KÁTIA  RABELLO  e  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO,  “com  a  ciência  de  toda  a  diretoria  executiva  e  de  seu 
Conselho de Administração”.

Sendo assim, conclui a Autarquia Federal que “fica configurada a 
prestação  de  informação  falsa  a  este  Banco  Central  do  Brasil, 
consubstanciada na negativa de participação societária direta por parte de 
administradores  do  Banco  Rural  e  gerência  comum  na  instituição 
financeira Trade Link Bank (TLB) e no Banco Rural”.

Não  bastasse  isso,  o  Banco  Central,  apoiado  em  documentos  do 
Union Bank of Switzerland  e do  Swiss Bank,  aponta,  no mesmo processo 
administrativo nº 0701394603 (fls. 43.656 – CD 2), que o   Trade Link Bank  , 
na  verdade,  “era  controlado  pela  família  Rabello,  a  mesma  que 
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controlava o Banco Rural do Brasil”,  o qual,  por sua vez,  tinha como 
principais dirigentes José Augusto Dumont (falecido), KÁTIA RABELLO, 
JOSÉ ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e Ayanna Tenório 
(em relação a qual a denúncia, nesse ponto, não foi recebida).

Tanto  que  o  Banco  Central,  ainda  no  processo  administrativo  nº 
0701394603  (fls.  43.656  –  CD  2),  realça  que  KÁTIA  RABELLO  foi 
presidente da diretoria  executiva desde 30.10.2001,  ao passo que JOSÉ 
ROBERTO  SALGADO  foi  diretor  executivo  de  24.11.2000  a  8.4.2004, 
quando passou a ser vice-presidente da Diretoria Executiva (a partir de 
8.4.2004), sendo também diretor responsável pelas operações de câmbio a 
partir de 26.11.2002. VINÍCIUS SAMARANE, por sua vez, segundo ele 
próprio,

“em 2002 (...) foi nomeado Diretor de Controles Internos 
do BANCO RURAL sendo responsável pela auditoria interna e 
inspetoria  da  instituição;  QUE  em  2004  foi  eleito  Diretor 
Estatutário de Controles Internos e  Compliance (...); QUE como 
Diretor  Estatutário  de  Controles  Internos  e  Compliance é 
responsável pela área de auditoria e inspetoria e compliance (...) 
QUE  a  atividade  de  Compliance consiste  em  acompanhar  e 
monitorar a aplicação nas atividades do banco dos normativos 
internos e externos; QUE os normativos externos dizem respeito 
a  normas  ditadas  pelos  diversos  órgãos  da  administração 
pública, tais como BANCO CENTRAL e RECEITA FEDERAL; 
(...) as operações financeiras suspeitas são analisadas pelo Setor 
de  Inspetoria  e  Monitoramento  Interno,  a  quem  compete 
também  realizar  as  comunicações  ao  BANCO 
CENTRAL/COAF;” (fls. 6.000-6.001).

Além disso, consta ainda da decisão proferida pelo Banco Central no 
processo administrativo nº 0701394603 (fls. 43.656 – CD 2) que,

“uma  vez  caracterizada  a  existência  comum  de 
controladores e administradores entre o Banco Rural e o Trade 
Link  Bank,  empresa  localizada  no  exterior,  é  vedada  a 
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realização de operações entre ambas (...)
28.  As citadas instituições realizaram várias  operações, 

sob  diversas  modalidades,  (...)  sem  a  consolidação  das 
demonstrações financeiras do Banco Rural e Trade Link Bank.

29. A primeira modalidade era a concessão de crédito pelo 
Trade Link Bank para o Banco Rural (...)

31. No mesmo sentido, há nos autos diversos contratos de 
câmbio celebrados pelo Banco Rural e que  deram suporte a 
remessas de valores ao exterior, a título de pagamento de juros 
e principal de empréstimos, bem como ao ingresso de recursos 
relativos a mútuos e a carta de crédito paga pelo Trade Link 
Bank.

(...)
34.  No mesmo sentido,  outras empresas integrantes  do 

Grupo  Rural  mantiveram  aplicações  junto  ao  Trade  Link 
Bank.

35 Uma dessas empresas foi Banco Rural Europa (...)
36. Por sua vez,  a IFE Banco Rural Uruguay (...) possuía 

aplicação em valor de 35 milhões de dólares americanos no 
mesmo Trade Link Bank.

(...)
40.  Com  relação  à  responsabilidade  individual  pelas 

irregularidades cometidas, verifica-se, no tocante à prestação de 
informação falsa a este Banco Central, que  a correspondência 
do Banco Rural datada de 27.6.2005 (fls. 158-163), por meio da 
qual  foi  negada  a  existência  de  participação  societária  ou 
gerência comum entre as instituições, foi firmada por quatro 
Diretores  do  Banco  Rural,  além de ter  a  ciência  de  diversos 
outros  Diretores  e  Conselheiros  de  Administração  da 
instituição.

41. A Presidente  Kátia Rabello,  os Vice-Presidentes  José 
Roberto Salgado e Ayanna Tenório Torres de Jesus e o Diretor 
Plauto  Gouvêa,  respondem  pela  irregularidade  ‘a’,  pois 
firmaram o documento representando o Banco Rural.

(...)
44.  No  tocante  à  irregularidade  ‘b’,  respondem  pela 
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realização  das  operações  vedadas  a  sra.  Kátia  Rabello,  que 
ocupava  o  cargo  de  Presidente  do  Banco  Rural,  o  sr.  José 
Roberto Salgado,  Vice-Presidente e Diretor responsável  pelas 
operações  de  câmbio,  e  o  sr.  Holton  Gomes  Brandão,  que 
ocupou o  cargo  de  Vice-Presidente  em ambas  as  instituições 
concomitantemente  no  período  em  que  as  operações  foram 
realizadas.”

Por  conta  desses  fatos,  o  Banco  Central,  no  tantas  vezes  citado 
processo administrativo nº 0701394603 (em decisão datada de 9.10.2009, 
contra a qual foi interposto recurso ao Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional – fls. 43.656 – CD 2), decide aplicar a pena de

“INABILITAÇÃO para o exercício de cargos de direção 
na  administração  ou  gerência  em  instituições na  área  de 
fiscalização  do  Banco  Central  do  Brasil  (...)  pelo  prazo  de  6 
(seis)  anos  para  a  sra.  Kátia  Rabello  e  o  sr.  José  Roberto 
Salgado por prestação de informação falsa ao Banco Central 
ao negarem a existência de participação societária (direta ou 
indireta)  e/ou  gerência  comum  no  Banco  Rural  S/A  e  na 
instituição  financeira  Trade  Link  Bank (TLB),  sediada  nas 
Ilhas  Cayman,  induzindo  esta  autarquia  em  erro 
(irregularidade  ‘a’),  bem  como  por  realizarem  operações 
vedadas com o mesmo Trade Link Bank, instituição financeira 
sediada  no  exterior,  sem  efetuar  a  consolidação  das 
demonstrações financeiras (irregularidade ‘b’).”

Não obstante todos os elementos de convicção aqui destacados,  a 
demonstrar,  cabalmente,  a  conduta  típica  de  todos  os  acusados  cuja 
condenação  aqui  se  indica,  os  réus  integrantes  dos  chamados  núcleo 
publicitário e financeiro, de uma forma geral,  ainda assim, insistem na 
alegação de que a acusação não teria especificado a conduta de cada um.

A despeito  da  notória  insubsistência  desse  argumento,  tendo  em 
vista tudo o que já foi exposto, é importante atentar, tal como já feito nos 
itens  anteriores,  para o fato de que esses  crimes foram praticados por 
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quadrilha organizada, em que se sobressai a divisão de tarefas, de modo 
que cada um dos denunciados ficava encarregado de uma parte dos atos 
que,  no  conjunto,  eram  essenciais  para  o  sucesso  da  empreitada 
criminosa.

Apenas em relação a CRISTIANO PAZ e VINÍCIUS SAMARANE 
é que entendo não haver prova suficiente para a condenação, razão por 
que se impõe a absolvição de ambos, nos termos do disposto no inciso 
VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Feito esse registro, anoto que outra tese geral da defesa é a de que 
não teria havido a efetiva saída de capital para o exterior, uma vez que os 
valores depositados na conta da  offshore Dusseldorf junto ao  BankBoston  
International  foram  realizados  mediante  operações  conhecidas  como 
“dólar-cabo”.  Nessas  operações,  pessoas  estrangeiras que necessitavam 
de reais recebiam o crédito pretendido no Brasil e, em troca, transferiam 
no exterior,  para a conta da  Dusseldorf,  o montante correspondente em 
dólares, havendo, assim, mera troca de titularidade de depósitos no Brasil 
e  no exterior.  Sustenta,  então,  a  defesa  dos  réus que não teria  havido 
evasão de divisas, já que os valores depositados na conta da  Dusseldorf  
seriam provenientes de contas de pessoas jurídicas estrangeiras, que já se 
encontravam no exterior.

Tal alegação é, com a devida venia, no mínimo, absurda.
Para que o crime de evasão de divisas se configure, evidentemente, 

não é necessária a saída  física de moeda do território nacional. Noutras 
palavras, ainda que se considere, tal como afirma MARCOS VALÉRIO, 
que todos os depósitos efetuados na conta da  Dusseldorf  junto ao  Bank  
Boston  International foram  realizados  mediante  as  chamadas  operações 
“dólar-cabo”, obviamente que aquele que efetua pagamento em reais no 
Brasil com o objetivo de disponibilizar, através do outro que recebeu tal 
pagamento,  o  respectivo  montante  em  moeda  estrangeira  no  exterior, 
incorre no delito previsto na primeira parte do parágrafo único do art. 22 
da  Lei  7.492/1986.  Isso  porque,  com  essa  conduta,  promove-se, 
dolosamente, a saída de moeda ou divisa para o exterior, sem autorização 
legal.
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Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt destaca que

“A elementar  normativa  a  qualquer  título  significa  que  é 
indiferente a forma ou meio pela qual a saída ilegal de moeda ou 
divisas  para  o  exterior  tenha  sido  praticada,  através  de 
operação de câmbio, de tradição manual em espécie, dólar-cabo 
etc. (...)

Por óbvio, ninguém ignora que os dólares não saem, em 
cada operação cambial,  do  território  nacional.  É  inconcebível 
que houvesse aviões fretados carregados de malotes recheados 
de  dólares  voando para  os  mais  distintos  pontos  do planeta 
transportando  fisicamente  valores  (...).  Em  outros  termos,  a 
rigor,  a instituição financeira sediada no Brasil  [ou o doleiro] 
transfere –  em favor  do beneficiário  da operação  – o crédito que 
dispõe em uma conta já  mantida fora  do país.  Comunica ao 
Banco estrangeiro que determinado valor deve ser creditado em 
favor de tal e qual cliente que dele pode fazer uso como lhe 
aprouver” (Crimes contra o sistema financeiro nacional & contra o  
mercado de capitais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 262 e 
265).

No caso, conforme esclarecido por ZILMAR FERNANDES em seu 
interrogatório judicial, “no período de 2002 e 2003 a CEP [pessoa jurídica 
de DUDA e ZILMAR] recebeu (...) R$ 10.400.000,00 (...) depositados na 
conta  DUSSELDORF”,  sendo que “tudo o  que foi  depositado naquela 
conta fora providenciado por MARCOS VALÉRIO” (fls. 15.251-15.252).

Para tanto,  o  “núcleo MARCOS VALÉRIO”,  como já  dito,  contou 
com  a  ajuda  de  doleiros  (especialmente  Jader  Kalid  Antônio,  que  foi 
acionado por RAMON HOLLERBACH – fls. 3.582-3.585), bem como com 
o tradicional apoio dos membros do “núcleo financeiro-banco Rural”, os 
quais  se  valeram  do  Rural  International  Bank,  do  IFE  Banco  Rural 
(Uruguay) e do Banco Rural Europa, além, é claro, do  Trade Link Bank, 
unidade  clandestina  do  conglomerado  Rural,  conforme apontado  pelo 
Banco Central no processo administrativo nº 0701394603.

SIMONE e GEIZA, em suas alegações finais, enfatizam que não são 
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as mentoras dos crimes, já que apenas agiam por ordem dos sócios da 
SMP&B. Esse argumento, tal como já exposto no item IV, embora possa 
repercutir na fixação da pena, é irrelevante para a configuração da co-
autoria de ambas nos delitos, uma vez que estes foram praticados com 
divisão de tarefas, cabendo a cada co-autor determinadas funções, de cuja 
execução dependia o sucesso do esquema criminoso.

Pelos mesmos motivos, é igualmente incabível a tese formulada por 
SIMONE VASCONCELOS de que a sua culpabilidade estaria excluída, 
seja porque teria agido mediante erro sobre a ilicitude do fato (CP, art. 
21), seja porque não lhe seria exigível uma conduta diversa da praticada, 
tendo em vista que ela, por ser mera empregada da SMP&B, não podia 
desobedecer  as  ordens  dos  sócios,  sob  pena  de  perder  seu  emprego. 
Conforme  demonstra  o  sólido  conjunto  probatório  trazido  à  tona, 
SIMONE  tinha  plena  consciência  da  ilicitude  de  sua  conduta,  não 
havendo, portanto, espaço para o reconhecimento de erro de proibição 
(CP,  art.  21).  Quanto  à  invocada inexigibilidade de  conduta diversa,  é 
claramente insubsistente a alegação de que alguém, por simples receio de 
perder o emprego, estaria livre para praticar crimes.

KÁTIA  RABELLO  alega,  ainda,  que  não  teria  havido  lesão  ao 
sistema financeiro nacional (bem jurídico tutelado pela Lei n. 7.492/86), 
dado  que  o  banco  Rural  teria  demonstrado  responsabilidade  na  sua 
gestão,  mantendo-se  sólido  e  ativo,  honrando  os  seus  compromissos, 
estando a  sua lucratividade e  o percentual  de inadimplência  dos seus 
empréstimos em harmonia com os de outros bancos brasileiros.

No  entanto,  o  art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei 
7.492/1986, ao descrever o crime imputado aos réus, limita-se a tipificar a 
conduta daquele que, “a qualquer título, promove, sem autorização legal, 
a  saída  de  moeda  ou  divisa  para  o  exterior”.  Não  se  exige  qualquer 
resultado naturalístico. Ademais, a afirmação de que a conduta dos réus 
não  teria  atingido o  sistema financeiro  nacional  evidencia  muito  mais 
uma  opinião  subjetiva  do  que  um  dado  concreto,  apoiado  em  bases 
legais.

Analiso, agora, as 53 operações de lavagem de dinheiro atribuídas 
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repercutir na fixação da pena, é irrelevante para a configuração da co-
autoria de ambas nos delitos, uma vez que estes foram praticados com 
divisão de tarefas, cabendo a cada co-autor determinadas funções, de cuja 
execução dependia o sucesso do esquema criminoso.

Pelos mesmos motivos, é igualmente incabível a tese formulada por 
SIMONE VASCONCELOS de que a sua culpabilidade estaria excluída, 
seja porque teria agido mediante erro sobre a ilicitude do fato (CP, art. 
21), seja porque não lhe seria exigível uma conduta diversa da praticada, 
tendo em vista que ela, por ser mera empregada da SMP&B, não podia 
desobedecer  as  ordens  dos  sócios,  sob  pena  de  perder  seu  emprego. 
Conforme  demonstra  o  sólido  conjunto  probatório  trazido  à  tona, 
SIMONE  tinha  plena  consciência  da  ilicitude  de  sua  conduta,  não 
havendo, portanto, espaço para o reconhecimento de erro de proibição 
(CP,  art.  21).  Quanto  à  invocada inexigibilidade de  conduta diversa,  é 
claramente insubsistente a alegação de que alguém, por simples receio de 
perder o emprego, estaria livre para praticar crimes.

KÁTIA  RABELLO  alega,  ainda,  que  não  teria  havido  lesão  ao 
sistema financeiro nacional (bem jurídico tutelado pela Lei n. 7.492/86), 
dado  que  o  banco  Rural  teria  demonstrado  responsabilidade  na  sua 
gestão,  mantendo-se  sólido  e  ativo,  honrando  os  seus  compromissos, 
estando a  sua lucratividade e  o percentual  de inadimplência  dos seus 
empréstimos em harmonia com os de outros bancos brasileiros.

No  entanto,  o  art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei 
7.492/1986, ao descrever o crime imputado aos réus, limita-se a tipificar a 
conduta daquele que, “a qualquer título, promove, sem autorização legal, 
a  saída  de  moeda  ou  divisa  para  o  exterior”.  Não  se  exige  qualquer 
resultado naturalístico. Ademais, a afirmação de que a conduta dos réus 
não  teria  atingido o  sistema financeiro  nacional  evidencia  muito  mais 
uma  opinião  subjetiva  do  que  um  dado  concreto,  apoiado  em  bases 
legais.

Analiso, agora, as 53 operações de lavagem de dinheiro atribuídas 
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a DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES (art. 1º, V, VI e VII, da 
Lei 9.613/1998), as quais estão relacionadas às 53 operações de evasão de 
divisas já demonstradas.

O  fato  de  DUDA  e  ZILMAR,  como  visto,  terem  recebido –  de 
doleiros e de unidades externas do grupo Rural – 53 depósitos na conta 
da    offshore  Dusseldorf  Company Ltd  . junto  à  agência  do  Bank  Boston  
International  localizada  em  Miami,  Estados  Unidos  da  América,  sem 
declarar tais depósitos ao Banco Central e à Receita Federal, revela, à 
evidência,  que  ambos  ocultaram  a  origem,  localização,  disposição, 
movimentação e propriedade de valores provenientes de crimes contra 
o sistema financeiro nacional.

Ainda que se  considere,  conforme exposto no começo deste  item, 
que não há provas suficientes para afirmar que DUDA e ZILMAR sabiam 
dos crimes antecedentes descritos nos itens III, V e VI, o mesmo não se 
pode dizer com relação à evasão de divisas detalhada neste item VIII, que 
é o crime antecedente dessas outras 53 operações de lavagem de dinheiro 
imputadas a ambos.

Com efeito, tanto DUDA, quanto sua sócia ZILMAR tinham pleno 
conhecimento de que os 53 depósitos efetuados na conta mantida no 
Bank Boston International  pela  offshore  de DUDA, a  Dusseldorf  Company  
Ltd., foram realizados mediante saídas ilegais de divisas para o exterior, 
promovidas  pelo  núcleo  de  MARCOS VALÉRIO,  que  contou  com o 
imprescindível  apoio operacional  do “núcleo financeiro-banco Rural” 
(em 24 operações) e de doleiros (nas demais operações).

Tal  conclusão,  em  última  análise,  pode  ser  extraída  do  próprio 
interrogatório judicial de DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES.

Ao ser ouvido em juízo, DUDA esclarece que DELÚBIO disse à sua 
sócia ZILMAR “que o saldo devido seria acertado com o Sr. MARCOS 
VALÉRIO”  (fls.  15.257  –  original  sem  destaques).  Para  tanto,  DUDA 
admite que, com o auxílio do Bank Boston, abriu uma conta em nome da 
Dusseldorf  (fls.  15.260 –  original  sem destaques),  a  qual  “foi  aberta  no 
início de 2003 e encerrada no (...) início de 2004” (fls. 15.259 – original 
sem  destaques).  Essa     conta  ,  continua  DUDA,  “foi  aberta  pelo 
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a DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES (art. 1º, V, VI e VII, da 
Lei 9.613/1998), as quais estão relacionadas às 53 operações de evasão de 
divisas já demonstradas.

O  fato  de  DUDA  e  ZILMAR,  como  visto,  terem  recebido –  de 
doleiros e de unidades externas do grupo Rural – 53 depósitos na conta 
da    offshore  Dusseldorf  Company Ltd  . junto  à  agência  do  Bank  Boston  
International  localizada  em  Miami,  Estados  Unidos  da  América,  sem 
declarar tais depósitos ao Banco Central e à Receita Federal, revela, à 
evidência,  que  ambos  ocultaram  a  origem,  localização,  disposição, 
movimentação e propriedade de valores provenientes de crimes contra 
o sistema financeiro nacional.

Ainda que se  considere,  conforme exposto no começo deste  item, 
que não há provas suficientes para afirmar que DUDA e ZILMAR sabiam 
dos crimes antecedentes descritos nos itens III, V e VI, o mesmo não se 
pode dizer com relação à evasão de divisas detalhada neste item VIII, que 
é o crime antecedente dessas outras 53 operações de lavagem de dinheiro 
imputadas a ambos.

Com efeito, tanto DUDA, quanto sua sócia ZILMAR tinham pleno 
conhecimento de que os 53 depósitos efetuados na conta mantida no 
Bank Boston International  pela  offshore  de DUDA, a  Dusseldorf  Company  
Ltd., foram realizados mediante saídas ilegais de divisas para o exterior, 
promovidas  pelo  núcleo  de  MARCOS VALÉRIO,  que  contou  com o 
imprescindível  apoio operacional  do “núcleo financeiro-banco Rural” 
(em 24 operações) e de doleiros (nas demais operações).

Tal  conclusão,  em  última  análise,  pode  ser  extraída  do  próprio 
interrogatório judicial de DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES.

Ao ser ouvido em juízo, DUDA esclarece que DELÚBIO disse à sua 
sócia ZILMAR “que o saldo devido seria acertado com o Sr. MARCOS 
VALÉRIO”  (fls.  15.257  –  original  sem  destaques).  Para  tanto,  DUDA 
admite que, com o auxílio do Bank Boston, abriu uma conta em nome da 
Dusseldorf  (fls.  15.260 –  original  sem destaques),  a  qual  “foi  aberta  no 
início de 2003 e encerrada no (...) início de 2004” (fls. 15.259 – original 
sem  destaques).  Essa     conta  ,  continua  DUDA,  “foi  aberta  pelo 
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interrogando em Miami, no Banco de Boston Internacional e passado o 
número  ao  Sr.  MARCOS  VALÉRIO”  (fls.  15.257  –  original  sem 
destaques). Dessa maneira, foram depositados R$ 10.400.000,00 na conta 
da   Dusseldorf   em Miami   (fls. 15.256).

O  mesmo  se  colhe  do  interrogatório  judicial  de  ZILMAR 
FERNANDES, a qual confirma que:

“no  período  de  2002  e  2003  a  CEP  recebeu  (...)  R$ 
10.400.000,00  (...)  depositados  na  conta  DUSSELDORF (...) 
tudo o que foi depositado naquela conta fora providenciado 
por MARCOS VALÉRIO (...); que  SIMONE era a pessoa que 
informava  sobre  (...)  a  programação  dos  pagamentos;  que 
nesta  programação  se  incluíram  os  depósitos  na  conta 
DUSSELDORF (...);  que  não  conhece  pessoalmente  a  Sra. 
GEIZA DIAS; que sabia quem era esta pessoa, pois foi a pessoa 
encarregada  pelo  encaminhamento  de  comprovantes  de 
pagamentos mediante depósito na conta DUSSELDORF” (fls. 
15.251-15.253 – original sem destaques).

É  importante  observar,  como  bem  destaca  o  Ministério  Público 
Federal,  que,  somente  “[a]pós  a  divulgação  pública  da  existência  das 
contas no exterior, Duda Mendonça, por meio de denúncia espontânea, 
assumiu perante a Receita Federal do Brasil a titularidade dos recursos 
que transitaram na conta n° 001.001.2977. Recursos que não tinham sido 
declarados,  na  época  própria,  para  as  autoridades  brasileiras 
competentes” (fls. 45.463).

Assim, diante de todos esses elementos de convicção, verifica-se que 
MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH  e  SIMONE 
VASCONCELOS promoveram 53 operações ilegais de saída de moeda 
ou divisas para o exterior,  das quais  24 se deram com o concurso de 
KÁTIA RABELLO e JOSÉ ROBERTO SALGADO.

Verifica-se,  também,  que  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES praticaram 53 operações de lavagem de dinheiro.

No que se refere especificamente a  GEIZA DIAS, entendo que ela, 
tendo  em  vista  tudo  o  que  foi  exposto,  também  incorreu  no  delito 
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interrogando em Miami, no Banco de Boston Internacional e passado o 
número  ao  Sr.  MARCOS  VALÉRIO”  (fls.  15.257  –  original  sem 
destaques). Dessa maneira, foram depositados R$ 10.400.000,00 na conta 
da   Dusseldorf   em Miami   (fls. 15.256).

O  mesmo  se  colhe  do  interrogatório  judicial  de  ZILMAR 
FERNANDES, a qual confirma que:

“no  período  de  2002  e  2003  a  CEP  recebeu  (...)  R$ 
10.400.000,00  (...)  depositados  na  conta  DUSSELDORF (...) 
tudo o que foi depositado naquela conta fora providenciado 
por MARCOS VALÉRIO (...); que  SIMONE era a pessoa que 
informava  sobre  (...)  a  programação  dos  pagamentos;  que 
nesta  programação  se  incluíram  os  depósitos  na  conta 
DUSSELDORF (...);  que  não  conhece  pessoalmente  a  Sra. 
GEIZA DIAS; que sabia quem era esta pessoa, pois foi a pessoa 
encarregada  pelo  encaminhamento  de  comprovantes  de 
pagamentos mediante depósito na conta DUSSELDORF” (fls. 
15.251-15.253 – original sem destaques).

É  importante  observar,  como  bem  destaca  o  Ministério  Público 
Federal,  que,  somente  “[a]pós  a  divulgação  pública  da  existência  das 
contas no exterior, Duda Mendonça, por meio de denúncia espontânea, 
assumiu perante a Receita Federal do Brasil a titularidade dos recursos 
que transitaram na conta n° 001.001.2977. Recursos que não tinham sido 
declarados,  na  época  própria,  para  as  autoridades  brasileiras 
competentes” (fls. 45.463).

Assim, diante de todos esses elementos de convicção, verifica-se que 
MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH  e  SIMONE 
VASCONCELOS promoveram 53 operações ilegais de saída de moeda 
ou divisas para o exterior,  das quais  24 se deram com o concurso de 
KÁTIA RABELLO e JOSÉ ROBERTO SALGADO.

Verifica-se,  também,  que  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES praticaram 53 operações de lavagem de dinheiro.

No que se refere especificamente a  GEIZA DIAS, entendo que ela, 
tendo  em  vista  tudo  o  que  foi  exposto,  também  incorreu  no  delito 
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descrito  na  primeira  parte  do  parágrafo  único  do  art.  22  da  Lei 
7.492/1986.  No  entanto,  o  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nas 
anteriores sessões deste julgamento,  vem entendendo que não haveria 
prova  suficiente  contra  GEIZA.  Sendo  assim,  e  ressalvada  a  minha 
convicção em sentido contrário,  não vejo como prosperar a imputação 
que lhe foi dirigida, devendo GEIZA, por conseguinte, ser absolvida por 
falta  de  provas  (CPP,  art.  386,  VII),  tal  como  CRISTIANO  PAZ  e 
VINÍCIUS SAMARANE.
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EMENDATIO LIBELLI

O procurador-geral da República, em alegações finais, pede que os 
integrantes dos núcleos publicitário e financeiro sejam condenados por 
lavagem de dinheiro (art.  1º,  V, VI e VII,  da Lei 9.613/1998), e não por 
evasão  de  divisas  (art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei 
7.492/1986), como requerido na denúncia.

Ocorre  que  as  condutas  de  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH,  SIMONE  VASCONCELOS,  KÁTIA RABELLO  e  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO, conforme demonstrado ao longo deste item VIII, 
enquadram-se, com perfeição, na primeira parte do parágrafo único do 
art. 22 da Lei 7.492/1986, não havendo espaço, portanto, para a emendatio  
libelli pretendida pela acusação.
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EMENDATIO LIBELLI

O procurador-geral da República, em alegações finais, pede que os 
integrantes dos núcleos publicitário e financeiro sejam condenados por 
lavagem de dinheiro (art.  1º,  V, VI e VII,  da Lei 9.613/1998), e não por 
evasão  de  divisas  (art.  22,  parágrafo  único,  primeira  parte,  da  Lei 
7.492/1986), como requerido na denúncia.

Ocorre  que  as  condutas  de  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH,  SIMONE  VASCONCELOS,  KÁTIA RABELLO  e  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO, conforme demonstrado ao longo deste item VIII, 
enquadram-se, com perfeição, na primeira parte do parágrafo único do 
art. 22 da Lei 7.492/1986, não havendo espaço, portanto, para a emendatio  
libelli pretendida pela acusação.
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CONCLUSÃO

Fundado em todos os elementos de fato e de direito aqui destacados, 
meu voto é pela

(1)  condenação de MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH 
e SIMONE VASCONCELOS, pela prática do crime previsto na primeira 
parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986, ocorrido 53 vezes 
em continuidade delitiva;

(2)  condenação  de  KÁTIA  RABELLO  e  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO, pelo cometimento do mesmo delito (tipificado na  primeira 
parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986), verificado 24 vezes 
em continuidade delitiva;

(3) condenação de DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, 
pela prática dos crimes descritos 

(3.1) no  art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/1986 
(manutenção de depósitos não declarados no exterior); e

(3.2) no art. 1º, VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as 53 operações 
de  lavagem  de  dinheiro relacionadas  às  53  operações  de  evasão  de 
divisas aqui demonstradas, realizadas em continuidade delitiva;

(4)  absolvição  de  CRISTIANO PAZ,  GEIZA DIAS e  VINÍCIUS 
SAMARANE, no que diz respeito ao crime previsto na primeira parte do 
parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986, com suporte no art. 386, VII 
(não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo 
Penal; e 

(5)  absolvição de DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, 
quanto à acusação de lavagem de dinheiro referente aos cinco repasses 
de valores realizados em agência do banco Rural em São Paulo (art. 1º, 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  9.613/1998,  cinco  vezes),  conforme  detalhado  no 
começo deste  item VIII,  com apoio no  art.  386,  VII  (não existir  prova 
suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.
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(1)  condenação de MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH 
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parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986, ocorrido 53 vezes 
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de  lavagem  de  dinheiro relacionadas  às  53  operações  de  evasão  de 
divisas aqui demonstradas, realizadas em continuidade delitiva;

(4)  absolvição  de  CRISTIANO PAZ,  GEIZA DIAS e  VINÍCIUS 
SAMARANE, no que diz respeito ao crime previsto na primeira parte do 
parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986, com suporte no art. 386, VII 
(não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo 
Penal; e 

(5)  absolvição de DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, 
quanto à acusação de lavagem de dinheiro referente aos cinco repasses 
de valores realizados em agência do banco Rural em São Paulo (art. 1º, 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  9.613/1998,  cinco  vezes),  conforme  detalhado  no 
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM VIII)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  quero  dizer  que  não  há  dúvida  de  que  eles 
mantiveram esses valores superiores a cem mil dólares no exterior,  de 
maneira escondida, sem declaração. Não há qualquer dúvida sobre isso. 

Acontece  que  essas  circulares  do  Banco  Central,  que  são  normas 
penais em aberto e que fixam as balizas, dizem quais são as datas que 
devem servir como parâmetro para que seja observado se a pessoa deteve 
ou não valores no exterior, num determinado período.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Em  síntese,  seria 
possível manter, durante o ano, valores muito superiores ao previsto na 
legislação?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
aí, à véspera da data fixada pela circular, ir ao Banco, retirar esses valores 
por  intermédio  de  um  cheque  administrativo  ou  por  qualquer  outro 
meio, e assim  fugir à capitulação...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A  circular  então 
estaria introduzindo, na norma penal, uma exceção.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
circular abre a porta, abre uma brecha para essa...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Banco Central teria 
alterado a lei!
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Não, não.  Eu estou dizendo:  essa norma do Banco Central  vem desde 
2001, ela vem sendo repetida por outras...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 
exercício financeiro é fixado não pelo Código, pela Lei Penal,  mas sim 
pela circular do Banco Central.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A lei não fixa a data 
da comunicação. Contenta-se com a existência de depósito em conta no 
exterior, sem comunicação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sim, 
a lei, a lei. Mas aí veio o Banco Central...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A Circular do Banco 
Central fixou uma data, limitando a norma aprovada pelo Congresso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim; 
então, o que estou dizendo é que, embora eu me manifeste inicialmente 
pela absolvição neste caso, estou aberto a outra solução, por quê? Porque, 
de maneira incontroversa, está provado nos autos que ele manteve essa 
conta em valores superiores...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em outras palavras, a 
Circular do Banco Central esvaziou a norma.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É, 
exatamente.

Não há dúvida de que ele tenha mantido esses valores neste período, 
em montantes muito superiores, e nós veremos isso mais adiante.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Teria de ser provado.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Talvez não tivesse nem como fazê-lo, Ministro, porque isso só veio...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não constou porque - 
vamos fazer justiça ao Ministério Público - a denúncia mostrou-se calcada 
não na Circular do Banco Central, mas no preceito legal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – No parágrafo único 
do artigo 22 da Lei nº 7.492/86.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O preceito se contenta 
com a manutenção de depósito.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, se, em qualquer 
tempo, ocorreu o depósito, evidentemente há o atendimento... 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, mas o alcance da 
lei é definido pelo princípio da razoabilidade, não pelo Banco Central.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Depois de ter ouvido 
que o tipo lavagem de dinheiro é uma norma penal em branco...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria distinguir onde a 
norma não distingue!

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É estabelecer distinção 
onde a norma não distingue. A norma se contenta com a existência de 
depósito no exterior. Em que data? Ela não limita.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Agora,  eu entendo,  realmente,  que o Banco Central  se excede ao fixar 
essas balizas. Poderia se limitar a fixar os valores.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Essa  dúvida  também  me  assaltou.  Eu  tenho  em  mãos,  inclusive,  o 
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extrato da conta de investimentos desse banco, dessa conta, que mostra 
que,  no  dia  19  de  dezembro  de  2003,  houve  um  saque  ou  uma 
transferência de 473.878,62 dólares para uma conta chamada Bankhaus 
Carl  F.  Bem,  não  diz  a  denúncia  -  e  também as  alegações  finais  não 
esclarecem - que esse valor continuou na esfera de disponibilidade dos 
réus. Portanto, o Ministério Público deveria ter dito: "Muito embora tivesse  
havido o saque, esta verba permaneceu na esfera de disponibilidade dos réus". 
Mas isso não foi feito.

Em segundo lugar, quanto à data de 31 de dezembro, parece-me que 
foi uma data estabelecida pelo órgão federal  competente -  como diz o 
parágrafo  único,  in  fine,  do  artigo  22  da  Lei  de  regência  -  para  a 
declaração de valores superiores a 100.000 dólares no exterior. Por quê? 
Porque  nós  sabemos  que  existem  centenas  de  milhares  de  contas  de 
brasileiros no exterior legítimas e que  seria preciso fixar uma data para 
essa declaração, porque senão o Banco Central receberia diariamente as 
declarações  correspondentes.  Cada  dia,  cada  semana,  cada  quinzena, 
cada mês, cada semestre. E o Banco Central estabeleceu, então, dia 31 por 
uma questão de racionalidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Precisamente. 

Por  uma  questão  de  racionalidade  administrativa,  financeira,  o 
Banco Central fixou o dia 31, e a norma penal é uma norma penal em 
branco que deve ser complementada, data venia, com esse regulamento do 
órgão federal competente. 

Por  essas  razões  aventadas  já  pelo  Ministro-Relator,  e  por  estes 
modestos argumentos que aduzo também, sobretudo tendo em conta o 
fato  de  que  o  Ministério  Público  não  provou  que  esses  valores 
continuaram  dentro  da  esfera  de  disponibilidade  dos  réus,  é  que  os 
absolvo, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, 
acompanhando portanto, nesse item, o eminente Relator.
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Depois me pronunciarei sobre a primeira parte.
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Voto s/ item VIII

15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

ITEM VIII – LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS

RÉU:  JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI  DE MENDONÇA (DUDA 
MENDONÇA) 

1 – DENÚNCIA

O Ministério Público acusou o réu JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI 
DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA) de ter praticado, em concurso 
de  agentes,  os  crimes  do  art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986, 
especificamente em sua parte final, que pune o ato de manter, no exterior, 
depósitos não declarados à repartição federal competente e, também, do 
art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, que tipifica o crime de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos ou valores. 

Segundo o MP, as investigações comprovaram que o réu era credor 
de uma dívida no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil 
reais)  junto  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  decorrente  de  contratos  de 
serviços  publicitários  prestados  na  campanha  eleitoral  de  2002  pela 
empresa CEP – Comunicação e Estratégia Política Ltda., de propriedade 
do réu e de outros.

Uma parcela da dívida, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil reais), foi quitada mediante três saques de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) e dois de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

ITEM VIII – LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO DE DIVISAS

RÉU:  JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI  DE MENDONÇA (DUDA 
MENDONÇA) 

1 – DENÚNCIA
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reais), realizados pela corré ZILMAR FERNANDES, na agência do Banco 
Rural de São Paulo, em fevereiro e abril de 2003.

Afirma,  mais,  que  o  restante  da  dívida,  aproximadamente  R$ 
10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais),  foi quitada mediante 
modalidade  diversa  de  pagamento,  qual  seja,  por  meio  de  depósitos 
realizados no exterior, na conta 10012977 da empresa Dusseldorf Company  
Ltd. no Bank of Boston International em Miami, Flórida, de titularidade do 
réu DUDA MENDONÇA. 

Segundo  o  Parquet,  os  valores  depositados  na  conta  10012977  do 
Bank  of  Boston já  se  encontravam  no  exterior  e  foram  transferidos  de 
outras  contas  controladas  ou  viabilizadas  pelo  braço  internacional  do 
Banco  Rural,  que  teria  praticado  crime  de  evasão  de  divisas  por 
orientação do corréu MARCOS VALÉRIO. 

O MP argumenta que a mera utilização desta forma de recebimento 
de crédito, por meio de empresa off-shore, consiste em “hipótese de lavagem 
de dinheiro”, porquanto o réu teria o propósito de “dissimular a natureza, a  
origem, a localização, a movimentação e a propriedade dos valores, provenientes  
de organização criminosa”. Ressalta, nesse ponto, que, “ao contrário do que  
afirmaram Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, a exigência de depósito do valor  
no  exterior  foi  feita  por  eles  e  não  por  Marcos  Valério”  (fls.  376-378  das 
alegações finais).

No que concerne  a  esse  procedimento,  a  acusação  faz a  seguinte 
narrativa:

“Deste modo, conscientes de que os recursos recebidos tinham  
como origem organização criminosa voltada para a prática de crimes  
contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional,  
os denunciados deliberadamente articularam esquema para dissimular  
a  natureza,  origem,  localização,  movimentação  e  a  propriedade  dos  
valores.
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(...)
Em  virtude  do  esquema  de  lavagem  engendrado  por  Duda  

Mendonça e Zilmar Fernandes, o grupo de Marcos Valério promoveu,  
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.

Várias operações de evasão de divisas foram viabilizadas pelos  
dirigentes  do  Banco  Rural  (José  Roberto Salgado,  Ayanna Tenório,  
Vinícius Samarane e Kátia Rabello), em mais um capítulo da longa  
parceria criminosa firmada desde 1998, com o núcleo Marcos Valério.

Por seu turno, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, além de  
determinarem as  operações  de  lavagem,  mantiveram  depósitos  não  
declarados  às  autoridades  competentes  na  conta  nº  001.001.2977,  
mantida  no  Bank  of  Boston  International  (ABA  0660-0800-4),  
agência Miami/Flórida.

A conta acima, aberta sob orientação de agentes do Bank Boston  
e  titularizada  pela  offshore  DUSSELDORF  COMPANY  LTD.,  
empresa de propriedade do denunciado Duda Mendonça, é registrada  
nas  Bahamas  e  recebeu  recursos  na  ordem de  R$ 10 milhões  para  
quitar a dívida do núcleo político-partidário, conforme acertado entre  
os  denunciados  Duda  Mendonça,  Zilmar  Fernandes  e  o  núcleo  
Marcos Valério” (fls. 129-132 da denúncia).

Aponta,  nesse  passo,  para  as  informações  prestadas  pelo 
Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos da América (fls. 
769-770 dos autos), documento que comprovaria que “Duda Mendonça e  
Zilmar Fernandes mantinham contas no Bank of Boston, instituição financeira  
pertencente ao Bank of America” (fls. 376-377 das alegações). Conclui, por 
isso, que os réus “estavam habituados a receber recursos no exterior bem antes  
de  2002,  quando  contratado  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  para  realizar  a  
campanha presidencial” (fl. 377 das alegações).

Por fim, o MP anota,  com base em depoimentos dos réus  DUDA 
MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, que, após receberem o saldo da 
campanha de 2002, estes firmaram mais dois contratos com o Partido dos 
Trabalhadores, um no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) e o 
outro  de  R$  24.000.000,00  (vinte  e  quatro  milhões  de  reais),  “para  a  

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553756.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

(...)
Em  virtude  do  esquema  de  lavagem  engendrado  por  Duda  

Mendonça e Zilmar Fernandes, o grupo de Marcos Valério promoveu,  
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.

Várias operações de evasão de divisas foram viabilizadas pelos  
dirigentes  do  Banco  Rural  (José  Roberto Salgado,  Ayanna Tenório,  
Vinícius Samarane e Kátia Rabello), em mais um capítulo da longa  
parceria criminosa firmada desde 1998, com o núcleo Marcos Valério.

Por seu turno, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, além de  
determinarem as  operações  de  lavagem,  mantiveram  depósitos  não  
declarados  às  autoridades  competentes  na  conta  nº  001.001.2977,  
mantida  no  Bank  of  Boston  International  (ABA  0660-0800-4),  
agência Miami/Flórida.

A conta acima, aberta sob orientação de agentes do Bank Boston  
e  titularizada  pela  offshore  DUSSELDORF  COMPANY  LTD.,  
empresa de propriedade do denunciado Duda Mendonça, é registrada  
nas  Bahamas  e  recebeu  recursos  na  ordem de  R$ 10 milhões  para  
quitar a dívida do núcleo político-partidário, conforme acertado entre  
os  denunciados  Duda  Mendonça,  Zilmar  Fernandes  e  o  núcleo  
Marcos Valério” (fls. 129-132 da denúncia).

Aponta,  nesse  passo,  para  as  informações  prestadas  pelo 
Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos da América (fls. 
769-770 dos autos), documento que comprovaria que “Duda Mendonça e  
Zilmar Fernandes mantinham contas no Bank of Boston, instituição financeira  
pertencente ao Bank of America” (fls. 376-377 das alegações). Conclui, por 
isso, que os réus “estavam habituados a receber recursos no exterior bem antes  
de  2002,  quando  contratado  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  para  realizar  a  
campanha presidencial” (fl. 377 das alegações).

Por fim, o MP anota,  com base em depoimentos dos réus  DUDA 
MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, que, após receberem o saldo da 
campanha de 2002, estes firmaram mais dois contratos com o Partido dos 
Trabalhadores, um no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) e o 
outro  de  R$  24.000.000,00  (vinte  e  quatro  milhões  de  reais),  “para  a  

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553756.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5514 de 8405 STF-fl. 57129



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

prestação de serviços de marketing político, institucional e eleitoral nos anos de  
2003 e 2004” (fl. 378 das alegações finais).

Desse modo, em suas alegações finais, o Parquet pede a condenação 
de DUDA MENDONÇA, em concurso material, e na forma do art. 29 do 
Código Penal, por concluir que o réu praticou os crimes de

i) manutenção, no exterior, de depósito não declarado à repartição 
federal  competente  (art.  22,  parágrafo  único,  segunda  parte,  da  Lei 
7.492/1986);

ii) “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores (art. 1º, V, VI 
e VII, da Lei 9.613/1998), em continuidade delitiva, sendo, 5 (cinco) vezes 
por  saques  no  Banco  Rural  e  53  (cinquenta  e  três)  vezes  pelas 
transferências recebidas no exterior, com a agravante de habitualidade, 
inserta do § 4º do mesmo dispositivo.

2 – DEFESA

Inicialmente, a defesa expõe a vida pregressa do réu, sem pretensão 
de  exaltar-lhe  a  atuação  profissional,  como  alega,  mas  a  fim  de 
demonstrar a esta Corte que a prosperidade de suas empresas não é fruto 
de atividade criminosa.  Ao contrário,  derivaria  de uma longa e  sólida 
carreira de 30 (trinta) anos dedicados à publicidade, à propaganda e ao 
marketing político. 

Alega,  nessa  linha,  que  DUDA  MENDONÇA e  ZILMAR 
FERNANDES fundaram – juntos – uma empresa que, em 1977, recebeu o 
prêmio de agência do ano, e “colecionou todos prêmios concedidos no Brasil e  
no  exterior,  inclusive  três  Leões  de  Ouro  no  Festival  de  Cannes  e  o  Clio 
Awards, considerado o ‘Oscar’ da propaganda mundial” (fls. 1-3, da defesa). 

Afirma que, em 1993, os citados réus fundaram nova empresa, que 
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recebeu vários prêmios, como dois Leões de Bronze no Festival de Cannes. 
Sendo pioneiros no marketing eleitoral, prestaram serviços para inúmeras 
agremiações  políticas,  como o  Partido  da  Social  Democracia  Brasileira 
(PSDB) e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em 
diversas eleições. 

Alega que “a estrutura completa e eficiente permitiu-lhes, nas eleições de  
1998, realizar, simultaneamente, dezoito campanhas para o Governo e Senado e  
dezenas para a Câmara dos Deputados, com resultados altamente positivos” (fl. 3 
da defesa).

Tudo  isso  para  sustentar  que  as  vultosas  quantias  recebidas  e  a 
prosperidade da empresa CEP – Comunicação e Estratégia Política Ltda. 
não resultaram de crimes ou envolvimento com organizações criminosas, 
mas de três décadas de trabalho limpo, com reconhecimento nacional e 
internacional (fl. 4 da defesa).

Na sequência, a defesa destaca as diferenças fundamentais entre a 
situação de DUDA MENDONÇA daquela descrita para todos os outros 
acusados  desta  ação  penal.  Assim,  afirma  que  o  réu  é  figura  alheia, 
externa ao esquema do chamado “mensalão” e da organização criminosa 
entrevista pelo MP. Alega que tanto é assim, que o réu não foi denunciado 
pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP).

Em  resumo,  a  defesa  afirma  que  o  réu  é  agente  privado  e  não 
público,  que  recebeu  valores  devidos  (não  indevidos)  por  meio  de 
contratos formais, conforme reconheceu o próprio Ministério Público na 
denúncia,  e  que  o  seu  crédito  foi  formado  antes  mesmo  de  2003, 
anteriormente,  portanto,  de  se  iniciar  o  alegado  esquema  criminoso 
entrevisto nesta ação penal. Aduz que, “até mesmo por isso, Duda e Zilmar  
não sabiam, e nem teriam como saber, menos ainda prever ou imaginar que se  
formaria, no futuro”, a complexa engrenagem descrita na exordial.
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Sobre a acusação do crime de lavagem de valores tipificado art. 1º, V, 
VI e VII, da Lei 9.613/1998, a defesa sustenta que os recursos têm origem 
lícita, uma vez que decorrentes de contrato regularmente assinado, com 
serviços efetivamente prestados para uma agremiação política.  Afirma, 
assim, não existir, no caso, a possibilidade de “lavagem de dinheiro limpo” 
(fl. 5 da defesa).

Sustenta,  ainda,  que  os  cinco  saques  no  Banco  Rural  constituem 
lícitos pagamentos, acrescentando que receber pagamentos por serviços 
prestados não configura lavagem de dinheiro, até porque os recebimentos 
foram  feitos  pessoalmente,  sem  intermediários,  sem  ocultação  e  sem 
dissimulação,  mediante  a  assinatura  de  recibo  firmado  pela  sócia  da 
empresa  CEP,  ZILMAR  FERNANDES,  com  a  apresentação  de  sua 
carteira de identidade na agência bancária. 

Aduz, mais, que “dentre todos os acusados, Zilmar, apenas Zilmar, foi  
pessoalmente  ao  Banco  para  receber  seu  crédito.  Sem  lançar  mão  de  
intermediários, passou recibo em nome próprio”, e, diferentemente de outros 
acusados, o recibo não menciona o nome da empresa SMP&B, razão pela 
qual seria impossível saber da eventual origem ilícita do recurso (fl. 7 da 
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Argumenta, ainda, ser tão grande a inconsistência da acusação que 
os crimes apontados como antecedentes ao da lavagem de valores teriam 
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de parlamentares, conforme acusa o Ministério Público.

A defesa acrescenta que o réu não teve outra opção para receber o 
crédito licitamente constituído senão por meio dos saques no Banco Rural 
e pelos depósitos no exterior, pois isso foi imposto pelo corréu DELÚBIO 
SOARES, que, no contrato, como já observado, personificava a figura do 
devedor.

Afirma, mais, que

“o fato de Duda Mendonça não ter declarado o recebimento (ou  
a  manutenção)  dos  valores  no  exterior  também  não  pode  ser  
qualificado  como  lavagem  de  dinheiro,  na  medida  em  que  a  ‘não  
declaração’ não se confunde com ‘ocultação’, para efeitos do art. 1º da  
Lei  9.613/98.  Do  contrário,  toda  sonegação  fiscal  implicaria,  
necessária  e  automaticamente,  lavagem de  dinheiro.  Nesse  prisma,  
lembre-se  que  o  delito  de  sonegação  fiscal  sequer  figura  dentre  os  
delitos antecedentes do crime de branqueamento de capitais” (fl. 18 da 
defesa).

Sobre o crime de manutenção de depósitos no exterior o réu DUDA 
MENDONÇA alega que estava dispensado de declarar os valores porque 
o  próprio  Banco  Central  estabeleceu,  por  meio  de  carta-circular,  que 
somente depósitos acima de US$ 100.000,00 (cem mil dólares),  na data 
base de 31 de dezembro, precisavam ser declarados.

Além disso, a defesa afirma que, na data-base de 31/12/2003, o valor 
depositado na conta mantida no exterior era de US$ 573,19 (quinhentos e 
setenta e três dólares americanos e dezenove centavos de dólar), portanto, 
“Duda Mendonça estava dispensado de prestar, ao Banco Central do Brasil,  a  
declaração de Capitais de Brasileiros no Exterior (CBE), por força do art. 3º da  
Circular no 3.225, de 12/02/2004” (fl. 26 da defesa).

Argumenta, ademais, que os valores depositados na conta do Bank of  
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Boston  já se encontravam fora do País, razão pela qual não teria havido 
evasão de divisas. Segundo diz, “em nenhum momento demonstrou-se que  
esses valores tiveram origem no Brasil e foram objeto de evasão para o exterior,  
desfalcando o sistema financeiro nacional” (fl. 11 da defesa).

Por fim,  alega que,  em 9/9/2005,  o réu  DUDA MENDONÇA,  em 
procedimento autorizado pelo  art.  138 do  Código Tributário  Nacional, 
denominado “denúncia espontânea de dívida”, declarou os valores recebidos 
no exterior junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil e recolheu aos 
cofres da Fazenda Nacional o valor de R$ 4.364.815,90 (quatro milhões, 
trezentos  e  sessenta  e  quatro  mil,  oitocentos  e  quinze  reais  e  noventa 
centavos), quitando, assim, o débito tributário decorrente daquelas verbas 
(fls. 58-63 do apenso 119). Isso comprovaria a origem lícita dos citados 
valores e a inexistência do crime tributário.

3 – ANÁLISE DE MÉRITO

3.1. Crime de manutenção de conta não declarada no exterior

Inicialmente,  passo  a  examinar  se  o  réu  DUDA  MENDONÇA 
cometeu ou não o crime tipificado na segunda parte do parágrafo único 
do art. 22 da Lei 7.492/1986, in verbis:

“Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim  
de promover evasão de divisas do País:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem,  a qualquer  

título,  promove,  sem autorização legal,  a  saída de  moeda ou divisa  
para  o  exterior,  ou nele  mantiver  depósitos  não  declarados  à  
repartição federal competente” (grifei).

Nesse ponto, é importante esclarecer para o egrégio Plenário que, no 
caso do réu  DUDA MENDONÇA,  o MP não o acusa de promover “a  
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saída de moeda ou divisa para o exterior”, mas, formal e especificamente, da 
conduta descrita na segunda parte do dispositivo, qual seja a de manter 
no exterior “depósitos não declarados à repartição federal competente” (fl. 388, 
das alegação finais).

A razão pela qual o Ministério Público não o acusou de promover a 
saída de moeda para fora do País se explica porque as provas colhidas 
nas investigações demonstram e a denúncia detalha que todos os valores 
depositados  na  conta  10012977  titularizada  pelo  réu  DUDA 
MENDONÇA no  Bank  of  Boston  International,  de  fato  já  estavam  no 
exterior, conforme revela o Laudo de Exame Financeiro 96/06, do Instituto 
Nacional de Criminalística da Polícia Federal encartado às fls. 290-396 do 
apenso 51.

Com  efeito,  a  própria  denúncia  reconhece  que  os  valores 
depositados  na  conta  de  DUDA  MENDONÇA já  se  encontravam  no 
exterior, pois, segundo consta 

“essas remessas foram viabilizadas pelas empresas  Trade Link 
Bank  (16 depósitos),  Rural International Bank  (6 depósitos),  IFE  
Banco Rural (1 depósito) e Banco Rural Europa (4 depósitos), todas  
comandadas pelos dirigentes do Banco Rural (José Roberto Salgado,  
Ayanna Tenório, Vinícius Samarane e Kátia Rabello), que executaram  
os crimes de evasão de divisas por orientação do núcleo publicitário-
financeiro” (fls. 129-132).

Esclareço,  por oportuno, que,  a meu ver,  o fato de o réu não ter 
praticado a conduta descrita na primeira parte do dispositivo, uma vez 
que não ficou provado que promoveu a saída de moeda do País, isso 
não o exime automaticamente da responsabilidade jurídico-penal com 
relação  ao  ilícito,  tipificado  na  segunda  parte  deste,  qual  seja,  não 
declarar  depósitos  mantidos  no  exterior  às  autoridades  competentes, 
conforme corretamente consignou a exordial acusatória. 
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Ressalto, por relevante, que o fato de o réu DUDA MENDONÇA ter 
aberto  uma  empresa  offshore denominada  Dusseldorf  Company nas 
Bahamas, e, portanto, em um paraíso fiscal, constitui apenas um indício 
da prática de ilícitos tributários ou fiscais, que atentam contra a rigidez da 
política  cambial  brasileira  e,  consequentemente,  contra  o  Sistema 
Financeiro Nacional.

É que, embora as empresas offshores ou shell corporations possam ser 
utilizadas  para  fins  lícitos,  o  fato  é  que  essas  estruturas  corporativas 
asseguram o anonimato de seus proprietários e possibilitam, portanto, a 
prática de ilícitos.

Passo a examinar, portanto, se o réu praticou ou não o delito que lhe 
foi imputado.

Inicialmente,  é  incontroverso  que  o  réu  recebeu,  no  exterior, 
pagamento por serviços prestados, oriundo de contrato de publicidade 
pactuado com o PT na campanha presidencial de 2002.

É  importante  frisar,  nesse  passo,  que  o  Ministério  Público  não 
discute  o  montante  do  crédito  recebido.  É  que,  embora  a  quantia 
impressione pelo valor considerável, o fato é que o crédito foi licitamente 
constituído  por  meio  de  contrato  de  natureza  privada,  tendo  sido  os 
serviços correspondentes efetivamente prestados.

O que se  discute  aqui,  nesse  tópico da  acusação,  especificamente 
quando  ao  réu,  é  que  o  dinheiro  recebido  no  exterior  não  teria  sido 
declarado  à  autoridade  federal  competente,  circunstância  que  faria 
incidir, sobre a sua conduta, a segunda parte do parágrafo único do art. 
22 da Lei 7.492/1986.

Ao  examinar  os  argumentos  da  defesa  verifico  que,  de  fato,  em 
9/9/2005, o réu DUDA MENDONÇA, em procedimento autorizado pelo 
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art. 138 do Código Tributário Nacional chamado de “denúncia espontânea  
de dívida”, declarou os valores recebidos no exterior junto à Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, e recolheu, aos cofres da Fazenda Nacional, o 
valor de R$ 4.364.815,90 (quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro 
mil, oitocentos e quinze reais e noventa centavos), quitando, destarte, o 
débito tributário decorrente dos pagamentos auferidos no exterior (fls. 58-
63 do apenso 119).

Registro, contudo, que, embora tais valores tenham sido declarados, 
posteriormente,  à  Receita  Federal,  com  o  recolhimento  integral  dos 
tributos, essa providência não elide eventual prática do crime de manter 
depósito  não  declarado  no  exterior,  podendo  afastar  eventual 
responsabilização  por  crimes  tributários.  É  que  os  bens  jurídicos 
tutelados, num e noutro caso, são distintos.

A tutela penal exercida pelo art. 22 da Lei 7.492/1986 tem em mira 
evitar a saída clandestina de valores para o exterior,  com o intuito de 
obter vantagens diversas em outros países, tais como isenção fiscal ou a 
percepção  de  juros  em  percentuais  acima  daqueles  oferecidos  pelo 
sistema financeiro nacional. Tutela-se, em síntese, a política monetária e 
cambial do País.

O tipo penal de evasão de divisas ou, no caso concreto, o de manter 
depósito não declarado no exterior não tem por fim proteger a política 
fiscal, uma vez que os crimes contra a ordem tributária já se encontram 
expressamente  previstos  na  Lei  8.137/1990.  Do  mesmo  modo  aquele 
diploma legal  não visa a punição daquele que remete dinheiro para o 
exterior com a intenção de ocultar a sua eventual origem criminosa ou 
para promover o branqueamento de capitais, pois disso passou a cuidar a 
Lei 9.613/1998.

Daí porque a conduta de quem remete dinheiro de maneira ilegal 
para fora do País, ou lá mantém depósitos não declarados às autoridades 
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brasileiras, pode ensejar a responsabilização penal por distintos crimes, 
evasão  de  divisas,  ocultação  de  depósito,  por  delitos  contra  a  ordem 
tributária,  ou  por  todos  esses,  dependendo  da  análise  do  elemento 
subjetivo que direcionou a conduta do agente e o bem jurídico lesado.

Por  essas  razões,  o  Banco  Central  do  Brasil  edita  normas  que 
disciplinam  a  chamada  “Declaração  de  Capitais  de  Brasileiros  no 
Exterior”, fixando a forma, limites e condições de declaração de bens e 
valores detidos no exterior por pessoas físicas ou jurídicas.

No período referido na denúncia, vigoraram as circulares 3.225/2004, 
referente à data-base de 31 de dezembro de 2003, e 3.278/2005, referente à 
data-base de 31 de dezembro de 2004, as quais previam que os detentores 
de ativos, cujos valores somados, em 31 de dezembro de 2003 (Circular no 
3.225/04) ou 31 de dezembro de 2004 (Circular no 3.278/05), totalizassem 
montante inferior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), 
ou seu equivalente em outras moedas, estavam dispensados de prestar a 
declaração de que trata aquelas circulares.

Em outras palavras, de acordo com as circulares do Banco Central 
3.225/2004 e 3.278/2005, aplicáveis à espécie, estavam obrigados a declarar 
os  depósitos  aqueles  que  tivessem,  nas  respectivas  datas-bases 
(31/12/2003 e 31/12/2004), ativos totais no montante igual ou superior a 
US$ 100.000,00 (cem mil dólares), ou seu equivalente em outras moedas. 

Era  o  que  se  continha  também  no  item  2.2  da  Carta-Circular 
3.123/2004, que divulgava o Manual do Declarante de Capitais Brasileiros 
no Exterior, relativo ao exercício 2003, cuja redação era a seguinte:

“2.2 Obrigatoriedade de se fazer a declaração 
Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede  

no  País,  assim conceituadas  na  legislação  tributária,  detentoras  de  
valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos  
mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizem  
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montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00 (cem mil  
dólares dos Estados Unidos), em 31 de dezembro de 2003”.

Esse  texto  foi  repetido  no  item  2.2  da  Carta  Circular  3.172/2005, 
relativo ao exercício 2004.

Assim, conforme se depreende do Laudo de Exame Financeiro 96/06, 
do  Instituto  Nacional  de  Criminalística  da  Polícia  Federal,  o  saldo  da 
conta, em 31 de dezembro de 2003, data-base fixada na Circular 3.225/04 
do  BACEN  era  de  US$  573,19  (quinhentos  e  setenta  e  três  dólares  e 
dezenove centavos de dólar), o que dispensava o réu de prestar a referida 
declaração ao Banco Central do Brasil (fls. 349 do apenso 51, volume 3).

Do mesmo modo, em relação à data-base seguinte, 31 de dezembro 
de  2004,  prevista  na  Circular  3.278/05  do  BACEN,  nos  termos  do 
supracitado Laudo 96/06-INC, a última movimentação da conta foi em 2 
de  janeiro  de 2004,  restando um saldo de apenas US$ 175,10 (cento  e 
setenta e cinco dólares e dez centavos de dólar - fls. 324 do apenso 51, 
volume 3).

O Ministro JOAQUIM BARBOSA, Relator desta ação penal, em voto 
que  fez  distribuir  aos  pares,  ao  examinar  a  acusação  pelo  crime  de 
manutenção de depósitos não declarados no exterior, concluiu o seguinte:

“Sobre o tema, José Paulo Baltazar Junior especifica que,
‘de  acordo  com  a  regulamentação  administrativa,  a  

obrigatoriedade é de declaração da posição em 31 de dezembro do  
ano de referência. Assim, se houve depósitos durante o ano,  
mas na data referida o saldo é zero, não há crime’ (Crimes  
federais. 7. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 479 –  
sem destaques no original).
Desse  forma,  como  os  valores  mantidos  no  exterior  por  

DUDA e ZILMAR eram, em 31.12.2003 e em 31.12.2004 (depois  
de 2.1.2004 não houve mais movimentação na conta titularizada pela  
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Dusseldorf, conforme fls. 349 do vol. 3 do apenso 51)  inferiores a  
US$ 100.00,00, não há como se exigir de ambos a declaração  
dos  depósitos  existentes  na  conta titularizada  pela  Dusseldorf  
Company Ltd. junto ao Bank Boston International nos anos de 2003 e  
2004. 

(...)
Assim,  como  os  réus  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR  

FERNANDES, no caso, não estavam obrigados a prestar a declaração  
à  ‘repartição  federal  competente’,  não  se  caracterizou  o  crime  
descrito na segunda parte do parágrafo único do art. 22 da Lei  
7.492/1986, razão por que se impõe a absolvição de ambos por esse  
delito, com fundamento no art. 386, III (não constituir o fato infração  
penal), do Código de Processo Penal)” (fls. 21-22, voto do Ministro-
Relator Joaquim Barbosa, item VIII – grifos no original).

Portanto,  no  extrato  de  movimentação  da  conta  de  investimento 
10012977  da  Dusseldorf  Company  Ltd.  titularizada  pelo  réu  DUDA 
MENDONÇA  (fls.  341-349  do  apenso  51,  volume  3),  de  fato,  em 
31/12/2003, e 2/1/2004, constava o saldo mencionado pela defesa, o que 
torna dispensável a sua declaração ao BACEN, e afasta, por consequência, 
o delito que lhe foi imputado.

Isso posto, ABSOLVO o acusado JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI 
DE MENDONÇA do crime de manutenção de depósito não declarado no 
exterior,  previsto  no  art.  22,  parágrafo  único,  segunda  parte,  da  Lei 
7.492/1986, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3.2. Lavagem de dinheiro

Passo a examinar, agora, se a conduta praticada pelo mesmo réu e 
descrita pelo MP na denúncia se subsume ou não no crime de lavagem de 
dinheiro, tipificado no art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, in verbis:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,  
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores  
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provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
(...)
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para  

si ou para outrem, direta ou indiretamente,  de qualquer vantagem,  
como  condição  ou  preço  para  a  prática  ou  omissão  de  atos  
administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa”.

Após um exame minucioso dos fatos narrados pela acusação tenho 
que ficou comprovado que a  situação do  réu  DUDA MENDONÇA é 
completamente distinta de outros acusados nesta ação penal. 

Em primeiro lugar, é ponto pacífico da perspectiva da defesa quanto 
da  acusação  que  o  crédito  de  R$  11,2  milhões  que  a  empresa  CEP – 
Comunicação e Estratégia Política Ltda. tinha para receber do Diretório 
Nacional Partido dos Trabalhadores foi licitamente constituído, por meio 
de  contrato  formal  de  natureza  privada,  objetivando  a  prestação  de 
serviços  de  publicidade,  propaganda  e  marketing político  efetivamente 
prestados em 2002, e, portanto, antes mesmo do resultado das Eleições 
Gerais daquele ano.

O Ministério Público não discute em momento nenhum o valor do 
contrato  firmado entre  a  empresa  CEP e  o  PT,  mesmo porque,  ele  se 
mostra  compatível  com  os  preços  praticados  pelo  bilionário  mercado 
publicitário brasileiro.1

Em segundo lugar, o réu não é acusado do crime de formação de 
quadrilha (art.  288 do CP),  porque as condutas praticadas por  DUDA 
MENDONÇA foram  anteriores  àquilo  que  o  MP  denominou  de 
“esquema do mensalão” mediante o qual parlamentares teriam recebido 
valores originados de crimes em troca de apoio político.

1  Cf.  http://oglobo.globo.com/economia/mercado-publicitario-

movimentou-39-bi-em-2011-alta-de-85-4202245
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publicitário brasileiro.1

Em segundo lugar, o réu não é acusado do crime de formação de 
quadrilha (art.  288 do CP),  porque as condutas praticadas por  DUDA 
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1  Cf.  http://oglobo.globo.com/economia/mercado-publicitario-

movimentou-39-bi-em-2011-alta-de-85-4202245
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Com  efeito,  o  réu  recebeu  os  valores  que  lhe  eram  devidos  em 
fevereiro  e  abril  de  2003,  antes,  portanto,  da  ocorrência  dos  crimes 
financeiros e contra a administração pública mencionados pelo  Parquet. 
Assim, o réu não tinha como saber dos seguintes fatos futuros descritos 
pela acusação: (i) o contrato assinado entre o Banco do Brasil e a DNA, 
que permitiria o desvio de valores em 23/5/2003, 28/11/2003, 12/3/2004 e 
1/6/2004; e (ii) os empréstimos do Banco Rural à SMP&B em 26/5/2003 e à 
empresa Grafitti em 12/9/2003.

Essas datas demonstram que o réu não tinha nenhuma condição de 
saber  ou  adivinhar  que  os  pagamentos  recebidos  por  orientação  do 
corréu  DELÚBIO  SOARES teriam  origem  naquilo  que  o  Ministério 
Público chamou de uma sofisticada “organização criminosa” voltada para 
prática  de  crimes  financeiros  e  contra  a  administração  pública  para  a 
compra de apoio parlamentar.

Em terceiro lugar, os saques efetuados em nome do réu, no Banco 
Rural,  correspondem  a  pagamento  de  créditos  devidos.  Ademais,  os 
referidos saques foram feitos pessoalmente pela sócia e corré  ZILMAR 
FERNANDES,  sem  intermediários,  sem  ocultação  ou  dissimulação  e, 
principalmente,  mediante  a  apresentação  de  cédula  de  identidade  e 
assinatura de recibo. Nesse ponto, da leitura do recibo, verifico a absoluta 
impossibilidade de conhecer  ela a procedência  do valor,  uma vez que 
aquele não menciona a SMP&B ou qualquer outra empresa de MARCOS 
VALÉRIO, ao contrário dos comprovantes assinados por outros réus. 

Diante  disso,  tenho  como  claro  que  DUDA  MENDONÇA não 
praticou o crime de lavagem de capitais,  porquanto a origem lícita de 
seus  créditos,  bem  como  a  ausência  de  comprovação  de  crime 
antecedente afastam a incidência do art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998. 
Relembro, novamente, que o próprio Ministério Publico não imputou ao 
réu o crime de formação de quadrilha.

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553756.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Com  efeito,  o  réu  recebeu  os  valores  que  lhe  eram  devidos  em 
fevereiro  e  abril  de  2003,  antes,  portanto,  da  ocorrência  dos  crimes 
financeiros e contra a administração pública mencionados pelo  Parquet. 
Assim, o réu não tinha como saber dos seguintes fatos futuros descritos 
pela acusação: (i) o contrato assinado entre o Banco do Brasil e a DNA, 
que permitiria o desvio de valores em 23/5/2003, 28/11/2003, 12/3/2004 e 
1/6/2004; e (ii) os empréstimos do Banco Rural à SMP&B em 26/5/2003 e à 
empresa Grafitti em 12/9/2003.

Essas datas demonstram que o réu não tinha nenhuma condição de 
saber  ou  adivinhar  que  os  pagamentos  recebidos  por  orientação  do 
corréu  DELÚBIO  SOARES teriam  origem  naquilo  que  o  Ministério 
Público chamou de uma sofisticada “organização criminosa” voltada para 
prática  de  crimes  financeiros  e  contra  a  administração  pública  para  a 
compra de apoio parlamentar.

Em terceiro lugar, os saques efetuados em nome do réu, no Banco 
Rural,  correspondem  a  pagamento  de  créditos  devidos.  Ademais,  os 
referidos saques foram feitos pessoalmente pela sócia e corré  ZILMAR 
FERNANDES,  sem  intermediários,  sem  ocultação  ou  dissimulação  e, 
principalmente,  mediante  a  apresentação  de  cédula  de  identidade  e 
assinatura de recibo. Nesse ponto, da leitura do recibo, verifico a absoluta 
impossibilidade de conhecer  ela a procedência  do valor,  uma vez que 
aquele não menciona a SMP&B ou qualquer outra empresa de MARCOS 
VALÉRIO, ao contrário dos comprovantes assinados por outros réus. 

Diante  disso,  tenho  como  claro  que  DUDA  MENDONÇA não 
praticou o crime de lavagem de capitais,  porquanto a origem lícita de 
seus  créditos,  bem  como  a  ausência  de  comprovação  de  crime 
antecedente afastam a incidência do art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998. 
Relembro, novamente, que o próprio Ministério Publico não imputou ao 
réu o crime de formação de quadrilha.

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553756.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5527 de 8405 STF-fl. 57142



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

Em  outras  palavras,  longe  de  pretender  o  branqueamento  de 
capitais, o réu buscava viabilizar o recebimento de crédito “limpo”, eis 
que licitamente constituído, sem conhecer – por óbvio – os fatos futuros 
que serviriam de base para a denúncia oferecida pelo MP.

Não há, assim, falar, lógica e juridicamente, em lavagem de dinheiro 
de origem lícita, pois tal assertiva configura uma contradição em termos. 
Tanto é idôneo o crédito recebido que o réu  DUDA MENDONÇA, em 
9/9/2005, declarou todo valor recebido e recolheu aos cofres da Fazenda 
Nacional o montante de R$ 4,3 milhões de reais de tributos (fl. 58-63 do 
apenso 119). Esse fato deixa evidenciado, a meu ver, a origem limpa do 
crédito  e  reforça,  ainda  mais,  a  minha  convicção  de  que  o  réu  não 
cometeu crime de lavagem de dinheiro.

O Relator desta ação penal, Ministro JOAQUIM BARBOSA, em voto 
que fez distribuir aos pares, no tocante ao crime de lavagem de dinheiro 
pelos saques no Banco Rural, também chegou a mesma conclusão:

“Entendo  que  há  uma  dúvida  razoável  sobre  se  DUDA  
MENDONÇA  e  ZILMAR  FERNANDES  tinham  ou  não  
conhecimento dos crimes antecedentes (descritos nos itens II, V e VI).

Com efeito, segundo a própria acusação, ZILMAR era sócia de  
DUDA na pessoa jurídica CEP – Comunicação e Estratégia Política  
Ltda.,  que,  por  sua  vez,  era  credora  do  Partido  dos  Trabalhadores.  
Logo, os valores sacados por ZILMAR, em última análise, também lhe  
pertenciam. Ela, portanto, não era uma terceira pessoa indicada pelo  
beneficiário do dinheiro.

Além  disso,  é  incontroverso  tanto  o  fato  de  que  a  CEP  
efetivamente prestou serviços para o PT, como a circunstância de que  
os serviços prestados não foram integralmente pagos, razão pela qual a  
CEP tornou-se credora do PT.

Noutras palavras, ao que tudo indica, o objetivo final de DUDA 
e ZILMAR era tão-somente o recebimento da dívida decorrente dos  
serviços publicitários que prestaram. Os valores recebidos por eles, ao  
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que se apurou, constituíram contraprestação financeira por serviços  
prestados.

Assim, analisando todo esse contexto, não há como afirmar que  
ambos integravam a quadrilha ou a organização criminosa a que se  
refere  a  denúncia,  ou mesmo que tinham conhecimento  dos  crimes  
anteriores pormenorizados nos itens III, V e VI.

É  até  possível  dizer  que  DUDA  e  ZILMAR,  com  esse  
procedimento,  tinham o  objetivo  de  sonegar  tributos.  Todavia,  eles  
foram denunciados,  nesse  ponto,  somente  por  lavagem de  dinheiro,  
mas não por sonegação fiscal” (fls. 11-12, voto do Ministro-Relator 
Joaquim Barbosa, item VIII – grifos no original).

Ademais,  verifico  que,  no  período  de  16/8/2005  a  15/9/2006,  a 
empresa CEP – Comunicação e Estratégia Política Ltda. passou por uma 
auditoria fiscal da Delegacia da Receita Federal em São Paulo, na qual 
não foi encontrada nenhuma irregularidade, conforme consta do “Termo 
de Ciência de Encerramento de Ação Fiscal”, expedido pela Secretaria da 
Receita Federal (fl. 30 da defesa).

Por fim, ressalto que pouco importa, para fins penais, se a conta no 
exterior foi aberta a pedido do corréu  MARCOS VALÉRIO ou não. O 
fato é que DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES receberam as 
quantias naquelas condições. Nesse sentido o depoimento do réu DUDA 
MENDONÇA:

“(...) que o montante dos três anos (2001 a 2003) fora de R$  
32.590.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos e noventa mil reais);  
que desse total R$ 22.195.000,00 (vinte e dois milhões e cento e  
noventa e cinco reais) fora pago pelo PT à empresa CEP, que é  
do  interrogando;  que  R$  10.400.000,00  (dez  milhões  e  
quatrocentos mil reais) foram recebidos numa conta em Miami,  
em nome de uma pessoa jurídica da qual o interrogando era  
beneficiário;  que  esta  conta  fora  aberta  por  exigência  de  
MARCOS VALÉRIO, como alternativa para o pagamento do  
saldo dos débitos que o PT tinha com o interrogando; que todo o  
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trabalho foi realizado e recebido até o final do ano de 2003 e até então o  
PT  era  quase  unanimidade  nacional  como  exemplo  de  correção  e  
lisura” (fls. 15.256-15.257 – grifei).

O que é relevante, a meu ver, é que cada réu deve responder por sua 
conduta ilícita, de forma individualizada.

Cabia  unicamente  ao  então  Secretário  de  Finanças  DELÚBIO 
SOARES a  obrigação contabilizar os valores recebidos da SMP&B nos 
registros do partido, mas ele não fez.

Competia exclusivamente aos dirigentes do Banco Rural o ônus de 
registrar corretamente os saques efetuados na contabilidade da referida 
instituição financeira. A empresa CEP, naquele momento, tinha apenas a 
obrigação de assinar o recibo, mediante clara identificação do credor, e 
isso foi feito. 

Isso posto, ABSOLVO o acusado JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI 
DE MENDONÇA do delido de branqueamento de capitais tipificado no 
art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, nos termos art. 386, VII, do Código 
de Processo Penal.

RÉ: ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA

1 – DENÚNCIA

O  Ministério  Público  acusa  a  ré  ZILMAR  FERNANDES  DA 
SILVEIRA de ter praticado, em concurso material, os crimes do art. 22, 
parágrafo único, da Lei 7.492/1986,  especificamente em sua parte final, 
que  pune  o  ato  de  manter,  no  exterior,  depósitos  não  declarados  à 
repartição federal competente e, também, do art. 1º, V, VI e VII, da Lei 
9.613/1998,  que  tipifica  o  crime  de  “lavagem”  ou  ocultação  de  bens, 
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direitos ou valores. 

Desse modo, em suas alegações finais, o Parquet pede a condenação 
de ZILMAR FERNANDES, em concurso material, na forma do art. 29 do 
Código Penal, por concluir que a ré praticou os crimes de

(i) manutenção, no exterior, de depósito não declarado à repartição 
federal  competente  (art.  22,  parágrafo  único,  segunda  parte,  da  Lei 
7.492/1986);

(ii) “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores (art. 1o, V, VI 
e VII, da Lei 9.613/1998), em continuidade delitiva, sendo, 5 (cinco) vezes 
por  saques  no  Banco  Rural  e  53  (cinquenta  e  três)  vezes  pelas 
transferências recebidas no exterior, com a agravante de habitualidade, 
inserta do § 4º do mesmo dispositivo.

2. EXAME DE MÉRITO

2.1. Crime de manutenção de conta não declarada no exterior

Após  uma  minuciosa  revisão  deste  caso,  até  para  estabelecer  a 
individualização  das  condutas  praticadas  pela  corré  ZILMAR 
FERNANDES, verifico a impossibilidade jurídica de incidência do crime 
de  ocultação  de  depósito  no  exterior,  tipificado  na  segunda  parte do 
parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986.

Com efeito, a conta 10012977 do Bank of Boston é de titularidade do 
corréu  JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA,  conforme 
concluiu o Laudo de Exame Financeiro 96/06, do Instituto Nacional de 
Criminalística da Polícia Federal, elaborado em juízo:

“Identificação dos Titulares / Responsáveis:
Entre  os  documentos  analisados,  constantes  do  dossiê  que  
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apresenta,  no  canto  inferior  direito  das  paginas,  a  numeração  
sequencial  ‘BA  DUS  16’  a  ‘BA  DUS  89’,  foram  selecionados  e  
descritos os considerados de maior relevância, entre os quais aqueles  
que  identificam  JOSÉ  EDUARDO  CAVALCANTI  DE  
MENDONÇA  como  responsável  (titular  ou  procurador  ou  
representante)  pela  movimentação  financeira  da  conta  nº.  
10012977  (Dusseldorf  Company  Ltd.),  conforme  detalhado  a  
seguir:

1.  Ata  de  Reunião  da  Diretoria  da  Dusseldorf  Co.  Ltd.  (BA 
DUS 16): realizada em 19 de fevereiro de 2003, em Charlotte House,  
decidindo  concluir  documentação  para  abertura  de  conta  e  
apontando JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA  
como conselheiro de investimento da conta.

2.  Nome do responsável  legal  pela  conta (BA DUS 21):  
Dusseldorf Company Ltd., Nasau, NP, POBOX N-3930, Bahamas;  
telefone (...).

3.  Indicação  do  agente  de  investimento (BA  DUS  32):  
JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA; (...).

4.  Cópia  de  documentos  (BA  DUS  44):  reprografia  da  
carteira  de  identidade  (...)  do  portador  JOSE  EDUARDO  
CAVALCANTI  DE  MENDONÇA,  (...)  e  do  cartão  CIC  (...)  do  
mesmo titular.

5.  Cartão  de  assinatura (BA DUS  46):  campo  agente  de  
investimento  preenchido  manuscritamente  com  o  nome  JOSE 
EDUARDO  CAVALCANTI  DE  MENDONÇA,  seguido  de  
assinatura. (...)

7.  Solicitação de  abertura de conta pessoal  (BA DUS 49/62):  
conta  nomeada  DUSSELDORF  COMPANY  LTD.,  de  
titularidade  e  assinatura  individuais,  contendo  informações  
pessoais de JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA;  
endereço  para  correspondência  (...);  assinatura  seguida  do  nome  
manuscrito do titular e data 19 de fevereiro de 2003; assinaturas no  
cartão de conta pessoal.

8.  Cópia  de  documentos  (BA  DUS  64/65):  reprografia  do  
passaporte  brasileiro  (...),  em  nome  de  JOSE  EDUARDO  
CAVALCANTI  DE  MENDONÇA,  expedida  em  Salvador,  de  
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dezembro de 1989.
9. Perfil de risco do cliente (BA DUS 73):  titular da conta  

JOSE  EDUARDO  CAVALCANTI  DE  MENDONÇA,  (...),  
residência no Brasil, potencial de investimento de US$ 8,800,000.

10.  Carta  de  autorização  (BA  DUS  77):  a  ser  regida  e  
interpretada  de  acordo  com  as  leis  da  Comunidade  das  Bahamas,  
estipulando JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA  
como beneficiário ou procurador titular da conta, datada 19 de  
fevereiro de 2003. (...)

12. Convênio de administração de empresa. (BA DUS 81/84):  
contrato celebrado entre JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE  
MENDONÇA  e  BankBoston  Trust  Company  Limited para  a  
prestação de serviços para a companhia Dusseldorf Company. Ltd.,  
contendo assinaturas das partes” (fls. 319-323, grifei).

Como  se  vê,  da  leitura  do  laudo  pericial  restou  amplamente 
comprovado  que  JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI  DE MENDONÇA 
era o único titular dessa conta e, consequentemente, somente esse corréu 
tinha a obrigação de declarar os depósitos no exterior ao BACEN.

Tanto  é  assim  que,  em  9/9/2005,  relembro  que  o  corréu  JOSÉ 
EDUARDO  CAVALCANTI  DE  MENDONÇA,  em  procedimento 
autorizado  pelo  art.  138  do  Código  Tributário  Nacional  denominado 
“denúncia  espontânea  de  dívida”,  protocolou  declaração  dos  valores 
recebidos no exterior  junto à  Delegacia  da Receita  Federal  do Brasil  e 
recolheu,  aos  cofres  da  Fazenda  Nacional,  o  valor  de  R$  4.364.815,90 
(quatro milhões,  trezentos e sessenta e quatro mil,  oitocentos e quinze 
reais e noventa centavos), quitando, pois, o débito tributário decorrente 
dos valores recebidos diretamente no exterior (fls. 58-63 do apenso 119).

Observe-se,  portanto,  que  não  foi  ZILMAR  FERNANDES quem 
declarou  os  valores  recebidos  no  exterior  à  Receita  Federal  brasileira. 
Obviamente,  competiu  ao  titular  da  conta  –  DUDA  MENDONÇA – 
declarar o depósito e proceder o recolhimento integral dos tributos, como 
foi feito.
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Não  se  poderia,  a  meu  ver,  punir  ZILMAR  FERNANDES por 
ocultar depósito no exterior, se a acusada não tinha nenhuma obrigação 
jurídica de declarar a conta titularizada – exclusivamente - por  DUDA 
MENDONÇA conforme  minuciosa  conclusão  do  Laudo  de  Exame 
Financeiro  96/06,  do  Instituto  Nacional  de  Criminalística  da  Polícia 
Federal.

Essas  provas  me  levam  a  concluir  que  a  corré  ZILMAR 
FERNANDES não era titular da conta 10012977 do Bank of Boston, cujos 
valores estavam depositados e que permaneceram ocultos porquanto não 
declarados  ao  BACEN,  pelo  único  titular  da  conta,  o  corréu  DUDA 
MENDONÇA. 

Daí porque não se aplica, em relação a  ZILMAR FERNANDES, o 
crime  de  ocultação  de  depósito  no  exterior,  nos  termos  do  art.  22, 
parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/1986.

Ainda que ZILMAR FERNANDES fosse titular da conta, se impõe a 
absolvição da acusada, pelos mesmos fundamentos que absolvi  DUDA 
MENDONÇA, ante a inexistência da obrigação de declarar os depósitos 
no  exterior,  porquanto  abaixo  do  patamar  mínimo  fixado  pelo  Banco 
Central do Brasil, por meio das Circulares 3.225/2004 e 3.278/2005.

Isso posto,  ABSOLVO a acusada ZILMAR FERNANDES do crime 
de manutenção de depósito não declarado no exterior, previsto no art. 22, 
parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/1986, nos termos do art. 386, 
III, do Código de Processo Penal.

2.2. Lavagem de dinheiro

Quanto à acusação do crime de lavagem de dinheiro tipificado no 
art.  1º,  V,  VI  e  VII,  da  Lei  9.613/1998,  não tenho nenhuma dúvida  da 
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inocência da ré, pelos mesmos fundamentos que absolvi, nesse ponto, o 
corréu DUDA MENDONÇA, e, também, porque:

i)  ficou  muito  claro  que  o  objetivo  da  ré  nunca  foi  o  de  fazer 
branqueamento de capitais, mas o de receber dinheiro devido, de crédito 
licitamente constituído em 2002. Daí porque os valores sacados no Banco 
Rural são, na verdade, pagamento de serviços prestados e, portanto, não 
há falar em lavagem de crédito lícito e posteriormente declarado à Receita 
Federal, inclusive com recolhimento de tributos

É ponto pacífico entre acusação e defesa que o crédito de R$ 11,2 
milhões que a empresa CEP – Comunicação e Estratégia Política Ltda. 
tinha para receber do Diretório Nacional Partido dos Trabalhadores foi 
licitamente constituído, por meio de contrato formal de natureza privada, 
objetivando  serviços  de  publicidade,  propaganda  e  marketing político 
efetivamente prestados em 2002, e, portanto, antes mesmo do resultado 
das Eleições Gerais daquele ano. 

O  Parquet não  questiona  o  valor  do  contrato  legalmente  firmado 
entre a empresa CEP e o PT, porque estava dentro dos preços e custos 
praticados pelo bilionário mercado da publicidade. O que o MP contesta é 
a forma de recebimento que teria permitido a ocultação do dinheiro no 
exterior.

ii) os cinco saques foram realizados por ZILMAR FERNANDES em 
fevereiro e abril  de 2003,  muito antes da existência daquilo que o MP 
descreveu como uma sofisticada organização criminosa voltada para a 
prática de crimes financeiros e compra de apoio político, o que comprova 
a inexistência de crime antecedente praticado. 

Salta aos olhos que, à época dos saques, a ré não tinha como saber 
dos  seguintes  fatos  futuros  da  acusação:  (a)  contrato  assinado entre  o 
Banco do Brasil e a DNA, que permitiria o posterior desvio de valores em 
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23/5/2003, 28/11/2003, 12/3/2004 e 1/6/2004; e (b) empréstimos do Banco 
Rural à SMP&B, em 26/5/2003, e à empresa Grafitti, em 12/9/2003.

iii)  mesmo que as condutas imputadas à ré fossem posteriores ao 
esquema ilícito, não existe nenhuma prova nos autos de que ela tivesse 
ciência dos crimes antecedentes praticados. A propósito, ressalto que o 
próprio  Parquet reconheceu que a ré não formava quadrilha porque as 
suas condutas são anteriores a toda essa trama criminosa, e ela, por óbvio, 
não tinha ciência dos crimes antecedentes.

iv) ao contrário de outros corréus desta ação penal, os saques foram 
pagamentos  de  crédito  devido  e  licitamente  constituído,  e  ademais, 
efetuados diretamente pela ré, sem nenhum intermediário, sem qualquer 
dissimulação e,  principalmente,  mediante a apresentação de cédula de 
identidade e assinatura de recibo. 

Nesse ponto, da leitura do recibo verifico a absoluta impossibilidade 
de se conhecer a procedência do valor uma vez esse é o único recibo que 
não  menciona  a  agência  SMP&B,  ao  contrário  de  todos  os  outros 
assinados por corréus desta ação penal. 

v)  todas  as  provas  e  depoimentos  revelam  que  ZILMAR 
FERNANDES não teve escolha para receber o seu crédito. Isso porque o 
corréu DELÚBIO SOARES personificava a figura do devedor no contrato 
licitamente  firmado  em 2002  e  direcionou  a  ré  a  receber  o  débito  de 
acordo com as orientações do corréu  MARCOS VALÉRIO, no início de 
2003. A ré, portanto, não tinha nenhuma condição de adivinhar ou prever 
os futuros crimes que seriam praticados pelos mencionados corréus, daí 
outra  razão  que  aponta  para  a  inexistência  do  crime  de  lavagem  de 
capitais;

vi)  outrossim,  colho  dos  autos  que,  no  período  de  16/8/2005  a 
15/9/2006,  a  empresa  CEP  –  Comunicação  e  Estratégia  Política  Ltda. 
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sofreu auditoria fiscal da Delegacia da Receita Federal em São Paulo e 
nenhuma irregularidade foi  encontrada,  conforme “Termo de  Ciência de  
Encerramento de Ação Fiscal” expedido pela Secretaria da Receita Federal 
(fl. 30 da defesa);

Por todas essas razões,  inexiste elementos nos autos que apontem 
para  que  ZILMAR  FERNANDES tivesse  ciência  de  que  o  crédito 
recebido tinha origem ilícita. Principalmente no inicio de 2003, quando 
MARCOS VALÉRIO era apenas um empresário bem sucedido do ramo 
publicitário, sem nenhum fato notório que desabonasse a sua reputação, e 
DELÚBIO SOARES o Secretário Nacional de Planejamento e Finanças do 
partido  que  lhe  devia  dinheiro  por  serviços  efetivamente  prestados. 
Acreditar que ZILMAR FERNANDES tivesse condições de prever crimes 
futuros  ou tivesse  ciência  da origem ilícita  de sue crédito,  a  meu ver, 
implica em verdadeira responsabilidade penal objetiva, incompatível com 
o nosso sistema jurídico. 

Isso  posto,  ABSOLVO a  acusada  ZILMAR  FERNANDES  DA 
SILVEIRA do delito de branqueamento de capitais tipificado no art. 1°, V, 
VI e VII,  da Lei 9.613/1998, nos termos do art.  386, VII,  do Código de 
Processo Penal.

RÉUS:  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO, 
VINÍCIUS  SAMARANE, MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  SIMONE  VASCONCELOS  e 
GEIZA DIAS

Passo  a  análise,  agora,  das  condutas  imputadas  aos  réus  KÁTIA 
RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO,  VINÍCIUS  SAMARANE, 
MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ, 
SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986), por 27 (vinte e sete) 
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vezes,  em concurso material,  na modalidade “promover,  sem autorização  
legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não  
declarados à repartição federal competente”.

Segundo  a  denúncia,  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO e  VINÍCIUS  SAMARANE viabilizaram,  “em  mais  um 
capítulo da longa parceria criminosa firmada desde 1998 com o núcleo Marcos  
Valério, várias operações de evasão de divisas” (fl. 5.742 do vol. 27) - 27 (vinte 
e sete) no total, em concurso material -, pois comandavam as empresas 
Trade Link Bank,  Rural International Bank, IFE Banco Rural e Banco Rural 
Europa.

Constatou o Procurador-Geral da República,  naquela peça,  que as 
aludidas  instituições  efetuaram  depósitos  no  montante  total  de  US$ 
1.688.627,27 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte 
e sete dólares americanos e vinte e sete centavos de dólar), na conta ABA 
0660-0800-4, junto ao Bank of Boston International, agência Miami/Flórida, 
em  nome  da  offshore  DUSSELDORF  COMPANY  LTD.,  “empresa  de  
propriedade do réu DUDA MENDONÇA e registrada nas Bahamas” (fl. 5.743 
do vol. 27).

Constou  da  denúncia,  ainda,  que  “as  operações,  desenvolvidas  no  
período compreendido entre 21/02/2003 a 02/01/2004”, cuja responsabilidade 
seria dos acusados  KÁTIA RABELLO,  JOSÉ ROBERTO SALGADO  e 
VINÍCIUS SAMARANE, foram as seguintes:

“a) Trade Link Bank - 16 depósitos - U$ 1.137.55 1,25;
(...)
e) Rural International Bank - 6 depósitos - U$ 240.617,74;
f) IFE Banco Rural (Uruguay) - 1 depósito - U$ 32.916,00;
g) Banco Rural Europa - 1 depósito - U$ 25.359,28;
(...)
o) Banco Rural Europa S/A (Leonildo José Ramadas Nogueira) -  

3 depósitos - U$ 252.183,00” (fl. 5.743 do Vol. 27).
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Por  essas  razões,  a  acusação  sustentou  que,  assim  agindo,  “os  
dirigentes do Banco Rural” (réus JOSÉ ROBERTO SALGADO,  AYANNA 
TENÓRIO,  VINÍCIUS SAMARANE e  KÁTIA RABELLO) executaram, 
por 27 (vinte e sete) vezes, “os crimes de evasão de divisas por orientação do  
núcleo publicitário-financeiro” (fl. 5.744 do vol. 27).

Insta salientar, desde logo, que, com relação aos crimes de evasão de 
divisas,  as  acusações  contra  a denunciada  AYANNA TENÓRIO (Vice-
Presidente de Suporte Operacional ou Administrativa do Banco Rural) 
não foram recebidas pelo Plenário “por não ter havido descrição suficiente da  
sua  conduta” (conforme relatório  do  Ministro  relator,  fl.  50.031 do  vol. 
233).

Além disso,  o  Parquet,  em suas alegações finais  (fl.  45.472 do vol. 
214), reduziu para 24 (vinte e quatro) vezes, em continuidade delitiva, a 
prática,  pelos réus  KÁTIA RABELLO,  JOSÉ ROBERTO SALGADO e 
VINÍCIUS  SAMARANE,  do  crime  tipificado  no  artigo  22,  parágrafo 
único, primeira parte, da Lei 7.492/1986. 

Acrescentou,  ademais,  o  Ministério  público  que,  em  relação  aos 
“outros  três  depósitos,  no  valor  total  de  U$  252.183,00  figurando  como  
responsável Leonildo José Ramadas Nogueira, cliente do Banco Rural Europa” 
(...) “não há prova, entretanto, do envolvimento dos dirigentes do Banco Rural  
no fato, o que impõe a responsabilização penal apenas de  Duda Mendonça e  
Zilmar Fernandes pelo fato”.

Pois  bem.  Destaco,  inicialmente,  que  concordo  com  o  Relator  na 
absolvição  de  CRISTIANO  PAZ,  GEIZA  DIAS  e  VINÍCIUS 
SAMARANE no que diz respeito ao crime previsto na primeira parte do 
parágrafo único do artigo 22 da Lei 7.492/1986, com suporte no art. 387, 
VII, do Código de Processo Penal. Isso porque não há, a meu ver, nenhum 
fato  que  ligue  esses  três  réus,  ou  pelo  menos  não  ficou  clara  a 
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responsabilização deles, no tocante ao crime de evasão de dividas.

Por outro lado,  estou de acordo com o Relator na condenação de 
MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH,  SIMONE 
VASCONCELOS,  KÁTIA  RABELLO  e  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO 
com relação ao delito previsto na primeira parte do parágrafo único do 
artigo  22 da  Lei  7.492/1986.  Isso  pelos  motivos  fartamente  enunciados 
pelo  Relator,  os  quais  adoto  como  razão  de  decidir.  Os  réus  tinham 
ciência da origem ilícita do dinheiro e foram os principais artífices de sua 
remessa para o exterior.
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Debate

15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM VIII)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - No 
meu voto, eu creio ter deixado claro o porquê: é que eles foram quase 
partícipes dessa prática de evasão de divisas. Ao invés de indicarem a 
conta bancária das suas empresas no Brasil, o quê que eles fizeram? Eles 
procuraram o Banco Boston para se instruírem de como abrir uma conta 
no estrangeiro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, Vossa Excelência me permite pequeníssimo aparte? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
permita-me...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Consta  dos  autos,  inclusive  do  relatório  do  Instituto  Nacional  de 
Criminalística, que já existiam contas em nome de Duda Mendonça desde 
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trata dessas outras contas que, supostamente, eles detinham no exterior. 
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uma empresa  e  uma conta  no  estrangeiro  para  receber,  não  qualquer 
honorário, mas, aquele honorário dos 10 milhões e 400 mil.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, desculpe, ele era um homem que já tinha contas no exterior há 
anos. Ele recebia todos os seus honorários no exterior.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
Ministro, Vossa Excelência não está compreendendo bem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas isso está no relatório da Polícia Federal...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
o relatório é da polícia, mas há outros dados.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- … e com valores vultuosíssimos. Ele não é um marinheiro de primeira 
viagem que teve que ir ao Banco de Boston saber como é que abre uma 
conta no exterior. Ele tinha várias contas no exterior.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Tem 
os  depoimentos  dos  próprios;  eles  próprios  relataram  isso  nos  seus 
depoimentos judiciais.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas isso está no...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eles 
recorreram  ao  Banco  de  Boston,  abriram  a  "offshore"  Düsseldorf  e 
forneceram  o  número  da  conta  ao  Marcos  Valério.  Ora,  o  que  é  isso 
senão...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas o 
fato é que eles já tinham conta no exterior.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois é, e Vossa Excelência, inclusive, usa a expressão "quase partícipe"; 
"quase partícipe" é um quase, enfim, não leva à condenação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
nós não podemos alegar, ou melhor...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós podemos até ter dúvidas, mas a dúvida me...
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
há dúvida.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Bem, Vossa Excelência tem certezas, eu tenho dúvidas.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Houve um pedido de emendatio libelli. Houve um pedido por parte do 
parquet de emendatio libelli que eu indeferi; não há dúvida quando eu 
decido indeferir, porque, na verdade...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas, aí vem o Ministério Público e diz o seguinte no item 790 das 
alegações finais:

"Contudo, caso essa Corte decida manter a capitulação inicial,  
as provas, como exaustivamente demonstrado, autoriza a condenação"  
(...) "pelo crime de evasão de divisas."

Então, ele deixa para a Corte decidir se é evasão ou se é lavagem. O 
próprio Ministério Público não tem certeza.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ah, 
mas por quê? Porque ele responde pelos fatos.  É porque ele responde 
pelos  fatos.  O  réu  responde  pelos  fatos  e  não  pelo  que  o  Ministério 
Público diz, e nem pela...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas, aí, 
Excelência, o Ministério Público não tem certeza quanto à capitulação dos 
fatos, mas tem certeza quanto aos fatos produzidos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É 
evidente que tem certeza.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não, mas é, Ministro...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Agora, 
a informação de Vossa Excelência de que havia conta no exterior; havia 
conta no exterior em nome do Duda Mendonça e da Zilmar.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Havia, não, Presidente, foi aberta para esta finalidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas é que...
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Havia 
conta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perdão...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -Vossa 
Excelência informa que não foi a primeira vez que os réus abriram conta 
no exterior; e, de fato, havia contas no exterior em nome dos dois réus.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Havia; havia várias. Aqui está no Laudo 96/06 do Instituto Nacional de 
Criminalística  da  Polícia  Federal:  há  várias.  Vejam Vossas  Excelências, 
aqui, há inúmeras contas, uma conta de Düsseldorf 16, 21, 32; uma que 
data de, enfim...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Não 
eram neófitos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- ...99, e assim vai. Ele deve ter aberto uma subconta, alguma coisa desse 
tipo.  Então,  era  um homem dedicado  à  propaganda,  à  publicidade,  e 
recebia valores vultosos; enfim, a sua empresa passou por uma auditoria, 
e não indícios de lavagem, ele declara. Porque, se fosse lavagem, quem 
pretende lavar dinheiro sujo, não vai a Receita Federal, declara e recolhe 
aquilo que deve. Portanto...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Foi 
depois, Ministro. Ele recolheu após a eclosão dos fatos, depois de receber 
do "mensalão".

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois é, mas veja, se o dinheiro não tivesse origem lícita, ele nem poderia 
fazê-lo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
ele recolheu e, em petição, demonstrou a mim, como Relator, que havia 
recolhido; é um post factum.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, eu respeito o seu ponto de vista; espero que Vossa Excelência 
também respeite o meu.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
eu tenho a obrigação de esclarecer fatos ao Colegiado, sobretudo, tendo 
em vista o fato de que eu tenho reduzido enormemente os meus votos, 
tornado-os os mais objetivos possível, para que possamos terminar o mais 
brevemente possível este julgamento. 

Então,  em razão  dessa  minha atitude de  reduzir  extremamente  o 
voto, não é, pode ficar eventualmente não bem esclarecido. Mas não é o 
caso, porque eu fiz questão de frisar muito bem: ao invés de receber no 
Brasil,  como  qualquer  empresa  recebe,  eles  abriram  uma  conta  no 
exterior. Eles entregaram o nome dessa conta a quem? A Marcos Valério 
para lavar, esconder esse dinheiro no exterior. Parece-me claro, evidente 
isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro,  num  mundo  globalizado,  é  muito  comum  que  se  receba 
pagamentos no exterior; o que é importante é que se cumpram as leis do 
país, que se declare isso perante os órgãos competentes. 

Mas o que eu quero dizer, eminente Relator, respeitando o seu ponto 
de vista e deixando-o à vontade para interferir toda hora que quiser com 
esclarecimentos - não há problema nenhum com relação a isso -, é que 
neste caso, como nos demais casos, nos anteriores, pelo menos, em que a 
Corte ficou dividida,  o Ministério Público não comprovou,  a meu ver, 
data venia, que os réus tivessem ciência da origem ilícita desse dinheiro; 
tanto  é  que  Vossa  Excelência  e  o  Ministério  Público  excluem o  crime 
contra  o  sistema financeiro  e  o  crime contra  a  Administração Pública; 
dizem que a origem ilícita se deve ao fato de o dinheiro provir de uma 
organização  criminosa  e  ponto.  Vossa  Excelência  está  acrescentando 
agora que a origem é ilícita, porque provém de evasão de divisas.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Nada  disso,  Ministro.  Eu  estou  dizendo  que  o  que  há  é  lavagem  de 
dinheiro,  porque,  ao  invés  de  fazer  como  fazem  todas  as  empresas 
brasileiras que atuam na legalidade - receberem os seus créditos através 
das suas contas bancárias no país -, ele abriu uma conta, ou melhor, ele 
recebeu o dinheiro em uma conta não em seu nome, mas numa conta em 
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das suas contas bancárias no país -, ele abriu uma conta, ou melhor, ele 
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uma "offshore".  Não vem escrito "Duda Mendonça",  e sim "Düsseldorf 
Company".  É  aí  é  que  está  a  lavagem.  Quem  recebe  não  é  Duda 
Mendonça, quem recebe é a Düsseldorf Company. Isso não é lavagem? 
Não é ocultar?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro,  eu posso  até  distribuir,  fiz  até  um "kitezinho"  para  Vossas 
Excelências, demonstrando que há documentos, e que a Polícia Federal 
chegou facilmente a esses dados, que Duda Mendonça declarou sempre 
que a titularidade da conta Düsseldorf é dele; que ele é que é o titular. E 
consta no Laudo de Criminalística 096/06, que ele apresentou sempre a 
identificação dos titulares responsáveis:  ata da reunião da diretoria da 
Düsseldorf, por exemplo, que ele apresenta lá no Banco. Aí consta o nome 
do responsável  legal pela conta tal,  sediada em Nassau, paraíso fiscal; 
telefone, endereço,  etc.  Ele declara a data de nascimento,  os endereços 
comerciais, o celular no Brasil, etc. Depois, mostra o CPF - antigamente 
chamava-se CIC. Então, apresenta todos os dados para abrir essa conta. 
Essa conta é em nome de uma pessoa jurídica.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
me lembro deste réu, assustadíssimo perante a CPI.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
acho até que a conta foi aberta em nome de Duda Mendonça.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Poderia ter sido aberta, é evidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pode até ser.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas ele 
não se omitiu quanto a isso, quanto ao nome dele como titular da conta.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A mim, o que parece é que o dolo que houve nesse episódio todo foi 

o de sonegar; daí, então, ter recebido os valores no exterior. Só que, sobre 
isso,  depois  que os  fatos  vieram à tona,  o  próprio réu,  conhecido por 
Duda  Mendonça,  foi  à  CPI,  falou  a  esse  respeito  e  se  autodeclarou 
administrativamente à Receita Federal. É por isso que não há imputação 
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de crime de sonegação.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não  há  crime 
tributário; aqui seria contra o sistema.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não há crime tributário.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  E 

não há também de evasão, mas há a imputação de lavagem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Agora, como haver lavagem - essa é que é a questão - se ele estava 

recebendo algo que lhe era devido?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Há um outro fato: se a conta estava em nome de Duda Mendonça, então 
Zilmar não podia estar implicada nessa lavagem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Como, se a Zilmar é que operacionalizava? Ela é que operacionalizava 
tudo.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Desculpe interrompê-lo mais uma vez, mas...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, fique à vontade.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Para 
ser absolutamente justo e coerente, Vossa Excelência deveria absolver o 
Marcos Valério e a sua equipe, porque não há, nos autos, nenhuma prova 
de que eles tenham feito outras operações de evasão, senão estas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, mas, aí.... Vossa Excelência, primeiramente...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Essas cinquenta e três.

Essas operações são relativas, única e exclusivamente, a este restante 
de débito,  portanto,  o que motivou Marcos Valério,  o Banco Rural,  os 
sócios de Marcos Valério a promoverem essas operações, ilícitas e ocultas, 
foi o pagamento desse débito. 

Então,  a  se  absolver  o  beneficiário  por  lavagem,  nós  temos  que 
absolver, também, quem promoveu esta evasão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, primeiramente, eu queria registrar que existe um mau vezo, 
por  parte  de  alguns  Colegas,  de  querer  cobrar  coerência  do  voto  dos 
demais.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
é isso.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Isso  é  inaceitável  numa Corte  Superior  como a  nossa.  Na  Suprema 
Corte, isso não é admissível. Todos somos iguais, todos votamos de forma 
fundamentada, todos votamos motivadamente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
eu estou me dirigindo a todos, aqui, não apenas a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não.  Vossa  Excelência  me  cobrou  coerência,  já  me  cobraram 
anteriormente,  e  se  formos,  realmente,  apontar  as  incoerências,  vamos 
encontrar muitas. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
estou alertando o Colegiado para esta possível incongruência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, não me cobrem isso, porque senão nós vamos começar a passar 
um pente fino nos votos e vamos encontrar algumas contradições. Mas, 
então, vamos ficar por aqui.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
egrégio Plenário, tenho algumas divergências e, por isso, peço licença a 
Vossas  Excelências  para fazer  uma leitura,  porque são tantos  os fatos, 
inclusive  em  função  de  ponderações  agora  levantadas  pelo  eminente 
Ministro Relator. E, pelo que entendi, Relator e Revisor estão divergindo, 
única e exclusivamente, com relação à absolvição, proposta pelo Revisor, 
de  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes,  no  que  tange  à  lavagem de 
dinheiro  relativa  a  cinquenta  e  três  remessas  à  conta  Dusseldorf.  No 
restante, está havendo convergência.

Tenho algumas  divergências  com relação  a  essas  posições.  Então, 
permito-me,  até  para  ordenar  o  meu  pensamento,  fazer  uma  rápida 
leitura,  um  pequeno  resumo  do  voto  para  que  eu  não  deixe 
absolutamente nada de fora. 

Especificamente com relação à lavagem de dinheiro, só gostaria de 
destacar  que,  na  minha leitura,  a  denúncia  não  alcança,  não  inclui  as 
remessas relativas àquele recebimento, ainda na órbita do Banco Rural, 
no  delito  de  lavagem  de  dinheiro  relativamente  a  Duda  Mendonça  e 
Zilmar Fernandes. Porque, na parte conclusiva, a denúncia se restringe - 
na  minha  leitura,  repito  –  à  acusação  de  lavagem  de  dinheiro,  aos 
depósitos  efetuados  na  conta  no  exterior.  E,  por  isso,  porque  esses 
repasses em espécie, lá no Banco Rural,  um milhão e quatrocentos mil 
reais,  não  compõem,  do  meu  ponto  de  vista,  a  acusação,  entenderia 
desnecessário fazer uma abordagem específica. Mas, ainda que eu supere 
essa minha compreensão, acompanho integralmente, no caso, o Relator e 
Revisor, inclusive pelo aspecto destacado pelo eminente Revisor: de que 
esses  valores  foram  repassados  antes  dos  crimes  apontados  como 
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antecedentes, em fevereiro e abril de 2003 - se bem me recordo -, esses 
repasses  em  espécie,  no  Banco  Rural,  esses  pagamentos  da  conta  da 
SMP&B, na agência. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Isso.  Uma 
lavagem prospectiva.

Então,  com  relação  a  isso,  faço  esse  pequeno  registro  de 
fundamentação. 
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EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM VIII) 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência, então, absolve quem cria, dirige e 
mantém um banco  clandestino  através  do  qual   milhões  de  reais  são 
transferidos para o exterior clandestinamente, ocultamente.  

Senhores  Ministros,  aproveito  o  ensejo   para  explicar  melhor  a 
minha posição: não há crime algum em qualquer brasileiro, ou qualquer 
empresa  brasileira,  tendo  um  crédito  a  receber,  recebê-lo  no  exterior, 
desde que o faça  abertamente e não ocultamente.  O que houve aqui? 
Havia um crédito a ser recebido pelo Duda Mendonça. Ele, ao invés de 
receber esse crédito de maneira transparente aqui, no Brasil, ele resolveu 
receber no exterior, através de quê? Não através de uma conta da qual ele 
fosse titular. Ele abriu uma "offshore". O que é uma "offshore" senão um 
mecanismo para ocultar? O dinheiro era transferido não em nome dele, 
mas em nome da "offshore"! E, para mim, isso caracteriza claramente o 
crime  de  lavagem.  A criação  e  a  transferência  do  dinheiro  para  um 
organismo desta natureza só é motivada, só é justificada, pelo desejo de 
ocultar: ocultar a origem, ocultar a posse, a propriedade do dinheiro, por 
quê? Se ele tivesse declarado à Receita brasileira que era detentor, que era 
titular  dessa  conta  no exterior,  não  haveria  crime.  Ele  não  fez!  Ele  só 
confessou perante a CPI, confessou perante a Justiça que era ele, sim, a 
pessoa vinculada à Dusseldorf e que recebera! Mas isso após a eclosão do 
escândalo! Isso não foi feito antecipadamente não. Foi feito após a eclosão 
do escândalo! E, para mim, não há dúvida, isso é lavagem. 

A criação da empresa "offshore" com essa finalidade, de receber não 
em nome próprio,  não em nome da empresa credora dos recursos,  ao 
invés da CEF receber, quem recebeu foi a "offshore" Dusseldorf. Isso é 
lavagem, evidentemente! Desculpe-me quem pensar de outra maneira!
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A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Em  absoluto,  as 
ponderações de Vossa Excelência sempre enriquecem o debate.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Com relação ao Banco - vejam bem -, a transferência desse numerário se 
deu de diversas formas: se deu através do Banco Rural de São Paulo, que 
eu  absolvi;  se  deu  através  dos  doleiros,  que  está  mais  do  que 
demonstrado; e se deu através do sistema rural. Não se trata de uma, são 
inúmeras  operações  pela  tal  Trade  Link  Bank,  que  é  uma  empresa 
clandestina,  portanto,  ilegal,  mantida  pelo  Banco  Rural  -só  isso,  para 
mim, já seria o suficiente - através de uma outra empresa do Grupo Rural 
Internacional  e  através  de  uma  outra  empresa  chamada  IFE  Rural 
Uruguai.

Ora, nenhuma dessas operações se deu em nome de quem era credor 
da quantia devida. Nenhuma! A ocultação me parece clara nesse caso. E 
posteriormente confessada, confessada perante a CPI e perante a Justiça.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Com relação à lavagem, 
Ministro Joaquim, na verdade,  estou absolvendo-o,  em primeiro lugar, 
porque entendo que não está na imputação (no que diz respeito àquelas 
cinco operações). É  a minha leitura.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Quais? Do exterior?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -Vossa Excelência ali já 
absolveu também.

E, com relação às remessas, talvez eu não tenha sido bastante clara. 
Entendo que  o  Ministério  Público  não  apontou o  crime de  evasão  de 
divisas como antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro no caso de 
Duda Mendonça e  Zilmar  Fernandes.  Se  o  fez  foi  de  forma implícita. 
Entendo que a denúncia não pode ser implícita; ela não pode imputar 
implicitamente  uma  conduta  criminosa  que  leve  a  um  decreto 
condenatório. 

É a minha convicção, com todo respeito às compreensões contrárias. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 

eu não estou querendo rebater a convicção de Vossa Excelência;  estou 
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expondo mais uma vez.
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Isso  com  relação  à 

lavagem.
Com relação à absolvição de Kátia Rabello pelo crime de evasão de 

divisas,  acompanhei Vossa Excelência quanto à remessa fraudulenta ao 
exterior  no  caso  de  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach  e  Simone 
Vasconcelos. 

E acompanhei Vossa Excelência - e não estava o acompanhando, mas 
acho  que  o  faço  agora,  se  Vossa  Excelência  propõe  a  absolvição  de 
Cristiano Paz.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Propus.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Por que o fez? Porque 
não encontrou elementos que o vinculassem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Porque nada, não há participação dele.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Então, nada impede - e 
aí fundamento e uso esse aspecto para reforçar o que acabei de dizer com 
relação  ao  Banco  Rural  -  que  eu  também não encontrei  elementos  de 
prova que me levem à condenação específica da Kátia Rabello, do José 
Roberto Salgado e do Vinícius Samarane.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
Vossa  Excelência  simplesmente  não  entende  caracterizada  a  lavagem 
neste caso, no caso desses vários bancos?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas não está havendo 
imputação de lavagem. Eu estou falando aqui de evasão de divisas, com 
todo o respeito.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Vossa  Excelência  não  votou  ainda  sobre  lavagem?  A  lavagem  foi 
imputada, sim.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Na minha compreensão, 
não.  Acabei  de dizer,  eminente Relator,  que não conheço da  emendatio 
libelli  que foi feita nas alegações finais pelo Ministério Público. Eu não 
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conheço, não conheço. Na verdade, diz o Ministério Público que houve 
um equívoco, que se trataria apenas de um novo enquadramento jurídico.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
emendatio  libelli,  Ministra,  porta  sobre  os  integrantes  do  núcleo 
publicitário e financeiro.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o que estou votando.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 

Ministério  Público  pediu  que  fossem  condenados  por  lavagem  de 
dinheiro, e não por evasão.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 

rejeitei como Vossa Excelência.
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Então  estamos  de 

acordo.  Eu,  na  verdade,  não  rejeito;  eu não conheço.  Mas estamos de 
acordo. O resultado no final é o mesmo.

E, com relação à evasão de divisas, eu os absolvo, sim. Mas eu não 
quero convencer Vossa Excelência. Eu é que estou convicta. Não encontrei 
elementos que me levem a condenar, e não vou fazê-lo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
Eu talvez peque um pouco pela ênfase. Mas é que o crime de lavagem de 
dinheiro é um delito de uma seriedade tão grande que eu acho que nós 
não  podemos  barateá-lo.  Nós  entendermos  que  qualquer   empresa 
brasileira,  qualquer cidadão brasileiro  possa receber créditos  lícitos  no 
exterior através de empresa "offshore" é muito grave. Isso é muito grave. 
Nós estaremos, sem dúvida alguma, abrindo as portas para a prática do 
crime de lavagem. É o que eu penso.

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3594423.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

conheço, não conheço. Na verdade, diz o Ministério Público que houve 
um equívoco, que se trataria apenas de um novo enquadramento jurídico.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
emendatio  libelli,  Ministra,  porta  sobre  os  integrantes  do  núcleo 
publicitário e financeiro.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o que estou votando.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 

Ministério  Público  pediu  que  fossem  condenados  por  lavagem  de 
dinheiro, e não por evasão.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 

rejeitei como Vossa Excelência.
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Então  estamos  de 

acordo.  Eu,  na  verdade,  não  rejeito;  eu não conheço.  Mas estamos de 
acordo. O resultado no final é o mesmo.

E, com relação à evasão de divisas, eu os absolvo, sim. Mas eu não 
quero convencer Vossa Excelência. Eu é que estou convicta. Não encontrei 
elementos que me levem a condenar, e não vou fazê-lo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
Eu talvez peque um pouco pela ênfase. Mas é que o crime de lavagem de 
dinheiro é um delito de uma seriedade tão grande que eu acho que nós 
não  podemos  barateá-lo.  Nós  entendermos  que  qualquer   empresa 
brasileira,  qualquer cidadão brasileiro  possa receber créditos  lícitos  no 
exterior através de empresa "offshore" é muito grave. Isso é muito grave. 
Nós estaremos, sem dúvida alguma, abrindo as portas para a prática do 
crime de lavagem. É o que eu penso.

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3594423.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5555 de 8405 STF-fl. 57170



Voto s/ item VIII

15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

ITEM VIII DA DENÚNCIA

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Passo  à  análise  das  condutas 
descritas no item VIII da denúncia do Ministério Público.

Duda  Mendonça  (39º  denunciado)  e  Zilmar  Fernandes  (40ª 
denunciada) respondem pelos seguintes crimes:

a) cinco vezes o crime de lavagem de dinheiro, com a 
causa de aumento de pena pela prática habitual (art. 1º, V, 
VI e VII, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98) – saques em agência do 
Banco Rural;

b)  cinquenta  e  três  vezes  o  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, com a causa de aumento de pena pela prática 
habitual (art. 1º, V, VI e VII, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98) – 
envio de valores para conta no exterior;

c)  uma vez  o  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22, 
parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/86)  –  manutenção  de 
conta no exterior.

No que  tange  ao  item  VIII,  este  Plenário  recebeu  a  acusação  do 
Ministério  Público  em relação  aos  réus  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz, 
Ramon Hollerbach,  Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias  pela  prática,  53 
(cinquenta e três) vezes, do crime previsto no artigo 22, parágrafo único, 
primeira parte, da Lei nº 7.492/1986, em virtude da remessa de valores 
para o exterior, destinados ao depósito na conta DUSSELDORF.

Supremo Tribunal Federal
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para o exterior, destinados ao depósito na conta DUSSELDORF.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664840.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5556 de 8405 STF-fl. 57171



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

Aos réus Kátia Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane, 
foi recebida a denúncia pela prática, 24 (vinte e quatro vezes), do mesmo 
delito (artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/1986), 
em razão das remessas feitas para a conta DUSSELDORF por meio do 
Banco Rural.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela aplicação do 
art. 383 do CPP para alterar a qualificação penal das condutas atribuídas 
aos réus ora listados, nos seguintes termos:

(i) Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, 
Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias:  53  (cinquenta  e  três) 
vezes o crime do art.  1º,  V,  VI e  VII,  c/c  § 4º  da Lei  nº 
9.613/98;

(ii)  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane: 24 (vinte e quatro vezes) o crime do art. 1º, V, 
VI e VII, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98.

Inicio meu voto a partir da apuração das condutas dos réus Duda 
Mendonça  e  Zilmar  Fernandes,  cujos  comportamentos  apontados  na 
exordial  acusatória  apresentam  caracteres  comuns  que  aconselham  a 
apreciação conjunta.

Sobre a primeira imputação de lavagem de dinheiro (cinco vezes), 
referente aos saques em espécie no Banco Rural, é possível concluir, pelas 
provas dos autos, que Duda Mendonça e Zilmar Fernandes eram titulares 
de  crédito  pelos  serviços  de  publicidade  prestados  à  agremiação 
partidária  vencedora  das  eleições  presidenciais  de  2002,  por  meio  da 
empresa CEP (Comunicação e Estratégia Política Ltda.).

Delúbio  Soares  (3º  denunciado)  instruiu  Zilmar  Fernandes  a 
procurar  Marcos  Valério  (5º  denunciado),  que  se  encarregaria  do 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664840.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Aos réus Kátia Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane, 
foi recebida a denúncia pela prática, 24 (vinte e quatro vezes), do mesmo 
delito (artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/1986), 
em razão das remessas feitas para a conta DUSSELDORF por meio do 
Banco Rural.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela aplicação do 
art. 383 do CPP para alterar a qualificação penal das condutas atribuídas 
aos réus ora listados, nos seguintes termos:

(i) Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, 
Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias:  53  (cinquenta  e  três) 
vezes o crime do art.  1º,  V,  VI e  VII,  c/c  § 4º  da Lei  nº 
9.613/98;

(ii)  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane: 24 (vinte e quatro vezes) o crime do art. 1º, V, 
VI e VII, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98.

Inicio meu voto a partir da apuração das condutas dos réus Duda 
Mendonça  e  Zilmar  Fernandes,  cujos  comportamentos  apontados  na 
exordial  acusatória  apresentam  caracteres  comuns  que  aconselham  a 
apreciação conjunta.

Sobre a primeira imputação de lavagem de dinheiro (cinco vezes), 
referente aos saques em espécie no Banco Rural, é possível concluir, pelas 
provas dos autos, que Duda Mendonça e Zilmar Fernandes eram titulares 
de  crédito  pelos  serviços  de  publicidade  prestados  à  agremiação 
partidária  vencedora  das  eleições  presidenciais  de  2002,  por  meio  da 
empresa CEP (Comunicação e Estratégia Política Ltda.).

Delúbio  Soares  (3º  denunciado)  instruiu  Zilmar  Fernandes  a 
procurar  Marcos  Valério  (5º  denunciado),  que  se  encarregaria  do 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664840.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5557 de 8405 STF-fl. 57172



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

pagamento da dívida. O fato é comprovado pelos depoimentos de Zilmar 
Fernandes (fls. 15.251) e de Marcos Valério (fls. 16.366).

Como pagamento  pela  referida  dívida,  Zilmar  Fernandes  recebeu 
um total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), tendo 
efetuado cinco retiradas de valores na agência do Banco Rural sito à Av. 
Paulista,  em  São  Paulo,  entre  21/02/2003  e  30/04/2003.  As  provas 
documentais  de fls.  56 e 33 do apenso nº 07 e Relatório de Análise nº 
25/2006 (fls. 771 e segs. do volume nº 03 do apenso n¬º 85) dão amparo à 
versão narrada.

Nos “Controles de Transações em Espécie” do Banco Rural, não há 
qualquer registro formal de que os saques em referência foram efetuados 
por  Zilmar  Fernandes.  Consta  como sacadora  Simone  Vasconcelos  (9ª 
denunciada), e em agência diversa daquela em que realmente ocorreram 
os saques (Agência Assembleia do Banco Rural, em Belo Horizonte).

Entretanto, na linha dos argumentos expostos no judicioso voto do 
Ministro relator, não há elementos nos autos que permitam concluir pela 
consciência e voluntariedade das condutas de Zilmar Fernandes e Duda 
Mendonça.  Neste  sentido,  à  míngua  de  fatores  que  militem  pelo 
reconhecimento  do  dolo  quanto  à  proveniência  ilícita  dos  recursos 
auferidos  em  saques  no  Banco  Rural,  é  de  rigor  a  absolvição  dos 
acusados.

Ante o exposto, absolvo os réus Zilmar Fernandes e Duda Mendonça 
da  imputação  de  cinco vezes  o  crime de  lavagem de dinheiro,  com a 
causa de aumento de pena pela prática habitual (art. 1º, § 4º, da Lei nº 
9.613/98), em virtude dos saques em agências do Banco Rural, nos exatos 
termos do voto do Relator.

No que tange à acusação de lavagem de dinheiro, por 53 (cinquenta 
e três)  vezes,  pelo recebimento de valores em conta no estrangeiro,  as 
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provas produzidas conduzem às conclusões que seguem.

Conforme referido,  Marcos  Valério  e  seus  aliados  procederam ao 
pagamento  da  dívida  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  com  Duda 
Mendonça  e  Zilmar  Fernandes,  sob  as  ordens  de  Delúbio  Soares.  O 
envolvimento  ente  os  agentes  foi  exaustivamente  comprovado  na 
instrução. Zilmar Fernandes admitiu que esteve por diversas vezes com o 
5º denunciado (Marcos Valério): na Sede Nacional do PT, em São Paulo; 
na sede do PT em Brasília;  no lobby do hotel  em que Marcos Valério 
estava  hospedado  em  São  Paulo;  na  sede  da  empresa 
DUDAPROPAGANDA em Brasília; e na sede da empresa DNA em Minas 
Gerais. Também confirmou que se encontrou por duas vezes com Simone 
Vasconcelos, em Brasília e na sede da empresa DNA, aduzindo, ainda, 
que Simone lhe informava sobre a programação dos pagamentos. Tudo 
consta do depoimento de Zilmar Fernandes, fls. 15.253.

Marcos Valério afirmou conhecer Duda Mendonça, que lhe teria sido 
apresentado por Delúbio Soares. Segundo a narrativa de Marcos Valério, 
provieram de Delúbio Soares as ordens para repassar dinheiro a Duda 
Mendonça (depoimento de fls. 16.352).

Posteriormente à realização dos já mencionados saques em espécie, o 
39º denunciado (Duda Mendonça) e a 40ª denunciada (Zilmar Fernandes) 
criaram  a  empresa  off-shore  Dusseldorf  Company  Ltd,  nas  Bahamas, 
titular  da conta  nº  001.001.2977,  agência  Miami/FL.  A conta foi  aberta 
exclusivamente  para  o  fim  de  receber  os  valores  repassados  pelo  5º 
denunciado (Marcos Valério)  e seus aliados,  e,  de fato,  somente foram 
nela  depositados  os  recursos  encaminhados  por  este  acusado.  As 
conclusões foram expostas na prova pericial de fls. 319 e segs. do volume 
nº 03 do apenso nº 51 e fls. 865 e segs. do volume nº 04 do apenso nº 85.

Segundo a prova pericial produzida, no total foram depositados US$ 
3.642.036,52 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e trinta e seis 
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dólares  e  cinquenta  e  dois  centavos)  na  conta  Dusseldorf,  em  53 
operações realizadas entre 21/02/2003 e 02/01/2004 (cf. fls. 865 e segs. do 
volume nº 04 do apenso nº 85).

Duda Mendonça reconheceu ter auferido o numerário, explicitando 
que o montante se referia a dividendos que lhe foram pagos. Segundo seu 
depoimento de fls. 15.256, “R$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos 
mil  reais)  foram recebidos  numa conta  em Miami,  em nome  de  uma 
pessoa jurídica da qual o interrogando era beneficiário”. Relembre-se que 
Duda Mendonça afirmou que todos os recebimentos foram combinados e 
autorizados  pelo  3º  denunciado  (Delúbio  Soares),  fato  esse  que  foi 
confirmado por Marcos Valério, em seu interrogatório de fls. 16.352. No 
seu interrogatório, Duda Mendonça relatou, ainda, que procurou o Banco 
de  Boston  para  providenciar  a  abertura  da  conta  DUSSELDORF  (fls. 
15.260).

Zilmar  Fernandes  também admitiu  o  recebimento  dos  valores  no 
exterior e atribuiu a Delúbio Soares a indicação de Marcos Valério para a 
realização dos pagamentos (interrogatório de fls. 15.251). Ocorre que os 
elementos dos autos indicam que a abertura da conta no exterior para 
recebimento das verbas decorreu de iniciativa única e exclusiva de Duda 
Mendonça e Zilmar Fernandes.

Conforme  narrado  por  Marcos  Valério  em  seu  depoimento  (fls. 
16.366),  Zilmar Fernandes abriu a conta corrente no estrangeiro pouco 
antes de visitar a sede da SMP&B, na agência do Banco de Boston da Av. 
Álvares Cabral, em Belo Horizonte. Zilmar Fernandes pediu, então, que 
novos recebimentos fossem realizados por intermédio do seu consultor 
financeiro, o “doleiro” Jader Kalid Antônio.

Os fatos descritos por Marcos Valério são fidedignos. Em primeiro 
lugar,  porque  restou  comprovado  que  Jader  Kalid  Antônio  realizou  o 
depósito de US$ 131.838,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e trinta e 
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oito dólares) na conta Dusseldorf, através da empresa Kanton Business. 
Em segundo lugar, pelo fato de que Duda Mendonça e Zilmar Fernandes 
foram  os  únicos  denunciados  que  receberam  recursos  em  conta  no 
exterior. Não é crível que somente deles fosse exigido o recebimento por 
mecanismo  tão  exótico,  enquanto  todos  os  demais  foram  pagos 
unicamente com o saque em espécie de cheques do Banco Rural.

O envio de dinheiro para contas no exterior é clássico mecanismo de 
ocultação  da  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de 
bens provenientes  de  crime.  Neste  sentido:  José Paulo Baltazar  Junior. 
Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 580.

As  provas  periciais  e  testemunhais  dão  conta  de  que  o  dinheiro 
depositado na conta DUSSELDORF resultou de operações realizadas por 
meio de artifício destinado a burlar o sistema de informações do Banco 
Central  (SISBACEN),  conhecido  no  setor  especializado  como  “dólar-
cabo”. A expressão é assim definida pelo Glossário do Grupo de Trabalho 
em Lavagem de  Dinheiro  e  Crimes  Financeiros  do  Ministério  Público 
Federal:

Dólar-Cabo  –  o  Sistema  Dólar-Cabo  (Euro-Cabo)  é  uma  
expressão brasileira  de  um sistema antigo  e  mundial,  alternativo e  
paralelo ao sistema bancário ou financeiro “tradicional”, de remessa  
de valores, através de um sistema de compensações, o qual tem por  
base  a  confiança.  Podem-se  citar  três  espécies  de  operações  típicas  
complementares bastante encontradas em investigações criminais: na  
primeira,  um  cliente  entrega,  em  espécie  ou  por  transferência  
bancária, reais a um “doleiro” no Brasil, o qual disponibiliza moeda  
estrangeira equivalente, em taxa pré-ajustada, em favor do seu cliente,  
no exterior,  em reais  ou por  transferência  bancária;  na  segunda,  o  
cliente recebe do “doleiro”,  no Brasil,  em reais,  recursos em moeda  
estrangeira que mantinha no exterior e que disponibilizou lá fora ao  
“doleiro”; na terceira, o “doleiro” aproveita a existência simultânea de  
clientes nas duas posições anteriores e determina a troca de recursos  
entre esses clientes, no Brasil e no exterior, atuando como um “banco  
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bancária, reais a um “doleiro” no Brasil, o qual disponibiliza moeda  
estrangeira equivalente, em taxa pré-ajustada, em favor do seu cliente,  
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de compensações” (clearing), isto é, movimentando recursos sem que  
nada passe por contas de sua titularidade. Isso se torna mais complexo  
quando mais de um “doleiro” entram em ação empresando entre si  
recursos, ou harmonizando clientes em posições opostas, numa mesma  
operação. Ao operar nesse sistema, é comum que o “doleiro” mantenha  
conta  no  exterior  em  nome  de  uma  empresa  off-shore  por  ele  
controlada. Sistemas semelhantes existem por todo o mundo, como o  
hawala na Índia, Paquistão e Irã, ou ainda o sistema chop, chit ou  
flying  money,  os  quais,  quando  não  são  legítimos  ou  reconhecidos  
pelos países em que operados,  são categorizados  como underground  
banking.  O  dólar-cabo  ou  euro-cabo  é  um  sistema  muito  
procurado, no Brasil, para lavagem de ativos, uma vez que não  
existe  um controle  ou  informação  das  Autoridades  Públicas  
sobre as operações.  A atuação de “doleiros” no sistema de dólar-
cabo caracteriza vários crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e  
pode caracterizar lavagem de dinheiro.

(Disponível  no  sítio  eletrônico: 
<http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/crimes-contra-o-sistema-
financeiro/glossario/>, acesso em 16 de agosto de 2012)

De fato, a remessa dos valores ao exterior foi feita ao arrepio da Lei, 
violando o quanto disposto no art. 65, I, da Lei nº 9.069/95, de seguinte 
teor:

Lei nº 9.069/95
Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda 

nacional  e  estrangeira  serão  processados  exclusivamente 
através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento 
bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, 
em espécie, dos valores:

I - quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil 
reais);

II  -  quando  em  moeda  estrangeira,  o  equivalente  a  R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

III  -  quando comprovada a  sua  entrada  no País  ou sua 
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saída do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.

Não  há  dúvidas,  portanto,  da  tipicidade  da  conduta  de  Duda 
Mendonça e  Zilmar  Fernandes,  que utilizaram a conta DUSSELDORF, 
mantida  no  exterior,  para  mascarar  o  recebimento  de  elevada quantia 
composta por recursos oriundos de crimes.

Sendo  certo  que  o  numerário  foi  repassado  mediante  expediente 
destinado a promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa 
para o exterior, clara está a configuração do crime antecedente contra o 
Sistema Financeiro Nacional (art.  1º,  VI, da Lei nº 9.613/98, na redação 
anterior à Lei nº 12.683 de 2012), previsto no art. 22, parágrafo único, da 
Lei nº 7.492/86 (“Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem  
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior (...)”).

A  grande  quantidade  de  depósitos  realizados  na  conta 
DUSSELDORF,  ao  longo  de  um  período  de  quase  um  ano,  atraem  a 
incidência  da  causa  de  aumento  de  pena  pela  habitualidade  das 
operações, prevista no § 4º do art. 1º da lei de lavagem de dinheiro.

Ex  positis,  condeno  os  réus  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes 
como incursos cinquenta e três vezes nas penas do crime de lavagem de 
dinheiro, com a causa de aumento de pena pela prática habitual (art. 1º, 
VI c/c § 4º da Lei nº 9.613/98), em razão do envio de valores para conta no 
exterior, todos em continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal).

Em  relação  à  imputação  do  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22, 
parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/86),  pela  manutenção  de  conta  no 
exterior, a solução que se impõe é a absolvição dos réus Duda Mendonça 
e Zilmar Fernandes.

A prova pericial produzida dá conta de que Duda Mendonça era o 
responsável pela conta Dusseldorf, localizada em Miami, EUA (fls. 319 e 
segs. do volume nº 03 do apenso nº 51 e fls. 865 e segs. do volume nº 04 
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do  apenso  nº  85).  O  39º  denunciado  (Duda  Mendonça),  em  seu 
depoimento  de  fls.  15.256,  admitiu  ter  recebido  R$  10.400.000,00  (dez 
milhões e quatrocentos mil reais) na referida conta, dinheiro referente a 
dividendos que lhe foram pagos pela sua participação na empresa CEP.

Ocorre  que  o  art.  22,  p.  u.,  da  Lei  nº  7.492/86,  imputado  aos 
denunciados em análise, é tipo misto alternativo, composto das seguintes 
condutas típicas: (i) promover, a qualquer título, sem autorização legal, a 
saída  de  moeda  ou  divisa  para  o  exterior;  (ii)  manter,  no  exterior, 
depósitos não declarados à repartição federal competente. Por sua vez, a 
denúncia se restringe a imputar a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes a 
segunda conduta do tipo penal, qual seja, manter, no exterior, depósitos 
não  declarados.  Eis  a  pretensão  acusatória,  veiculada  a  fls.  5.745  da 
denúncia:  “DUDA MENDONÇA e  ZILMAR FERNANDES,  em concurso  
material, estão incursos nas penas: c. 1) do artigo 22, parágrafo único, da Lei  
7.492/1986 (manter conta não declarada no exterior)” (grifo nosso).

A manutenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior  é  crime 
autônomo em relação à primeira figura prevista no artigo 22, parágrafo 
único,  da  Lei  nº  7.492/1986,  devendo  a  inicial  acusatória  descrever 
pormenorizadamente  a  conduta  típica  atribuída  ao  acusado.  Neste 
sentido: José Paulo Baltazar Junior. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. p. 408.

Com a reformulação da política cambial brasileira, o Banco Central 
passou a dispensar, através de circulares normativas, o fornecimento de 
dados sobre  depósitos  mantidos no exterior,  a  partir  de  determinados 
valores.  No  período  em  que  ocorreram  os  depósitos  na  conta 
DUSSELDORF,  entre  2003  e  2004,  regiam a  “declaração  de  bens  e  de 
valores detidos no exterior” as Circulares nºs. 3.225 de 2004 e 3.278 de 
2005. Em ambos os regramentos, há dispositivo regulando a dispensa da 
declaração, nos seguintes termos:

Circular  nº  3.225/2004,  art.  3º:  “Os  detentores  de ativos, 
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milhões e quatrocentos mil reais) na referida conta, dinheiro referente a 
dividendos que lhe foram pagos pela sua participação na empresa CEP.

Ocorre  que  o  art.  22,  p.  u.,  da  Lei  nº  7.492/86,  imputado  aos 
denunciados em análise, é tipo misto alternativo, composto das seguintes 
condutas típicas: (i) promover, a qualquer título, sem autorização legal, a 
saída  de  moeda  ou  divisa  para  o  exterior;  (ii)  manter,  no  exterior, 
depósitos não declarados à repartição federal competente. Por sua vez, a 
denúncia se restringe a imputar a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes a 
segunda conduta do tipo penal, qual seja, manter, no exterior, depósitos 
não  declarados.  Eis  a  pretensão  acusatória,  veiculada  a  fls.  5.745  da 
denúncia:  “DUDA MENDONÇA e  ZILMAR FERNANDES,  em concurso  
material, estão incursos nas penas: c. 1) do artigo 22, parágrafo único, da Lei  
7.492/1986 (manter conta não declarada no exterior)” (grifo nosso).

A manutenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior  é  crime 
autônomo em relação à primeira figura prevista no artigo 22, parágrafo 
único,  da  Lei  nº  7.492/1986,  devendo  a  inicial  acusatória  descrever 
pormenorizadamente  a  conduta  típica  atribuída  ao  acusado.  Neste 
sentido: José Paulo Baltazar Junior. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. p. 408.
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cujos valores somados, em 31 de dezembro de 2003, totalizem 
montante  inferior  a  US$  100.000,00  (cem  mil  dólares  dos 
Estados Unidos), ou seu equivalente em outras moedas, estão 
dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular.”

Circular  nº  3.278/2005,  art.  3º:  “Os  detentores  de  ativos 
totais,  em  31  de  dezembro  de  2004,  cujos  valores  somados 
totalizem montante inferior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares 
dos  Estados  Unidos),  ou seu  equivalente  em outras  moedas, 
estão  dispensados  de  prestar  a  declaração  de  que  trata  esta 
Circular.”

O Laudo Pericial nº 096/06 (Volume 03 do Apenso 51) demonstrou 
que em 31 de dezembro de 2003 o saldo da conta DUSSELDORF era de 
US$ 573,19 (quinhentos e setenta e três dólares americanos e dezenove 
centavos), ao passo que a última operação realizada na referida conta se 
deu em 02 de janeiro de 2004, remanescendo o saldo de US$ 175,10 (cento 
e setenta e cinco dólares americanos e dez centavos).

Tais elementos demonstram que não havia, de fato, a obrigação de 
declarar a conta mantida no exterior, de acordo com a regulamentação da 
matéria à época dos fatos.

Demonstrada a inexistência do dever de comunicar a existência da 
conta  DUSSELDORF  ao  Banco  Central  por  meio  da  “declaração  de 
Capitais  de Brasileiros no Exterior (CBE)”,  o fato narrado na denúncia 
não constituiu a  infração penal  imputada aos  réus  Duda Mendonça  e 
Zilmar Fernandes, qual seja, aquela prevista na parte final do artigo 22, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986.

Ex  positis,  absolvo  os  denunciados  Duda  Mendonça  e  Zilmar 
Fernandes da imputação do crime do artigo 22, parágrafo único,  in fine, 
da Lei nº 7.492/1986, com base no art. 386, VII, do CPP.
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e setenta e cinco dólares americanos e dez centavos).

Tais elementos demonstram que não havia, de fato, a obrigação de 
declarar a conta mantida no exterior, de acordo com a regulamentação da 
matéria à época dos fatos.

Demonstrada a inexistência do dever de comunicar a existência da 
conta  DUSSELDORF  ao  Banco  Central  por  meio  da  “declaração  de 
Capitais  de Brasileiros no Exterior (CBE)”,  o fato narrado na denúncia 
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da Lei nº 7.492/1986, com base no art. 386, VII, do CPP.
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Procedo  à  apreciação  do  requerimento  do  órgão  acusador  de 
reconhecimento de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, a fim 
de adequar  a  conduta dos réus  Marcos Valério,  Cristiano Paz,  Ramon 
Hollerbach, Simone Vasconcelos, Geiza Dias, Kátia Rabello, José Roberto 
Salgado e Vinícius Samarane ao delito previsto no art. 1º, V, VI e VII, c/c § 
4º da Lei nº 9.613/98, abandonando a anterior classificação, que atribuía 
aos  acusados  a  prática  do  crime do art.  22,  parágrafo  único,  primeira 
parte, da Lei nº 7.492/86.

É sabido que os delitos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro 
ostentam fatos típicos bastante diferentes entre si.  Assim é que, para a 
caracterização  da  lavagem  de  dinheiro,  é  necessário  que  a  acusação 
demonstre  a  prática  dos  crimes  antecedentes,  o  conhecimento  da 
proveniência  ilícita  dos  recursos,  a  intenção  de  mascarar  a  referida 
ilicitude, dentre outros requisitos. Por outro lado, configura-se a evasão 
de divisas pela demonstração de que o agente promoveu dolosamente, 
sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior.

Ante  a  leitura  da  exordial  acusatória,  tem-se  que  o  parquet  não 
descreveu os  elementos  típicos do crime de lavagem de dinheiro,  que 
pretende  agora  ver  reconhecido.  Note-se  que  os  fatos  relativos  às 
remessas  para  a  conta  DUSSELDORF são  bastantes  distintos  daqueles 
consistentes em retiradas de dinheiro em espécie no Banco Rural. Alterar 
a imputação penal nesta fase processual, sem contraditório e renovação 
da instrução, seria medida que, in casu, não se ajustaria ao ordenamento 
em vigor.

Por  tais  fundamentos,  rejeito  o  requerimento  de  emendatio  libelli 
formulado pelo Ministério Público.

Passo agora à análise das condutas dos réus do núcleo publicitário, a 
saber:  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz,  Ramon  Hollerbach,  Simone 
Vasconcelos e Geiza Dias. Referidos acusados respondem pela prática, 53 
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(cinquenta e três) vezes, do crime previsto no artigo 22, parágrafo único, 
primeira parte, da Lei nº 7.492/1986, em virtude da remessa de valores 
para o exterior, destinados ao depósito na conta DUSSELDORF.

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  a  mando  do  3º  denunciado 
(Delúbio  Soares),  procedeu  ao  pagamento  da  dívida  da  agremiação 
partidária  vencedora  das  eleições  presidenciais  de  2002  perante  o  39º 
denunciado (Duda Mendonça) e a 40ª  denunciada (Zilmar Fernandes), 
em  razão  dos  serviços  prestados  pela  empresa  CEP  (Comunicação  e 
Estratégia Política Ltda.)  naquele  sufrágio.  O fato é comprovado pelos 
depoimentos de Zilmar Fernandes (fls. 15.251), de Duda Mendonça (fls. 
15.255) de Marcos Valério (fls. 16.366).

As provas orais dão conta de que Marcos Valério e Zilmar Fernandes 
se reuniram em diversas ocasiões, na sede das empresas DNA e SMP&B, 
em Belo Horizonte,  nas  sedes  do partido do Governo Federal  em São 
Paulo e Brasília, e até mesmo em hotéis.

Por  solicitação  da  40ª  denunciada  (Zilmar  Fernandes)  e  do  39º 
denunciado  (Duda  Mendonça),  o  grupo  formado  pelo  5º  denunciado 
(Marcos  Valério),  pelo  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  e  pela  9ª 
denunciada  (Simone  Vasconcelos)  passou  a  realizar  o  depósito  do 
numerário na conta DUSSELDORF.

Zilmar  Fernandes  admitiu  que se  encontrou por  duas  vezes  com 
Simone Vasconcelos, em Brasília e na sede da empresa DNA, aduzindo, 
ainda, que Simone lhe informava sobre a programação dos pagamentos 
(depoimento de fls. 15.253).

Conforme já referido,  a prova pericial  indicou que no total  foram 
depositados US$ 3.642.036,52 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois 
mil  e  trinta  e  seis  dólares  e  cinquenta  e  dois  centavos)  na  conta 
DUSSELDORF, em 53 operações realizadas entre 21/02/2003 e 02/01/2004 
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(cf. fls. 865 e segs. do volume nº 04 do apenso nº 85).

Parte dos valores depositados na conta DUSSELDORF foi remetido 
por  meio  do  conhecido  doleiro  Jader  Antônio.  Ouvido,  Jader  Antônio 
declarou que foi procurado pelo 6º denunciado (Ramon Hollerbach), que 
buscava orientação para realizar remessa de dinheiro para o exterior. O 6º 
denunciado (Ramon Hollerbach) admitiu,  em seu interrogatório de fls. 
16.522, conhecer Jader Antônio.

Os réus utilizaram o sistema “dólar-cabo” para remeter dinheiro ao 
exterior  à  margem  do  controle  das  autoridades  públicas  brasileiras 
competentes. São sujeitos ativos do delito  previsto no art. 22, parágrafo 
único,da Lei nº 7.492/86 tanto aquele que, no exercício de determinada 
função ou valendo-se de uma qualidade peculiar, realiza a operação de 
câmbio  não  autorizada,  como  também  aqueloutro  que,  de  maneira 
diversa, remete o numerário para fora do País ou mantém depósitos no 
exterior  não  declarados  à  repartição  federal  competente  (COSTA JR., 
Paulo José da et alii. Crimes do colarinho branco. São Paulo: Saraiva, 2000. 
p.  133).  Como  sujeito  passivo  figura  o  Estado,  responsável  pela 
estabilidade da política cambial brasileira. Cuida-se de crime de perigo e 
de  mera conduta,  sendo prescindível,  para a  consumação do delito,  o 
resultado danoso que a norma procura evitar através da ameaça penal 
(TÓRTIMA, José Carlos.  Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: 
uma contribuição ao estudo da Lei nº 7.492/86.  Rio de Janeiro:  Lumen 
Juris, 2000. p. 144).

Configura o crime em exame a remessa de valores para conta não 
declarada  à  Receita  Federal  mantida  em  paraísos  fiscais.  A expressão 
“paraíso  fiscal”  designa  países  ou  territórios  (“jurisdições”)  que 
disponibilizam  benefícios  financeiros  a  não  cidadãos,  com  o  objetivo 
expresso  de  atrair  capital  de  outros  países,  recompensado com regras 
mais brandas que as encontradas nas nações de origem (NAÍM, Moisés. 
Ilícito:  o  ataque  da  pirataria,  da  lavagem  de  dinheiro  e  do  tráfico  à 
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economia global.  Trad. Sérgio Lopes.  Jorge Zahar Editor Ltda,  2006. p. 
133).

Sendo assim,  é imperioso reconhecer que os agentes,  agindo com 
dolo,  remeteram divisas  ao exterior  sem autorização legal,  porque em 
desacordo com os preceitos do art. 65, I, da Lei nº 9.069/95.

Quanto ao acusado  Cristiano Paz, conforme exposto pelo Ministro 
Relator, o Ministério Público não demonstrou a existência de elementos 
que  indicassem  a  participação  deste  réu  na  execução  deste  delito  em 
particular. No que tange à ré Geiza Dias, este Egrégio Plenário já decidiu 
que suas condutas decorreram de mera execução de ordens superiores.

Em  razão  do  exposto,  condeno  os  réus  Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach e  Simone Vasconcelos  como incursos,  por  cinquenta  e  três 
vezes, nas penas do delito previsto no art. 22, parágrafo único, primeira 
parte,  da  Lei  nº  7.492/86,  em  continuidade  delitiva  (art.  71,  caput,  do 
Código Penal). Nada obstante, absolvo os réus Cristiano Paz e Geiza Dias 
da aludida imputação, com base no art. 386, VII, do CPP.

Por fim, aprecio as acusações lançadas contra os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado e Vinícius Samarane, imputando-lhes a prática, por 
24 (vinte e quatro vezes), do delito previsto no artigo 22, parágrafo único, 
primeira parte, da Lei nº 7.492/1986, em razão das remessas feitas para a 
conta DUSSELDORF por meio do Banco Rural.

A instrução probatória comprovou que o Banco Rural S/A possuía 
vínculos  com  as  instituições  TRADE  LINK  BANK,  RURAL 
INTERNATIONAL  BANK,  BANCO  RURAL  EUROPA e  IFE  BANCO 
RURAL (Uruguai).

As  referidas  instituições  realizaram  depósitos  na  conta 
DUSSELDORF, a saber: (i) Trade Link Bank – 16 depósitos, num total de 
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US$  1.137.551,25  (um  milhão,  cento  e  trinta  e  sete  mil,  quinhentos  e 
cinquenta e um dólares e vinte e cinco centavos); (ii) Rural International 
Bank  /  IFE  Banco  Rural  (Uruguay)  –  7  depósitos,  num  total  de  US$ 
273.533,74 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e três dólares 
e setenta e quatro centavos); (iii) Banco Rural Europa – um depósito de 
US$ 25.359,28 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove dólares e 
vinte e oito centavos).

Note-se  que,  conforme revela  o  laudo  nº  2293/2005,  José  Roberto 
Salgado era secretário do Rural International Bank, fato este corroborado 
pela defesa deste réu, o qual admite em alegações finais que ele atuava 
“na área internacional e de câmbio”. O mesmo laudo também ressalta que 
à  época  de  sua  confecção,  Kátia  Rabello  era  responsável  pelo  Rural 
International Bank.

Com efeito, sabe-se que a pessoa jurídica Trade Link Bank - a qual 
realizou  16  depósitos  na  conta  DUSSELDORF,  num  total  de  US$ 
1.137.551,25 (um milhão, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta 
e um dólares e vinte e cinco centavos) – é uma off-shore sediada nas ilhas 
Cayman, constituindo uma entidade externa clandestina do Grupo Rural, 
conforme demonstram tanto o Relatório de Análise nº 004/2006, quanto o 
processo administrativo do Banco Central.

Ademais,  importante trazer à lume que o Relatório de Análise nº 
004/2006, baseado em registros bancários e transferências eletrônicas de 
contas  mantidas  em  bancos  norte-americanos,  dentre  elas  a  da  Rural 
Securities  International  e da Trade Link Bank,  revela  que “a atividade 
principal da offshore Trade Link Bank era gerenciar a  fortuna da família 
Rabello”. 

Mais  que isso,  na decisão  proferida às  fls.  1323-1329 do  processo 
administrativo do Banco Central, datada de 09/10/2010, ressalta que Kátia 
Rabello e José Roberto Salgado chegaram ao ponto de prestar informação 
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falsa ao Banco Central, em correspondência na qual negavam a existência 
de participação direta ou indireta do Banco Rural na Trade Link Bank.

Como  é  evidente,  os  dois  prestaram  essa  informação  falsa  na 
tentativa  de  ocultar  a  saída  ilegal  de  divisas  que  promoveram para  a 
conta DUSSELDORF no exterior, além de outras ilicitudes. Todavia, tal 
informação falsa prestada por Kátia Rabello e por José Roberto Salgado 
foi detectada pelo Banco Central, o qual, na citada decisão proferida no 
processo  administrativo,  enfatiza  que  o  Banco  Rural  “possuía  vínculo 
societário  e  de  administração  e  gerência  com a  instituição  Trade  Link 
Bank”, sendo ainda constatada a ocorrência de “operações entre as duas 
instituições  citadas,  o  que  é  vedado  em  virtude  da  existência  de 
participação ou gerência comum”.

Após realçar que o Banco Rural “negou a existência de participação 
direta ou indireta da instituição na Trade Link Bank”, o Banco Central, no 
já citado processo administrativo também esclarece que o expediente em 
que o Banco Rural formalizou tal mentira foi firmado por Katia Rabello e 
José Roberto Salgado “com a ciência de toda a Diretoria Executiva e de 
seu Conselho de Administração”.

Sendo  assim,  concluiu  o  Banco  Central  que  “fica  configurada  a 
prestação  de  informação  falsa  a  este  Banco  Central  do  Brasil, 
consubstanciada na negativa de participação societária direta por parte de 
administradores  do  Banco  Rural  e  gerência  comum  da  instituição 
financeira Trade Link Bank e do Banco Rural”.

Não  bastasse  isso,  o  Banco  Central,  baseado  em  documentos  do 
Union Bank of Switzerland e do Swiss Bank, aponta, no mesmo processo 
administrativo que o Trade Link Bank, na verdade, “era controlado pela 
família Rabello, a mesma que controlava o Banco Rural do Brasil”, o qual, 
por sua vez, tinha como principais dirigentes José Augusto Dummond, 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Ayanne Tenório 
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- em relação a qual a denúncia, nesse ponto, não foi recebida – tanto que o 
Banco Central, ainda no mesmo processo administrativo, realça que Katia 
foi presidente da diretoria desde 30/10/2001, ao passo que José Roberto 
Salgado foi diretor executivo de 24/11/2000 a 08/04/2004, quando passou a 
ser  vice-presidente  da  diretoria  executiva,  sendo  também  diretor 
responsável pelas operações de câmbio a partir de 26/11/2002.

Vinícius Samarane, por sua vez, afirmou em depoimento que: “em 
2002 foi nomeado diretor de controles do Banco Rural, sendo responsável 
pela auditoria interna e pela inspetoria da instituição; que em 2004 foi 
nomeado diretor estatutário de controles internos e “compliance”,  cuja 
função  lhe  atribuía  a  responsabilidade  da  área  de  auditoria  e 
“compliance”;  que  a  atividade  de  “compliance”  consistiria  em 
acompanhar  e  monitorar  a  aplicação  nas  atividades  do  banco  dos 
normativos  internos  e  externos;  que  os  normativos  externos  dizem 
respeito  às  normas  ditadas  pelos  diversos  órgãos  da  Administração 
Pública,  tais  como Banco  Central  e  Receita  Federal;  que  as  operações 
financeiras  suspeitas  são  acompanhadas  pelo  setor  de  inspetoria  e 
monitoramento  interno,  a  quem  compete  também  monitorar  as 
comunicações  ao  Banco  Central.  Além  disso,  esse  “compliance”  visa 
sobretudo a impedir o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro; 
que os bancos são obrigados a manter um time considerável de pessoas 
só para essa atividade, por força de atos normativos internacionais, já que 
há uma preocupação cada vez maior em relação à prática desse crime”.

Consta ainda da decisão preferida pelo Banco Central que, uma vez 
caracterizada  a  existência  comum  de  controladores  e  administradores 
entre o Banco Rural e o Trade Link Bank, empresa localizada no exterior, 
é vedada a realização de operações entre ambas. As citadas instituições 
realizaram  várias  operações  sob  diversas  modalidades,  sem  a 
consolidação das demonstrações financeiras do Banco Rural e do Trade 
Link Bank. A primeira modalidade era a concessão de crédito pelo Trade 
Link Bank para o Banco Rural.  No mesmo sentido,  constam nos autos 

17 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664840.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

- em relação a qual a denúncia, nesse ponto, não foi recebida – tanto que o 
Banco Central, ainda no mesmo processo administrativo, realça que Katia 
foi presidente da diretoria desde 30/10/2001, ao passo que José Roberto 
Salgado foi diretor executivo de 24/11/2000 a 08/04/2004, quando passou a 
ser  vice-presidente  da  diretoria  executiva,  sendo  também  diretor 
responsável pelas operações de câmbio a partir de 26/11/2002.

Vinícius Samarane, por sua vez, afirmou em depoimento que: “em 
2002 foi nomeado diretor de controles do Banco Rural, sendo responsável 
pela auditoria interna e pela inspetoria da instituição; que em 2004 foi 
nomeado diretor estatutário de controles internos e “compliance”,  cuja 
função  lhe  atribuía  a  responsabilidade  da  área  de  auditoria  e 
“compliance”;  que  a  atividade  de  “compliance”  consistiria  em 
acompanhar  e  monitorar  a  aplicação  nas  atividades  do  banco  dos 
normativos  internos  e  externos;  que  os  normativos  externos  dizem 
respeito  às  normas  ditadas  pelos  diversos  órgãos  da  Administração 
Pública,  tais  como Banco  Central  e  Receita  Federal;  que  as  operações 
financeiras  suspeitas  são  acompanhadas  pelo  setor  de  inspetoria  e 
monitoramento  interno,  a  quem  compete  também  monitorar  as 
comunicações  ao  Banco  Central.  Além  disso,  esse  “compliance”  visa 
sobretudo a impedir o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro; 
que os bancos são obrigados a manter um time considerável de pessoas 
só para essa atividade, por força de atos normativos internacionais, já que 
há uma preocupação cada vez maior em relação à prática desse crime”.

Consta ainda da decisão preferida pelo Banco Central que, uma vez 
caracterizada  a  existência  comum  de  controladores  e  administradores 
entre o Banco Rural e o Trade Link Bank, empresa localizada no exterior, 
é vedada a realização de operações entre ambas. As citadas instituições 
realizaram  várias  operações  sob  diversas  modalidades,  sem  a 
consolidação das demonstrações financeiras do Banco Rural e do Trade 
Link Bank. A primeira modalidade era a concessão de crédito pelo Trade 
Link Bank para o Banco Rural.  No mesmo sentido,  constam nos autos 

17 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664840.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5572 de 8405 STF-fl. 57187



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

diversos  contratos  de  câmbio celebrados  pelo  Banco Rural  que deram 
suporte a remessa de valores para o exterior a título de juros e principal 
de  empréstimos,  bem  como  ao  ingresso  de  empréstimos  relativos  à 
mútuos e à carta de crédito paga pelo Trade Link Bank. 

No  mesmo  sentido,  outras  empresas  do  grupo  Banco  Rural 
mantiveram aplicações junto ao Trade Link Bank. Uma dessas empresas 
foi o Banco Rural Europa. Por sua vez, a IFI – Banco Rural (Uruguay), 
possuía aplicação no valor de 35 milhões de dólares americanos no Trade 
Link Bank.

Com  relação  à  responsabilização  das  irregularidades  cometidas, 
verifica-se, no tocante à prestação de informação falsa ao Banco Central, 
que a correspondência do Banco Rural datada de 27/06/2005, por meio da 
qual  foi  negada  a  ocorrência  de  participação  societária  ou  gerência 
comum entre as duas instituições,  foi  firmada por quatro diretores do 
Banco  Rural,  além  de  ter  a  ciência  de  vários  outros  diretores  e 
conselheiros de administração da instituição. A presidente Katia Rabello, 
os  vice-presidentes  José  Roberto  Salgado  e  Ayanna  Tenório  Torres  de 
Jesus e o diretor Plauto Gouveia respondem pela irregularidade primeira, 
pois firmaram o documento representando o Banco Rural.

No tocante à segunda irregularidade, respondem pela realização das 
operações vedadas a senhora Katia Rabello, a qual ocupava o cargo de 
presidente  do  Banco  Rural,  Jose  Roberto  Salgado,  vice-presidente  e 
responsável  pelas  operações  de  câmbio,  e  Alton  Gomes  Brandão,  que 
ocupava  o  cargo  de  vice-presidente  em  ambas  as  instituições, 
concomitantemente no período em que essas operações foram realizadas.

Por conta desses fatos, o Banco Central, no já citado processo, em 
decisão  datada  de  09/10/2009,  contra  a  qual  foi  interposto  recurso  ao 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, decidiu aplicar a 
pena  de  “inabilitação  para  o  exercício  de  cargos  de  direção  na 
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Administração  ou  gerência  em  instituições  na  área  de  fiscalização  do 
Banco Central, pelo prazo de 6 (seis) anos para a Senhora Kátia Rabello e 
o  Senhor  José  Roberto  Salgado  por  prestação  de  informação  falsa  ao 
Banco Central ao negarem a existência de participação societária direta ou 
indireta,  e/ou  gerência  comum  no  Banco  Rural  S.A.  e  na  instituição 
financeira Trade Link Bank, sediada nas ilhas Cayman, induzindo esta 
autarquia  em  erro  (irregularidade  “a”),  bem  como  por  realizarem 
operações vedadas com o mesmo Trade Link Bank, instituição financeira 
sediada  no  exterior,  sem  efetuar  a  demonstração  de  tais  operações 
financeiras (irregularidade “b”)”.

Não obstante todos os elementos de convicção aqui destacados,  a 
demonstrar  cabalmente  a  conduta  típica  de  todos  os  acusados,  cuja 
condenação  aqui  se  indica,  os  réus  integrantes  de  chamado  Núcleo 
Publicitário e Financeiro de uma forma geral,  ainda assim, insistem na 
alegação de que a acusação não teria especificado a conduta de cada um. 
A despeito  da  notária  insubsistência  desse argumento,  tendo em vista 
tudo o que já foi exposto, é importante atentar, tal como já foi feito nos 
itens  anteriores,  para o fato de que esses  crimes foram praticados por 
quadrilha organizada, em que se sobressai a divisão de tarefas, de forma 
que cada um dos denunciados ficava encarregado de uma parte dos atos 
que,  no  conjunto,  eram  essenciais  para  o  sucesso  da  empreitada 
criminosa.

Ex  positis,  condeno  os  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado 
como incursos 24 (vinte e quatro) vezes nas penas do crime de lavagem 
de dinheiro (artigo 22, parágrafo único, in fine, da Lei nº 7.492/1986).

Apenas em relação a Vinícius Samarane é que entendo não haver 
prova suficiente  para a condenação,  razão pela  qual  absolvo o  réu da 
imputação  do  crime  do  artigo  22,  parágrafo  único,  in  fine,  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, VII, do CPP.
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condenação  aqui  se  indica,  os  réus  integrantes  de  chamado  Núcleo 
Publicitário e Financeiro de uma forma geral,  ainda assim, insistem na 
alegação de que a acusação não teria especificado a conduta de cada um. 
A despeito  da  notária  insubsistência  desse argumento,  tendo em vista 
tudo o que já foi exposto, é importante atentar, tal como já foi feito nos 
itens  anteriores,  para o fato de que esses  crimes foram praticados por 
quadrilha organizada, em que se sobressai a divisão de tarefas, de forma 
que cada um dos denunciados ficava encarregado de uma parte dos atos 
que,  no  conjunto,  eram  essenciais  para  o  sucesso  da  empreitada 
criminosa.

Ex  positis,  condeno  os  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado 
como incursos 24 (vinte e quatro) vezes nas penas do crime de lavagem 
de dinheiro (artigo 22, parágrafo único, in fine, da Lei nº 7.492/1986).

Apenas em relação a Vinícius Samarane é que entendo não haver 
prova suficiente  para a condenação,  razão pela  qual  absolvo o  réu da 
imputação  do  crime  do  artigo  22,  parágrafo  único,  in  fine,  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, VII, do CPP.
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CONCLUSÃO
 
Ex  positis,  relativamente  ao  item  VIII  da  denúncia  ofertada  pelo 

Ministério Público Federal, voto pela:
 
(i)  procedência  do  pedido de  condenação do  réu Marcos  Valério, 

pelo  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  nº 
7.492/1986);

(ii) procedência do pedido de condenação do réu Ramon Hollerbach, 
pelo  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  nº 
7.492/1986);

 
(iii)  procedência  do  pedido  de  condenação  da  ré  Simone 

Vasconcelos, pelo crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da 
Lei nº 7.492/1986);

(iv) procedência do pedido de condenação da ré Kátia Rabello, pelo 
crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986); 

(v)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  réu  José  Roberto 
Salgado, pelo crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº 7.492/1986);

(vi) absolvição do réu José Eduardo de Mendonça da imputação do 
crime do artigo 22, parágrafo único, in fine, da Lei nº 7.492/1986, com base 
no art. 386, VII, do CPP;

(vii) absolvição da ré Zilmar Fernandes da imputação do crime do 
artigo 22, parágrafo único,  in fine, da Lei nº 7.492/1986, com base no art. 
386, VII, do CPP;

(viii) procedência do pedido de condenação do réu  José Eduardo de 
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Mendonça pelo crime do art. 1º, VI c/c § 4º da Lei nº 9.613/98, cinquenta e 
três vezes;

(ix) procedência do pedido de condenação da ré Zilmar Fernandes 
pelo crime do art. 1º, VI c/c § 4º da Lei nº 9.613/98, cinquenta e três vezes;

(x) absolvição do réu Vinícius Samarane da imputação do crime do 
artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, com base no art. 386, VII, 
do CPP;

(xi) absolvição do réu Cristiano Paz da imputação do crime do artigo 
22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, com base no art. 386, VII, do 
CPP;

(x) absolvição da ré Geiza Dias da imputação do crime do artigo 22, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, com base no art. 386, VII, do CPP;

DOSIMETRIA

Adotando os fundamentos expostos pelo Ministro Relator, aplico aos 
réus condenados as seguintes penas:

(i) ao réu  Marcos Valério, pelo crime de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da denúncia, a 
reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento e 
sessenta e oito) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(ii) ao réu Ramon Hollerbach, pelo crime de evasão de divisas (art. 
22,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/1986)  descrito  no  item  VIII  da 
denúncia, a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada;

(iii) à ré Simone Vasconcelos, pelo crime de evasão de divisas (art. 
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22,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/1986)  descrito  no  item  VIII  da 
denúncia, a pena de 3 (três) anos,  5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários 
mínimos cada;

(iv)  à  ré  Kátia  Rabello,  pelo  crime de evasão de  divisas  (art.  22, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da denúncia, a 
pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada;

(v) ao réu  José Roberto Salgado,  pelo crime de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da 
denúncia, a pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada.

FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA NO BOJO DA DELIBERAÇÃO 
SOBRE A PENA DE MULTA

O Código Penal brasileiro arrola a multa como espécie de pena, ao 
lado das privativas de liberdade e das restritivas de direitos (art. 32 do 
CP). Pode ser fixada isoladamente ou cumulativamente com a detenção 
ou reclusão, quando assim indicado na sanctio iuris do tipo penal (art. 58 
do CP), ou, ainda, de forma substitutiva à aplicação de pena privativa de 
liberdade (arts. 44, § 2º, e 60, § 2º, do CP).

A  aplicação  da  multa  segue  um  sistema  peculiar,  de  criação 
genuinamente brasileira, surgido no art. 55 do Código Penal do Império 
do  Brasil  em  1830  e  resgatado  pela  reforma  de  1984,  denominado 
“sistema dos dias-multa”, que é dividido em duas fases.

Na primeira, o magistrado deve estabelecer o número de dias multa, 
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dentro do limite fixado pelo art. 49 do Código Penal, a saber, de 10 a 360 
dias-multa.  Na  eleição  desse  número,  é  necessário  levar  em  conta  a 
gravidade  do  delito,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  mesmo 
Código,  e  também  as  circunstâncias  legais,  inclusive  as  causas  de 
aumento e diminuição de pena. Essa primeira fase, portanto, deve refletir 
a exata medida da reprovabilidade da conduta do agente, como que se 
tratasse da dosimetria de uma pena privativa de liberdade. A maior ou 
menor  capacidade  econômica  do  sentenciado  é  fator  absolutamente 
irrelevante nesta etapa e incapaz de determinar a redução ou aumento do 
número de dias-multa.

Já na segunda fase, aquela em que se deve fixar o valor de cada dia-
multa, em salários mínimos, não podendo ser inferior a um trigésimo do 
salário mínimo vigente, nem superior a cinco vezes esse salário (art. 49, § 
1°,  do  CP),  o  juiz  deve  considerar  preponderantemente  a  situação 
econômica do réu (art.  60 do CP),  muito embora não seja esse o fator 
exclusivo da determinação do montante, cabendo perquirir também, por 
exemplo, sobre a ofensividade da conduta e a capacidade do valor fixado 
para atender aos fins de prevenção e repressão do delito (art. 59).

Não é outra a lição de Delmanto, in verbis: “a única maneira de fixar a  
multa de modo equânime e correto é pela divisão, em duas etapas, da operação  
indicada no art. 49. Na primeira etapa, a situação econômica não deve influir. Na  
segunda, o fator econômico é preponderante, em obediência à regra deste art. 60,  
que  manda  atender  principalmente (e  não  exclusivamente)  à  situação  
econômica do réu” (DELMANTO, Celso et alii. Código Penal Comentado. 6ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 116).

Vale  dizer  que  os  delitos  do  colarinho  branco  são  a  seara  por 
excelência de aplicação da pena de multa em valores mais rigorosos e 
efetivos. É que, como explicam Zaffaroni e Pierangeli, “a multa não é uma  
pena adequada para ser imposta aos setores mais carentes de uma população que  
se encontra no limite de sua subsistência, e que viria agravar, ainda mais, uma  
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situação social que, em definitivo, é uma condicionante do delito” (Manual de 
Direito Penal Brasileiro. V. 1. Parte Geral. 7ª ed. São Paulo: RT, 2007. p. 
696-697). Outrossim, deve-se ter em mente a crítica doutrinária no sentido 
de que “a pena de multa é em geral fixada em valores tão irrisórios que a sanção  
não cumpre qualquer finalidade preventiva” (QUEIROZ, Paulo. Direito Penal 
– Parte Geral. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 434).

Conclui-se,  portanto,  que  as  penas  de  multa  fixadas  no  presente 
julgamento, sempre bastante abaixo do máximo legalmente previsto (360 
dias-multa, que podem ser aumentados até o triplo, cada qual em até 5 
vezes  o  salário  mínimo  vigente  à  data  do  fato),  são  absolutamente 
proporcionais e atendem a todos os cânones impostos pelo Código Penal 
e indicados pela melhor doutrina no tema.

FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA NO BOJO DA DELIBERAÇÃO 
SOBRE A PERDA DO MANDATO DOS PARLAMENTARES 

CONDENADOS

Há tempos a sociedade brasileira hasteou a bandeira do combate à 
corrupção.  Símbolo  desse  movimento  foi  a  edição  da  Emenda 
Constitucional  nº  35  de  2001,  que  deu  nova  redação  ao  art.  53  da 
Constituição,  com  o  deliberado  escopo  de  evitar  a  impunidade  na 
persecução  penal  contra  parlamentares.  Antes  do  seu  advento,  os 
membros  do  Congresso  Nacional  não  poderiam  ser  processados 
criminalmente sem licença prévia de sua Casa, independente da natureza 
do  delito  perpetrado  ou  do  momento  de  sua  ocorrência.  Pela  nova 
sistemática, a denúncia prescinde de prévia autorização do Legislativo; 
contudo,  em  se  tratando  de  acusação  por  crime  ocorrido  após  a 
diplomação,  a  Casa  respectiva  tem  o  poder  de  sustar,  pelo  voto  da 
maioria dos seus membros,  o andamento da ação,  desde que antes da 
decisão final.
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não cumpre qualquer finalidade preventiva” (QUEIROZ, Paulo. Direito Penal 
– Parte Geral. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 434).

Conclui-se,  portanto,  que  as  penas  de  multa  fixadas  no  presente 
julgamento, sempre bastante abaixo do máximo legalmente previsto (360 
dias-multa, que podem ser aumentados até o triplo, cada qual em até 5 
vezes  o  salário  mínimo  vigente  à  data  do  fato),  são  absolutamente 
proporcionais e atendem a todos os cânones impostos pelo Código Penal 
e indicados pela melhor doutrina no tema.

FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA NO BOJO DA DELIBERAÇÃO 
SOBRE A PERDA DO MANDATO DOS PARLAMENTARES 

CONDENADOS

Há tempos a sociedade brasileira hasteou a bandeira do combate à 
corrupção.  Símbolo  desse  movimento  foi  a  edição  da  Emenda 
Constitucional  nº  35  de  2001,  que  deu  nova  redação  ao  art.  53  da 
Constituição,  com  o  deliberado  escopo  de  evitar  a  impunidade  na 
persecução  penal  contra  parlamentares.  Antes  do  seu  advento,  os 
membros  do  Congresso  Nacional  não  poderiam  ser  processados 
criminalmente sem licença prévia de sua Casa, independente da natureza 
do  delito  perpetrado  ou  do  momento  de  sua  ocorrência.  Pela  nova 
sistemática, a denúncia prescinde de prévia autorização do Legislativo; 
contudo,  em  se  tratando  de  acusação  por  crime  ocorrido  após  a 
diplomação,  a  Casa  respectiva  tem  o  poder  de  sustar,  pelo  voto  da 
maioria dos seus membros,  o andamento da ação,  desde que antes da 
decisão final.
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O termo final para a sustação é deveras importante: o art. 53, § 3º, da 
Constituição  é  de  clareza  meridiana  ao  estabelecer  que  a  sustação  do 
andamento da ação penal só pode ocorrer “até a decisão final”.  É um 
truísmo dizer, por isso mesmo, que após a decisão final – ou seja, depois 
de proferida a condenação de membro do Congresso Nacional – o aresto 
do Supremo Tribunal Federal não pode sofrer peias. Também é evidente 
que um parlamentar condenado deve perder o mandato, seja porque o 
seu exercício é incompatível com o cumprimento de pena, seja porque o 
art. 15, III, da Carta Magna determina a suspensão dos direitos políticos 
daquele  que  sofrer  “condenação  criminal  transitada  em  julgado,  enquanto  
durarem seus efeitos”.

Todas essas premissas devem iluminar o caminho do operador do 
direito  na  interpretação  do  inciso  VI  e  do  parágrafo  2º  do  art.  55  da 
Constituição  da  República.  De  acordo  com  a  literalidade  de  tais 
dispositivos, a perda do mandato do Deputado ou Senador “que sofrer  
condenação  criminal  em  sentença  transitada  em  julgado”  deve  ser  “será  
decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e  
maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político  
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”. Ocorre que a 
interpretação meramente gramatical coloca a norma em rota de frontal 
colisão com o art. 53, § 3º, da Carta Magna, que apenas permite a sustação 
da ação penal até a decisão final. Ora, fosse possível impedir a produção 
de efeitos da condenação, não teria o constituinte reformador instituído 
qualquer limite temporal para a aludida suspensão. Há que se considerar, 
ainda,  que  a  ratio da  Emenda  Constitucional  nº  35  de  2001  foi 
precisamente a de eliminar entraves à aplicação da lei  penal quanto a 
crimes cometidos pelos membros do Legislativo. O propósito da reforma 
seria absolutamente anulado acaso se entendesse que, além de possível a 
sustação do processo penal até a decisão final,  a produção dos efeitos 
desse  aresto  ficasse  ao  puro  alvedrio  do  Legislativo,  criando-se,  desse 
modo, uma instância hegemônica de poder incompatível com o sistema 
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de freios e contrapesos que caracteriza a Separação de Poderes no Brasil.

Há, ainda, um argumento teleológico a ser considerado: a sustação 
do andamento da ação penal, de que trata o art. 53, § 3º, visa a conferir ao 
Parlamento um eficaz instrumento para evitar  que congressistas  sejam 
alvo de perseguições políticas através do aparato judiciário. Em situações 
que tais, a Casa Legislativa respectiva pode, pelo voto da maioria de seus 
membros,  reconhecer  no  caso  concreto  a  existência  de  verdadeiro 
julgamento de exceção, sustando, incontinenti, o curso da ação penal. Por 
outro  lado,  superado  in  albis o  termo  ad  quem consubstanciado  na 
“decisão  final”,  resta  claro  que  o  Legislativo  atestou  a  lisura  do 
julgamento  a  que  submetido  o  parlamentar,  não  havendo  qualquer 
justificativa  para  que  venha  a  obstar  o  cumprimento  da  sentença 
condenatória  eventualmente  emanada  pelo  Judiciário,  sob  pena  de 
verdadeiro venire contra factum proprium.

Por tais razões, é preciso interpretar o art. 55, VI e § 2º, da Lei Maior 
no  sentido  de  que  a  perda  do  mandato  do  Deputado  ou  Senador, 
decorrente  de  condenação  criminal  transitada  em  julgado,  apenas 
depende de declaração pela Mesa da Casa respectiva em se tratando de 
crime  ocorrido  antes  da  diplomação.  Isso  porque  o  art.  53,  §  3º,  da 
Constituição  somente  atribui  ao  Poder  Legislativo  a  faculdade  de 
suspender a ação penal por delitos ocorridos em momento posterior à 
diplomação  do  parlamentar.   Nessas  hipóteses,  se  a  Casa  legislativa 
pertinente não decidiu pela sustação do andamento do processo criminal, 
significa que reconheceu lídima a atuação do Judiciário, é dizer,  que a 
persecução  penal  não  foi  movida  por  interesses  políticos.  Seria 
verdadeiro  venire  contra  factum  proprium,  portanto,  que  impedisse,  de 
qualquer forma, a regular produção dos efeitos da condenação. Por outro 
lado, se o crime ocorreu antes da diplomação, não houve oportunidade 
para  a  sustação  do  andamento  da  ação  penal,  e,  assim,  tem  lugar  a 
incidência do art. 55, VI e § 2º, da Constituição, que submete ao crivo do 
Legislativo a perda do mandato do parlamentar condenado.
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A sistemática  ora  exposta  é  a  única  que  se  compatibiliza  com  o 
postulado da máxima efetividade das normas constitucionais – no caso, 
da inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 35 de 2001. Há que se 
promover uma redução teleológica do § 2º  do art.  55 da Constituição, 
encurtando o seu campo de aplicabilidade, sob pena de fazer  tabula rasa 
da nova redação do art. 53, § 3º, da Lei Fundamental.

É como voto.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
Os denunciados  Duda Mendonça (39º acusado),  Zilmar Fernandes 

(40ª  acusada),  Kátia  Rabello (11ª  acusada),  José Roberto  Salgado (12º 
acusado), Vinícius Samarane (13º acusado), Marcos Valério (5º acusado), 
Ramon  Hollerbach (6º  acusado),  Cristiano  Paz (7º  acusado),  Simone 
Vasconcelos (9ª acusada) e  Geiza Dias (10ª acusada), em relação a este 
capítulo da denúncia, respondem pelos delitos de evasão de divisas (Lei 
nº  7.492/86,  art.  22,  parágrafo  único)  e  lavagem  de  dinheiro (Lei  nº 
9.613/98, art. 1º, incisos V, VI e VII).

A esse respeito, narra o Parquet Federal, em suas alegações finais:

“(...)
748. As provas colhidas no curso da instrução processual 

comprovaram que Duda Mendonça,  Zilmar  Fernandes,  Kátia 
Rabello,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Marcos 
Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos 
e  Geiza  Dias  consumaram os  crimes  de  evasão  de  divisas  e 
lavagem de dinheiro.

749. Além da cooptação de apoio no Congresso Nacional, 
também constituiu objetivo dos núcleos político e operacional 
do  grupo  criminoso  o  financiamento  do  projeto  político  do 
Partido  dos  Trabalhadores  -  PT,  mediante  o  pagamento  de 
dívidas pretéritas e futuras.

750.  Para  cumprir  esse  objetivo,  Delúbio  Soares 
determinou a Marcos Valério que procedesse ao pagamento da 
dívida no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos 
mil reais), contraída durante a campanha presidencial de 2002, 
com Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, sócios da empresa 
CEP - Comunicação e Estratégia Política Ltda.

751. De acordo com o depoimento de Marcos Valério (fls. 
1.456):

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3582671.
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‘QUE DELÚBIO SOARES determinou ao declarante 
que  fizesse  o  repasse  dos  recursos  para  DUDA 
MENDONÇA.’

752.  A partir  dessa  determinação,  Marcos  Valério  ficou 
responsável  pelo  pagamento da dívida,  passando a  tratar  do 
assunto diretamente com Zilmar Fernandes,  responsável  pela 
administração  financeira  da  empresa  de  que  era  sócia  com 
Duda Mendonça. Foi o que declarou Zilmar Fernandes em seu 
interrogatório (fls. 15.251):

‘que em janeiro de 2003 todos os serviços já haviam 
sido  prestados,  sem  recebimento  de  grande  parte  dos 
valores devidos; que fazia cobranças e num determinado 
momento DELÚBIO pediu à interroganda que falasse com 
MARCOS  VALÉRIO,  pois  este  seria  a  pessoa  que  iria 
pagar a dívida; que se encontrou com MARCOS VALÉRIO 
no comitê do PT em São Paulo, quando ele lhe disse que 
iria  ser  feita  uma  programação  para  pagamento  da 
dívida.’

753. A primeira parcela da dívida foi paga em fevereiro de 
2003, no valor de R$ 1.400.000,00 mediante 3 (três) saques feitos 
por Zilmar Fernandes na agência do Banco Rural em São Paulo, 
no valor de R$ 300.000,00 cada um. Os R$ 500.000,00 restantes 
foram  pagos  em  abril  de  2003,  em  duas  parcelas  de  R$ 
250.000,00 pela mesma sistemática: saque do valor em espécie 
por Zilmar Fernandes na agência do Banco Rural.

754. Os documentos de fls. 771/810 do apenso 85, volume 
3,  comprovam  o  pagamento  dessa  primeira  parcela.  Tem-se, 
ainda,  como  prova  o  depoimento  de  Zilmar  Fernandes  (fls. 
15.251/15.252):

‘que  posteriormente  MARCOS  VALÉRIO  ligou  e 
pediu que a interroganda se dirigisse ao Banco Rural da 
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momento DELÚBIO pediu à interroganda que falasse com 
MARCOS  VALÉRIO,  pois  este  seria  a  pessoa  que  iria 
pagar a dívida; que se encontrou com MARCOS VALÉRIO 
no comitê do PT em São Paulo, quando ele lhe disse que 
iria  ser  feita  uma  programação  para  pagamento  da 
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Av.  Paulista,  para  recebimento  do  primeiro  pagamento; 
que no Banco Rural foi recebida por uma pessoa que não 
sabe identificar, que lhe entregou um pacote contendo R$ 
300.000,00  (trezentos  mil  reais);  (…)  que  fora  orientada 
pela  pessoa  que  a  recebeu  no  Banco  Rural  que  deveria 
voltar duas outras vezes para recebimento de duas outras 
parcelas de R$ 300.000,00; que assim procedeu e assinou 
recibo  dos  valores  correspondentes;  que  ressalta  que 
quando chegou ao Banco Rural apresentou a sua carteira 
de identidade;  que não houve emissão de Notas Fiscais 
para  recebimento  dessas  parcelas;  (…)  que  em abril  de 
2003  recebeu  duas  outras  parcelas  em  espécie  de  R$ 
250.000,00, no Banco Rural.’

755.  O  valor  restante  da  dívida  observou  sistemática 
diversa para o pagamento. Duda Mendonça e Zilmar Fernandes 
exigiram que o valor - R$ 10.800.000,00 - fosse depositado em 
uma conta no exterior.

756.  Para  tanto,  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes 
abriram, com o auxílio do Bank of Boston, a empresa off-shore 
Dusseldorf  Company  Ltd,  nas  Bahamas  (paraíso  fiscal).  O  
objetivo era dissimular  a natureza,  a  origem, a localização,  a 
movimentação  e  a  propriedade  dos  valores,  provenientes  de 
organização criminosa.

757. A empresa  Dusseldorf Company Ltd era titular da 
conta  nº  001.001.2977,  mantida  no  Bank  of  Boston 
Internacional (ABA 0660-0800-4), agência Miami/Flórida.

758.  Ao contrário  do que afirmaram Duda Mendonça e 
Zilmar Fernandes, a exigência de depósito do valor no exterior 
foi feita por eles e não por Marcos Valério.

759. Como exaustivamente provado na instrução, Marcos 
Valério  sempre  procedeu  a  entrega  de  dinheiro  às  pessoas 
indicadas  por  José  Dirceu  e  Delúbio  Soares  no  território 
nacional, valendo-se sempre do esquema de lavagem idealizado 
e implementado em conjunto com o Banco Rural.

760. Além disso, diligência realizadas nos Estados Unidos 
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da América - EUA comprovaram que Duda Mendonça e Zilmar 
Fernandes  mantinham contas  no  Bank of  Boston,  instituição 
financeira  pertencente  ao  Bank of  America.  Nesse  sentido  a 
informação do Departamento de Segurança Interna dos EUA 
(fls. 769/770):

‘Forte nesse espírito, informamos sobre a existência 
de várias contas bancárias no Bank of America em Miami, 
Florida,  relacionadas  à  vossa  investigação  do  Sr.  José 
Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça.  No  documento  em 
anexo  estão  listados  os  números  de  conta  com  seus 
respectivos titulares.

(…)
As  seguintes  informações  bancárias  foram  obtidas 

junto  à  instituição  financeira  (Bank  of  Boston)  que,  no 
momento, pertence ao Bank of America.

1.Dusseldorf Company Ltd: 0010012977
2. Pirulito Company Ltd.: 0010017249
3.  Zilmar  Fernandes  de  Silveira:  61028540  e 

123589811
4. José Eduarda Mendonça: 61122642.’

761.  Esse  fato  comprova que Duda Mendonça  e  Zilmar 
Fernandes  estavam habituados a receber recursos no exterior 
bem  antes  de  2002,  quando  contratado  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores para realizar a campanha presidencial.

762.  Após  receber  o  saldo  da  campanha  de  2002,  nas 
contas que mantinham no exterior,  os acusados formalizaram 
mais  dois  contratos  com  o  Partido  dos  Trabalhadores,  um 
primeiro  no  valor  de  R$  R$  7.000.000,00  (sete  milhões)  e  o 
segundo de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões),  para a 
prestação  de  serviços  de  marketing político,  institucional  e 
eleitoral  nos  anos  de  2003  e  2004,  respectivamente.  Nesse 
sentido:

‘QUE, no início do ano de 2003 foi firmado um novo 
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contrato, consistente em um pacote global de serviços, em 
favor  do  Partido  dos  Trabalhadores-PT  no  valor 
aproximado  de  R$7.000.000,00  (sete  milhões  de  reais)... 
(…) QUE, no ano de 2004 foi contratado um novo pacote 
global  de serviços de  marketing político,  institucional  e 
eleitoral  em  favor  do  PT,  no  valor  aproximado  de  R$ 
24.000.000,00  (vinte  e  quatro  milhões).’ (Depoimento  de 
Duda Mendonça, fls. 1.842/1.843).

‘QUE no mês de abril do ano de 2003, a empresa CEP 
firmou um novo contrato para a prestação de  marketing 
político  e  institucional  no  valor  aproximado  de  sete 
milhões de reais;  (…) QUE no ano de 2004, foi firmado 
entre a empresa CEP e o PT um novo pacote global  de 
serviços  de  marketing político  de institucional  no valor 
aproximado  de  vinte  e  quatro  milhões  de  reais.’ 
(Depoimento de Zilmar Fernandes, fls. 1.847 e 1.850).

763.  O  Laudo  de  Exame  Financeiro  nº  096/06-INC  (fls. 
319/335,  Apenso  51,  Volume 03)  e  o  Relatório  de  Análise  nº 
008/2006 (fls. 865/875, Apenso 85, Volume 04) comprovaram, a 
partir  da  análise  dos  documentos  de  suporte,  que  Duda 
Mendonça era o efetivo responsável pela conta nº 001.001.2977.

(...)
765. Após a divulgação pública da existência das contas no 

exterior,  Duda Mendonça,  por meio de denúncia espontânea, 
assumiu perante a Receita Federal do Brasil a titularidade dos 
recursos que transitaram na conta nº 001.001.2977. Recursos que 
não  tinham  sido  declarados,  na  época  própria,  para  as 
autoridades brasileiras competentes.

766.  Com  a  abertura  da  conta  no  exterior,  Zilmar 
Fernandes  encaminhou  os  dados  para  Marcos  Valério  que 
providenciou,  juntamente  com  o  seu  grupo  (Cristiano  Paz, 
Ramon  Hollerbach,  Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias)  os 
depósitos  combinados.  A partir  daí  é  que  Zilmar  Fernandes 
passou a interagir com Simone Vasconcelos e Geiza Dias para 
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controlar os depósitos efetuados.
767. Em relação a Geiza Dias, merecem destaque, ainda, os 

documentos de fls. 1.044, 1.047, 1.055 e 1.058, cópias das ordens 
bancárias que recebeu e encaminhou a Zilmar Fernandes como 
forma de prestar contas da remessa dos valores para a conta no 
exterior.

768. Ressalte-se que a conta titularizada pela empresa off-
shore Dusseldorf Company Ltd foi aberta exclusivamente para 
a  operação  de  lavagem  de  dinheiro.  Todo  o  valor  nela 
depositado,  aproximadamente  dez  milhões  e  oitocentos  mil 
reais,  teve como fonte  exclusiva os  acusados Marcos  Valério, 
Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos e Geiza 
Dias:

‘que tudo o que foi  depositado naquela conta  fora 
providenciado  por  MARCOS  VALÉRIO.’ (Interrogatório 
de Zilmar Fernandes, fls. 15.252).

769.  Os  depósitos  efetuados  no  período  compreendido 
entre 21/2/2003 a 2/1/2004 foram feitos por doleiros e pelo Banco 
Rural. Foi a constatação feita pelo Laudo de Exame Financeiro 
nº 096/06-INC e Relatório de Análise nº 008/2006:

a) Trade Link Bank – 16 depósitos – U$ 1.137.551,25;
b)  Deal  Financial  Corp. –  6  depósitos  –  U$ 

384.725,00;
c) Big Time Group – 4 depósitos – U$ 365.414,00;
d) Skyla Encore – 2 depósitos – U$ 289.240,00;
e)  Rural  International  Bank –  6  depósitos  –  U$ 

240.617,74;
f)  IFE  Banco  Rural (Uruguay)  –  1  depósito  –  U$ 

32.916,00;
g) Banco Rural Europa – 1 depósito – U$ 25.359,28;
h) Bank of Boston Trus – 1 depósito – U$ 67.835,00;
i)  Empreendimento  Bonifa  –  2  depósitos  –  U$ 

129.412,00;
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j) G and C Exclusive Ser – 1 depósito – U$ 45.591,00;
k)  GD  International (Gedex  International 

Corporation) – 7 depósitos – U$ 427.374,25;
l) Kanton Business – 1 depósito - U$ 131.838,00;
m) Luiz de Oliveira PMB – 1 depósito - U$ 13.000,00;
n) Radial Enterprises – 1 operação - U$ 98.980,00; e
o)  Leonildo  José  Ramadas  Nogueira  (Banco  Rural 

Europa S/A) – 3 depósitos – U$ 252.183,00.

770.  Pesquisa  na  base  de  dados  do  caso  Banestado  - 
investigação de grande porte que teve como um de seus pilares 
a identificação de doleiros -, foi possível identificar as seguintes 
operações envolvendo depositantes da conta de titularidade da 
Dusseldorf  Company  Ltd (Laudo  de  Exame  Econômico-
Financeiro nº 2293/05-INC, fls. 23/35, Apenso 51, Volume 01; e 
Laudo de Exame Financeiro nº 096/06-INC, fls. 319/335, Apenso 
51, Volume 3):

a) Deal Financial – 308 operações – U$ 17.339.852,39;
b)  Radial  Enterprise –  33  operações  –  U$ 

1.388.102,00;
c)  GD  International (Gedex  International 

Corporation) - 232 operações – U$ 19.095.061,20;
d)  Big  Timegroup  Ltd –  666  operações  –  U$ 

83.617.933,12;
e)  Empreendimento  Bonifa  –  58  operações  –  U$ 

2.387.943,86;
f)  G and C Exclusive Services – 64 operações – U$ 

1.929.999,23;
g)  Luiz  de  Oliveira  PMB  –  14  operações  –  U$ 

425.224,00; e
h) Skyla – 74 operações – U$ 44.419.326,00.

771.  O  depósito  efetuado  por  intermédio  da  Kanton 
Business (U$ 131.838,00) foi feito pelo doleiro baseado em Belo 
Horizonte Jader Kalid Antônio. Inquirido, esclareceu o seguinte 
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(fls. 3.583/3.584 e 4.127/4.128):

‘QUE  no  ano  de  2003  o  Sr.  RAMON  CARDOSO, 
sócio da SMP&B, procurou o declarante para que este lhe 
orientasse numa provável operação no valor de cerca de 
dois  milhões  de  Reais,  os  quais  deveriam  ser 
‘transformados’ em pagamentos a serem realizados numa 
conta situada no exterior; (…) QUE também informou ao 
Sr. RAMON CARDOSO que iria verificar junto ao  Israel 
Discount  Bank  of  NY,  com  o  qual  mantinha 
relacionamento,  se seria  possível  efetivar a transferência 
dos dois milhões para o exterior mediante a utilização da 
conta-corrente  de  uma  empresa  situada  no  exterior  do 
qual era procurador; QUE assim verificaria junto ao Israel 
Discount Bank of NY se este estava necessitando realizar 
um pagamento em real no Brasil com a contrapartida do 
depósito  em  dólar  no  exterior;  QUE  posteriormente 
procurou  o  Sr.  RAMON  CARDOSO  e  informou  que  o 
Israel Discount Bank of NY necessitava tão somente de 
realizar pagamento no Brasil de um valor de quatrocentos 
mil Reais, o qual teria como contrapartida o seu depósito 
correspondente  em  dólar  no  exterior;  QUE  assim  foi 
efetivada  a  transferência  U$  131.838,00  da  conta  da 
empresa  KANTON para  a  conta  da  empresa 
DUSSELDORF;  QUE  o  número  da  conta-corrente  da 
empresa DUSSELDORF foi informad[o] pelo Sr. RAMON 
CARDOSO.’

‘Que em complementação ao  depoimento prestado 
anteriormente  declara  que  realmente  operou  transações 
financeiras  internacionais  para  diversos  clientes;  QUE 
essas  operações  são  conhecidas  no  mercado  financeiro 
como ‘dólar cabo’, onde um cliente que necessita de reais 
no  Brasil  e  possui  dólares  no  exterior  é  atendido  pelo 
declarante que fornecia a moeda desejada pelo cliente, ou 
vice-versa.’
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772.  Para  a  remessa  do  dinheiro  ao  exterior,  Marcos 
Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz utilizaram também 
os serviços do Banco Rural. Vinte e quatro depósitos na conta 
de titularidade da  off-shore Dusseldorf Company Ltd foram 
feitos  por  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane, dirigentes da citada instituição financeira.

773. Desse total, 8 (oito) operações foram feitas por meio 
das  unidades  externas  formais  do  Banco  Rural:  Rural 
International Bank (6 depósitos), IFE Banco Rural Uruguay (1 
depósito) e Banco Rural Europa (1 depósito). As transferências 
tiveram  origem  nas  contas  titularizadas  pelas  próprias 
instituições financeiras.

774. Outros três depósitos, no valor total de U$ 252.183,00 
foram  feitos  por  meio  do  Banco  Rural  Europa  na  conta  da 
Dusseldorf,  figurando  como  responsável  Leonildo  José 
Ramadas  Nogueira,  cliente  do  Banco  Rural  Europa.  Não  há 
prova,  entretanto  do  envolvimento  dos  dirigentes  do  Banco 
Rural no fato, o que impõe a responsabilização penal apenas de 
Duda Mendonça e Zilmar Fernandes pelo fato.

775.  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane,  além  das  unidades  formais  do  Banco  Rural, 
utilizaram  para  a  remessa  ilícita  de  valores  ao  exterior  da 
unidade clandestina  do  Banco  no exterior,  Trade Lins  Bank, 
autora de 16 depósitos, no valor de U$ 1.137.551,25.

776. A Trade Lins Bank é uma empresa off-shore, sediada 
nas Ilhas Cayman, conhecido paraíso fiscal,  e,  como unidade 
externa clandestina do Banco Rural, tem por objetivo a atuação 
criminosa à margem do sistema financeiro nacional.

777.  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia 
Rabello negaram manter vínculos com  Trade Link Bank. José 
Roberto Salgado e Kátia Rabello chegaram a enviar ao Banco 
Central do Brasil, junto com outros dirigentes, declaração falsa 
negando a participação direta ou indireta do Banco Rural na 
citada off-shore, o que é compreensível, tendo em conta o fato 
de que a  Trade Link Bank tem atuado ao longo dos últimos 
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anos como suporte operacional de doleiros para a prática de 
evasão de divisas e lavagem de capitais em volumes bilionários, 
estando  envolvida,  diretamente,  em  todo  o  escândalo  do 
conhecido caso [B]anestado.

778.  Para  ter-se  uma  ideia  do  volume  de  operações 
realizadas  pela  Trade  Link  Bank,  o  Laudo  de  Exame 
Econômico-Financeiro  nº  2293/05-INC  (fls.  23/35,  Apenso  51, 
Volume 01)  levantou,  na base de dados do caso [B]anestado, 
3.627  (três  mil,  seiscentos  e  vinte  e  sete)  operações,  em  um 
montante total de U$ 1.726.983.737,52 (um bilhão, setecentos e 
vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e 
trinta e sete dólares e cinquenta e dois centavos).

779.  O  Relatório  de  Análise  nº  004/2006  (fls.  03/328, 
Apenso 85, Volumes 1 e 2) transcreveu documentos, a partir de 
levantamento do material bancário encaminhado por meio de 
cooperação internacional, comprovando que a Trade Link Bank 
pertence, sem sombra de dúvidas, ao Banco Rural.

780.  Documentos  internacionais  obtidos  chegaram  a 
registrar expressamente que a  Trade Link Bank pertencia ao 
Grupo  Rural  e  que  sua  atividade  principal  era  ‘gerenciar  a 
fortuna da família Rabello’.

781.  Ainda  pode  ser  mencionado  o  relacionamento 
existente entre a  Trade Link Bank e  o Banco Rural  Brazil  (2 
operações,  U$  6.810.700,00),  Banco  Rural  Uruguay  (514 
operações,  U$  453.813.349,10)  e  Banco  Rural  Europa  (393 
operações,  U$  493.036.025,03),  conforme  Laudo  de  Exame 
Econômico-Financeiro nº  317/06-INC (fls.  473/483,  Apenso 51, 
Volume 3).

782.  As  unidades  externas  do  Banco  Rural,  formais  e 
clandestina,  mantinham relacionamentos com alguns doleiros 
que  alimentaram  a  conta  titularizada  pela  Dusseldorf 
Company Ltd: a) Kanton Business x Banco Rural Uruguay – 18 
operações,  U$  549.643,00;  b)  Kanton  Business x  Trade  Link 
Bank –  24  operações,  U$  306.470,83;  c)  Kanton  Business x 
Banco  Rural  Europa –  6  operações,  U$  794.955,00;  d)  Gedex 
International  Corporation x  Banco  Rural  Uruguay  –  31 
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operações, U$ 959.617,68; e) Gedex International Corporation x 
Trade  Link  Bank –  56  operações,  U$  5.007.594,83;  f)  Gedex 
International Corporation x Banco Rural Europa – 2 operações, 
U$ 564.542,00; g)  Deal Financial x Banco Rural Uruguay – 26 
operações,  U$ 1.032.199,07; e h)  Deal Financial x  Trade Link 
Bank – 20 operações, U$ 1.026.699,32.

783.  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane  foram  responsáveis,  na  estrutura  do  Banco  Rural, 
pelas operações envolvendo o  Rural International Bank,  IFE 
Banco Rural, Banco Rural Europa e Trade Link Bank.

784.  A posição ocupada pelos  acusados na estrutura do 
Banco  Rural  está  minuciosamente  descrita  e  comprovada  no 
capítulo 2.3.

785.  Muito  embora  a  denúncia,  em  razão  dos  fatos 
descritos,  tenha  atribuído  a  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz, 
Ramon  Hollerbach,  Geiza  Dias,  Simone  Vasconcelos,  Kátia 
Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane o crime de 
evasão  de  divisas,  a  análise  da  prova  demonstrou  que  as 
condutas amoldam-se com mais precisão no crime de lavagem 
de dinheiro.

786.  As  operações  implementadas  por  Marcos  Valério, 
Cristiano  Paz,  Ramon  Hollerbach,  Geiza  Dias,  Simone 
Vasconcelos,  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane  tiveram  como  objetivo  primário  dissimular  a 
natureza,  origem, localização,  movimentação e a propriedade 
dos valores, provenientes de organização criminosa dedicada à 
prática  de  crimes  contra  a  administração  pública  e  contra  o 
sistema financeiro nacional.

787. Por fim, considerando a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, 
haja vista que a denúncia imputou uma quantidade expressiva 
de episódios  consumados ao longo do tempo, deve incidir  a 
causa especial de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, da 
Lei  nº  9.613/98  em  relação  a  Duda  Mendonça  e  Zilmar 
Fernandes  no  que  tange  às  operações  envolvendo  a  conta 
titularizada pela Dusseldorf Company Ltd.
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785.  Muito  embora  a  denúncia,  em  razão  dos  fatos 
descritos,  tenha  atribuído  a  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz, 
Ramon  Hollerbach,  Geiza  Dias,  Simone  Vasconcelos,  Kátia 
Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane o crime de 
evasão  de  divisas,  a  análise  da  prova  demonstrou  que  as 
condutas amoldam-se com mais precisão no crime de lavagem 
de dinheiro.

786.  As  operações  implementadas  por  Marcos  Valério, 
Cristiano  Paz,  Ramon  Hollerbach,  Geiza  Dias,  Simone 
Vasconcelos,  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius 
Samarane  tiveram  como  objetivo  primário  dissimular  a 
natureza,  origem, localização,  movimentação e a propriedade 
dos valores, provenientes de organização criminosa dedicada à 
prática  de  crimes  contra  a  administração  pública  e  contra  o 
sistema financeiro nacional.

787. Por fim, considerando a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, 
haja vista que a denúncia imputou uma quantidade expressiva 
de episódios  consumados ao longo do tempo, deve incidir  a 
causa especial de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, da 
Lei  nº  9.613/98  em  relação  a  Duda  Mendonça  e  Zilmar 
Fernandes  no  que  tange  às  operações  envolvendo  a  conta 
titularizada pela Dusseldorf Company Ltd.

11 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3582671.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5593 de 8405 STF-fl. 57208



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

(...)
789. Essa Corte tem afirmado em sua jurisprudência que o 

réu responde pelos fatos objeto da acusação, sendo irrelevante a 
tipificação dada ao delito, que poderá até ser modificada pelo 
juiz quando da prolação da sentença.

790. Contudo, caso essa Corte decida manter a capitulação 
inicial,  as  provas,  como  exaustivamente  demonstrado, 
autoriza[m]  a  condenação  de  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz, 
Ramon  Hollerbach,  Geiza  Dias,  Simone  Vasconcelos,  Kátia 
Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane pelo crime 
de evasão de divisas” (fls. 382 a 397).

Por  sua  vez,  em  alegações  finais,  Duda  Mendonça e  Zilmar 
Fernandes sustentam,  em  sua  defesa,  quanto  ao  delito  de  evasão  de 
divisas,  a  atipicidade  da  conduta.  Trazem,  para  tanto,  os  seguintes 
argumentos:

“(...)
Anualmente,  o  Banco  Central  edita  normas  (circulares 

e/ou resoluções) onde disciplina a denominada ‘declaração de 
Capitais  de  Brasileiros  nó  Exterior  (CBE)'  estabelecendo  a 
‘forma,  limites  e  condições  de  declaração  de  bens  e  valores 
detidos no exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no País’.

No período referido na denuncia, vigoraram as circulares 
nºs 3.225/04, referente à data-base de 31 de dezembro de 2003, e 
3.278/05,  referente  à  data-base  de  31  de  dezembro  de  2004, 
ambas de idêntico conteúdo.

Nelas, estava previsto que ‘os detentores de ativos, cujos 
valores  somados’,  em  31  de  dezembro  de  2003  [Circular  nº 
3.225/04]  ou  31  de  dezembro  de  2004  [Circular  nº  3.278/05]: 
‘totalizassem  montante  inferior  a  US$  100.000.00 (cem  mil 
dólares  dos  Estados  Unidos),  ou  seu  equivalente  em  outras 
moedas,  estão  dispensados  de  prestar  a  declaração  de  que 
trata esta Circular’ (art. 3º. Destacamos).

A  análise  dos  extratos  da  conta,  nº  10012977,  de 
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titularidade da Dusseldorf Company Ltd. junto ao BankBoston 
em  Miami  e  do  laudo  de  exame  financeiro  nº  096/06-INC 
revelam, sem espaço para discussão, que os acusados estavam 
dispensados de prestar a declaração prevista nas circulares do 
Banco Central.

Conforme se depreende do laudo de exame financeiro nº 
096/06-INC,  o saldo da conta, em 31 de dezembro de 2003 - 
data-base prevista na Circular nº 3.225/04 do Banco Central - 
era de apenas US$ 573,19 (quinhentos e setenta e três dólares e 
dezenove centavos) (fls. 349 do 3º volume do apenso 51).

Portanto,  os acusados estavam dispensados de prestar a 
declaração de que tratava aquela Circular (art. 3º da Circular nº 
3.225/04 do Banco Central).

O mesmo Acontece com relação à data-base seguinte, 31 
de dezembro de 2004, prevista na Circular nº 3.278/05 do Banco 
Central:  conforme  atestou  o  laudo  de  exame  financeiro  nº 
096/06-INC,  a  última  movimentação  da  conta  foi  em  2  de 
janeiro de 2004, restando um saldo de apenas 175,10 (cento e 
setenta e cinco dólares e dez centavos) (fls. 324 do 3º volume 
do apenso 51).

Mais  uma  vez  os  acusados  estavam  dispensados
de prestar a declaração de que tratava aquela Circular (art. 3º 
da Circular nº 3.278/05 do Banco Central).

Verifica-se, assim, que, pela sistemática atual, os acusados 
não cometeram o crime previsto no artigo 22, parágrafo único, 
in fine da Lei nº 7.492/86 (item c.1 do capítulo VIII da denúncia 
e § 791, a. 3, das alegações finais). Suas condutas repousam fora 
do alcance do tipo, asseguradas pela taxatividade da lei penal, 
que é garantia decorrente do princípio da legalidade (...)” (fls. 
7/8 – grifos do autor).

Quanto ao delito de  lavagem de dinheiro, asseveram os acusados, 
em  síntese,  desconhecer  a  origem  ilícita  dos  recursos  que  lhes  foram 
repassados, pois seriam referentes ao  “pagamento de serviços prestados ao  
Partido dos Trabalhadores, conforme prova irrefragável colhida durante a ação  
penal” (fl. 11).
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Afirmam que “dois anos antes, quando a conta da Dusseldorf Company 
Ltd. recebeu os depósitos não era possível aos acusados conhecer as atividades de  
uma pretensa ‘organização criminosa volta[da] para a prática de crimes contra a  
administração pública e contra o sistema financeiro’.” (fl. 11).

Nesse contexto, diz a defesa que “a[o]s acusados sempre pareceu que os  
valores recebidos por seu lícito trabalho eram oriundos, na pior das hipóteses, de  
infração  prevista  na  legislação  eleitoral  (‘caixa-dois’  mantido  no  Brasil  e  no  
exterior). Afinal, a relação dos acusados com o Partido dos Trabalhadores já vinha  
desde 2001 e todos os pagamentos sempre foram autorizados e aprovados por  
Delúbio Soares, Diretor Tesoureiro do partido” (fl. 11).

Mais adiante, argumentam os réus, in verbis:

“(...)
Nem se alegue, tampouco, que os depósitos realizados na 

conta titulada pela empresa  Dusseldorf revelaria a prática do 
crime  antecedente,  referentes  a  operações  de  câmbio  não 
autorizadas  ou evasão de  divisas  (art.  22,  caput,  e  parágrafo 
único, primeira parte,  da Lei  nº 7.492/86):  todos os depósitos 
feitos na conta mantida no exterior foram ordenados por contas 
também mantidas no exterior (fls. 293 do 3º volume do apenso 
51).

Em nenhum momento  demonstrou-se  que esses  valores 
tiveram  origem  no  Brasil  e  foram  objeto  de  evasão  para  o 
exterior,  desfalcando  o  sistema  financeiro  nacional.  O  fato 
comprovado é que os valores depositados na conta da empresa 
Dusseldorf já  estavam  no  exterior  quando  foram  feitos  os 
depósitos” (fl. 12).

E prossegue a defesa para afirmar que

“o  mero  depósito  de  valores  em  contas  no  exterior  na 
caracteriza, per si (sic), o crime de lavagem de dinheiro, em sua 
modalidade ‘ocultar’. Tampouco o recebimento de valores em 
agência  do  Banco  Rural,  mediante  assinatura  de  recibo  por 
parte  da  Acusada  Zilmar,  configuraria  o  crime[,  pois,  essas 
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circunstâncias seriam] característica[s] da própria manutenção 
de depósito não declarado no exterior (art. 22, parágrafo único, 
in fine, da Lei nº 7.492/86). 

Valer-se  apenas  desse  fato  como  fundamento  para 
imputação de outro crime viola, flagrantemente, o princípio do 
ne bis in idem” (fls. 13/14).

Conclui  a  defesa  afirmando que “a  causa  de  aumento  resultante  da  
habitualidade da prática do crime de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 4º, da Lei nº  
9.613/96] não se aplica aos acusados: não constou, implícita ou explicitamente da  
acusação  e  não  se  confunde  com  continuidade  delitiva.  Ela  é  válida  para  o  
‘criminoso profissional’, o que, claramente, não é o caso dos acusados” (fl. 16).

Materialidade do delito:

DUDA MENDONÇA E ZILMAR FERNANDES
Os denunciados  Duda Mendonça e  Zilmar Fernandes  respondem 

pela prática dos delitos de evasão de divisas (art.  22,  parágrafo único, 
segunda parte, da Lei nº 7.492/98) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
V, VI, e VII, da Lei nº 9.613/98).

Quanto ao delito de  lavagem de dinheiro imputado aos acusados 
em razão dos saques efetivados por  Zilmar Fernandes junto ao Banco 
Rural em São Paulo - três saques, em fevereiro de 2003, no valor de R$ 
300.000,00 cada e dois saques, em abril de 2003, no valor de R$ 250.000,00, 
totalizando R$ 1.400.000,00.

Destaco  que,  para  que  se  configurasse  o  crime,  era  necessário, 
segundo o art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, com a redação anterior à Lei 
nº 12.683/12, que houvesse a ocultação ou a dissimulação da origem ilícita 
do  lucro  obtido  com a  prática  de  outros  crimes,  os  denominados,  na 
doutrina, de ‘crimes antecedentes’.

No caso em exame, não restou demonstrado que os réus tivessem 
ciência  de  que os  recursos  que lhe foram entregues por  qualquer  dos 
corréus  fossem  de  origem  duvidosa,  ou  seja,  provenientes  de  crimes 
antecedentes contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro 
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nacional, ou decorrente de atividades de organização criminosa.
Com efeito, a prova produzida nos autos demonstra que os valores 

seriam  referentes  ao  pagamento  de  serviços  prestados  ao  Partido  dos 
Trabalhadores (PT).

Foram nesse sentido as informações prestadas por Zilmar Fernandes 
em juízo, na parte que interessa:

“(...)
que em janeiro de 2003 todos os serviços já haviam sido 

prestados,  sem  recebimento  de  grande  parte  dos  valores 
devidos;  que  fazia  cobranças  e  num  determinado  momento 
DELÚBIO  pediu  à  interroganda  que  falasse  com  MARCOS 
VALÉRIO, pois este seria a pessoa que iria pagar a dívida; que 
se encontrou com MARCOS VALÉRIO no comitê do PT em São 
Paulo, quando ele lhe disse que iria ser feita uma programação 
para pagamento da dívida (...)  que posteriormente MARCOS 
VALÉRIO  ligou  e  pediu  que  a  interroganda  se  dirigisse  ao 
Banco  Rural  da  Av.  Paulista,  para  recebimento  do  primeiro 
pagamento; que no Banco Rural foi recebida por uma pessoa 
que não sabe identificar, que lhe entregou um pacote contendo 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (…) que fora orientada pela 
pessoa que a recebeu no Banco Rural que deveria voltar duas 
outras vezes para recebimento de duas outras parcelas de R$ 
300.000,00;  que  assim procedeu e  assinou  recibo  dos  valores 
correspondentes;  que  ressalta  que  quando  chegou  ao  Banco 
Rural apresentou a sua carteira de identidade; que não houve 
emissão de Notas Fiscais para recebimento dessas parcelas; (…) 
que em abril de 2003 recebeu duas outras parcelas em espécie 
de R$ 250.000,00, no Banco Rural” (fls. 15.251/15.252 do v. 69).

Como se sabe, o elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro 
é o dolo, não havendo, na legislação pátria, a figura culposa.

Todas  as  condutas  alternativas  então  previstas  no  tipo  estão 
intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular o 
patrimônio  ilícito  originário  de  crime  antecedente.  Mesmo quando  de 
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trate da conduta paralela de colaboração (não imputadas ao réu, diga-se 
de  passagem),  também  se  indica  a  necessidade  de  prévia  ciência  da 
origem ilícita dos bens, direitos ou valores.

Como anota  MARCO ANTÔNIO DE BARROS (Lavagens de capitais e 
obrigações civis correlatas. 2. ed, São Paulo: RT, 2008. p. 59),

“mister se torna reconhecer que a consciência por parte do 
autor do fato, no sentido de que os bens procedam de um delito 
anterior  é  um elemento  normativo  do  tipo,  pois  para  que  o 
sujeito o conheça, necessita realizar previamente um processo 
de valoração. 

Por isso, só se configura o crime de ‘lavagem’ quando o 
sujeito  ocultar  ou dissimular  a  natureza,  origem,  localização, 
disposição,  movimento  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou 
valores, ‘sabendo’ que estes são provenientes de ao menos um 
dos delitos primários”.

No  mesmo  sentido,  as  palavras  de  MARCIA  MONASSI 
MOUGENOT BONFIM e EDILSON MOUGENOT BONFIM (Lavagem de 
dinheiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 52/53), quando lembram 
que “uma das questões mais polêmicas relacionadas ao tipo subjetivo dos crimes  
de lavagem de dinheiro é a que se refere ao ‘grau de conhecimento’ que o sujeito  
ativo da lavagem de dinheiro deve ter do delito prévio (elemento normativo do  
tipo)”.

SÉRGIO  FERNADO  MORO,  em  uma  visão  menos  restritiva  a 
respeito, destaca:

“Como  a  lei  brasileira  não  exige  explicitamente  tal 
conhecimento específico, e como há a tendência de divisão de 
tarefas  entre  o  agente  do  crime  antecedente  e  o  agente  da 
lavagem,  a  melhor  interpretação  do  artigo  1º  da  Lei  n. 
9.613/1998 é aquela no mesmo sentido do citado dispositivo na 
legislação norte-americana, ou seja, o dolo,  pelo menos direto, 
deve  abranger  o  conhecimento  de  que  os  bens,  direitos  ou 
valores envolvidos são provenientes de atividades criminosas, 
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mas  não  necessariamente  o  conhecimento  específico  de  qual 
atividade  criminosa  ou  de  seus  elementos  e  circunstâncias” 
(Sobre o elemento subjetivo no crime de lavagem. In: Lavagem 
de  dinheiro.  Comentários  à  lei  pelos  juízes  das  varas 
especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007 – grifei).

No  caso  específico,  as  provas  produzidas  no  curso  da  instrução 
criminal convergem no sentido de que  Zilmar Fernandes,  ao receber os 
recursos em consonância com ordens dadas por Delúbio Soares, sempre 
os  tiveram como repasses  feitos  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  como 
forma  de  pagamento  pelos  serviços  publicitários  prestados  àquela 
agremiação; jamais como provenientes de uma das infrações subsumíveis 
aos  incisos  V a  VII  do art.  1º  da Lei  nº  9.613/98,  razão  pela  qual  não 
demonstrada, na espécie, a presença do elemento subjetivo do tipo – dolo 
direto  -,  a  possibilitar  o  reconhecimento  de  cometimento  do  crime de 
lavagem de dinheiro.

Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo 
órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, ônus de sua incumbência 
(CPP, art.  156),  não há como imputar-lhes o cometimento do crime de 
lavagem de dinheiro.

Ante o exposto,  julgo improcedente a ação penal   em relação    José   
Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça   e    Zilmar  Fernandes  da  Silveira  ,   
absolvendo-os   da prática da conduta tipificada no art. 1º, incisos V, VI,   
VII da Lei nº 9.613/98, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 

Quanto  ao  delito  de  evasão  de  divisas imputado  aos  acusados, 
registro, desde logo, que estou acompanhando o eminente Revisor, pois, 
com  as  mesmas  convicções,  cheguei  a  conclusão  igual  à  de  Sua 
Excelência.

Portanto,  em  breve  síntese,  de  modo  a  evitar  uma  exposição 
alongada  de  tudo  que  foi  dito,    julgo  improcedente  a  ação  penal   em   
relação a esses acusados,   absolvendo-os   da prática da conduta tipificada   
no  art.  22,  parágrafo  único,  segunda  parte,  da  Lei  nº  7.492/1986,  com 
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fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Já superada a questão relativa ao crime do art. 22 da Lei n.º 7.492/86, 
passo  ao  exame da  imputação  penal  de  lavagem de ativos  através  de 
operações "dólar-cabo".

Nesse passo, começo por citar Rodrigo Carneiro Gomes, na obra "O 
crime  organizado  na  visão  da  Convenção  de  Palermo",  que  assim 
denomina a prática conhecida como dólar-cabo, in verbis:

 
“(...)
O dólar-cabo é um sistema de compensação internacional 

paralelo,  sem  registro  nos  órgãos  oficiais,  pelo  qual  o 
interessado  em  remeter  dinheiro  para  o  exterior  repassa 
recursos sem origem conhecida ou declarada para um doleiro 
no  Brasil.  Em  seguida,  e  em  regra,  um  outro  doleiro,  de 
confiança do contratado, faz um depósito correspondente na  
conta  indicado  pelo  interessado  no  exterior,  compensando  o 
valor depositado com crédito anterior do doleiro contratado ou, 
na  falta  desse  e,  baseado  na  relação  de  confiança,  o  valor 
depositado será futuramente compensado com auxílio de uma 
contabilidade paralela, num sistema de conta corrente em que o 
doleiro  contratado  figurará  como  devedor  até  a  próxima 
operação financeira em sentido reverso. 

As remessas não passam pelo registro do Banco Central, 
portanto, sem conhecimento das autoridade oficiais.

Essa remessa fraudulenta de numerário para o exterior, ou 
internacionalização de capital nacional, em geral via contas CC5 
(contas  correntes  de  não-residentes),  com  constituição  de 
empresas  off-shore  em  paraísos  fiscais  e  uso  de  pessoas  de 
pequena capacidade econômica (laranjas) acaba por constituir 
um sistema financeiro  paralelo  ao  sistema oficial,  controlado 
por doleiros, com realização de operações de câmbio à margem 
do  sistema  oficial  e  pode  trazer  grandes  prejuízos  para  o 
sistema financeiro nacional, já que escapa de tributação e pode 
servir de esteio para delitos de falsidade ideológica, sonegação 
fiscal,  lavagem  de  dinheiro  (ocultação  de  caixa  dois  de 
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empresas), entre outros” (fls. 120/121).

Fixada  essa  premissa,  a  meu  ver,  as  operações  decorrentes  do 
sistema de dólar-cabo são, por si sós, irregulares.

Por outro lado, os valores transferidos podem ser oriundos de uma 
atividade criminosa ou de atividades lícitas, havendo, neste último caso, 
ilegalidade apenas em sua transferência.

No caso em exame, foram os réus processados como incursos nas 
sanções  do  art.  1º,  caput,  V,  VI  e  VII,  §  4º,  da  Lei  n.º  9.613/98,  cuja 
tipificação do delito exige a ocultação e/ou dissimulação prévia de valores 
oriundos de conduta criminosa taxativamente elencada em seus incisos.

No caso do inciso VI, o crime contra o sistema financeiro nacional 
deve  ser  anterior  à  ocultação/dissimulação,  enquanto  o  sistema 
denominado "dólar-cabo" enquadra-se na fase de tipificação do próprio 
crime de lavagem (dissimulação), razão pela qual esse delito, por vezes 
considerado como crime antecedente da lavagem de dinheiro, no caso em 
exame,  não  pode ser  considerado como tal,  uma vez  que,  repito,  está 
contido em uma das elementares do tipo lavagem.

Nessa  conformidade,  a  meu  sentir,  para  que  se  possa  cogitar  da 
ocorrência do crime imputado aos réus, haveria de existir a ciência de que 
os ativos remetidos ao exterior (via dólar-cabo) fossem objeto de crime 
antecedente e, na espécie, não há menção à conduta criminosa anterior.

Assim, examinando a prova dos autos, não verifico a presença de 
tais  elementos,  razão  pela  qual,  com  essas  brevíssimas  considerações, 
pelo meu voto, absolvo os réus José Eduardo Cavalcanti de Mendonça   e   
Zilmar  Fernandes  da  Silveira  ,  da  prática  da  conduta  de  lavagem  de   
dinheiro  praticada  pelos  acusados  por  cinquenta  e  três  vezes,  em 
continuidade delitiva, com fundamento no art. 386, III, do CPP. 

 
CRISTIANO MELO PAZ, VINICIUS SAMARANE E GEIZA DIAS
No que tange aos réus em questão, comungo das razões de decidir 

explicitadas  pelo  Relator  e,  acompanhando  sua  Excelência,  voto  pela 
absolvição dos acusados nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
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empresas), entre outros” (fls. 120/121).

Fixada  essa  premissa,  a  meu  ver,  as  operações  decorrentes  do 
sistema de dólar-cabo são, por si sós, irregulares.

Por outro lado, os valores transferidos podem ser oriundos de uma 
atividade criminosa ou de atividades lícitas, havendo, neste último caso, 
ilegalidade apenas em sua transferência.
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os ativos remetidos ao exterior (via dólar-cabo) fossem objeto de crime 
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Zilmar  Fernandes  da  Silveira  ,  da  prática  da  conduta  de  lavagem  de   
dinheiro  praticada  pelos  acusados  por  cinquenta  e  três  vezes,  em 
continuidade delitiva, com fundamento no art. 386, III, do CPP. 

 
CRISTIANO MELO PAZ, VINICIUS SAMARANE E GEIZA DIAS
No que tange aos réus em questão, comungo das razões de decidir 
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MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH,  SIMONE 
VASCONCELOS, KATIA RABELO E JOSÉ ROBERTO SALGADO;

Quanto aos acusados Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Simone 
Vasconcelos, subscrevo integralmente o voto do eminente Relator e julgo 
procedente  a  ação  penal  para  condená-los  pela  prática  do  delito  de 
evasão de divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, 
da Lei nº 7.492/86, por cinquenta e três vezes, em continuidade delitiva, 
uma vez que as provas dos autos são uníssonas em demonstrar a efetiva 
remessa irregular de moeda ou divisas ao exterior. 

Do  mesmo  modo,  demonstrada  a  efetiva  participação  de  Katia 
Rabelo e José Roberto Salgado em vinte e quatro remessas irregulares de 
recursos  ao  exterior,  também,  acompanhando  o  relator,  julgando 
procedente a ação penal para condená-los pela prática do delito previsto 
no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/86, por vinte e 
quatro vezes, em continuidade delitiva. 

Por  fim,  compartilhando  das  premissas  explicitadas  pelo  Relator, 
voto no sentido de afastar a possibilidade da emendatio libeli pretendida 
pelo órgão acusador em relação aos réus ora condenados (Marcos Valério, 
Ramon Hollerbach e Simone Vasconcelos,  Katia Rabelo e José Roberto 
Salgado).

É como voto.
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voto no sentido de afastar a possibilidade da emendatio libeli pretendida 
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VIII)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Com  a  devida  vênia  da  eminente  Ministra  Rosa  Weber -  eu 

destaquei até em razão da divergência de  Sua Excelência -, do mesmo 
modo, eu entendo que essas remessas via dólar-cabo não ocorreriam sem 
a ciência dos diretores do Banco Rural. Portanto, eu peço vênia à Ministra 
Rosa  Weber para,  também  aqui,  acompanhar  o  Relator,  condenando 
Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  na  qualidade  de  partícipes,  em 
vinte e quatro remessas irregulares de recursos ao exterior.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):
O  Revisor  também  me  acompanhou  nesse  ponto  -  o  Revisor 

acompanhou.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ah,  o  Revisor  também.  É por isso que eu estou pedindo vênia à 

Ministra Rosa.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu estou pedindo vênia à Ministra Rosa.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Sua 

Excelência o Revisor  acompanhou o eminente Relator  quanto aos dois 
núcleos: o publicitário e o financeiro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É,  eu só  destaquei  em razão  da  divergência  aberta  pela  Ministra 

Rosa.  Na  verdade,  seria  em conjunto,  mas,  diante  da  divergência,  fiz 
questão de pedir vênia e justificar por que, no caso, não acompanho o 
decreto de absolvição, pois eu penso que é sempre importante destacar 
quando  há  um  Colega  absolvendo,  quando  há  divergência  específica. 
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VIII)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Com  a  devida  vênia  da  eminente  Ministra  Rosa  Weber -  eu 

destaquei até em razão da divergência de  Sua Excelência -, do mesmo 
modo, eu entendo que essas remessas via dólar-cabo não ocorreriam sem 
a ciência dos diretores do Banco Rural. Portanto, eu peço vênia à Ministra 
Rosa  Weber para,  também  aqui,  acompanhar  o  Relator,  condenando 
Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  na  qualidade  de  partícipes,  em 
vinte e quatro remessas irregulares de recursos ao exterior.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):
O  Revisor  também  me  acompanhou  nesse  ponto  -  o  Revisor 

acompanhou.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ah,  o  Revisor  também.  É por isso que eu estou pedindo vênia à 

Ministra Rosa.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu estou pedindo vênia à Ministra Rosa.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Sua 

Excelência o Revisor  acompanhou o eminente Relator  quanto aos dois 
núcleos: o publicitário e o financeiro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É,  eu só  destaquei  em razão  da  divergência  aberta  pela  Ministra 

Rosa.  Na  verdade,  seria  em conjunto,  mas,  diante  da  divergência,  fiz 
questão de pedir vênia e justificar por que, no caso, não acompanho o 
decreto de absolvição, pois eu penso que é sempre importante destacar 
quando  há  um  Colega  absolvendo,  quando  há  divergência  específica. 
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Entendo  que  esse  sistema  dólar-cabo  não  seria  possível  sem  a 
participação  dos  diretores  do  Banco.  O  simples  cliente  do  Banco  não 
conseguiria operar isso sem a ciência e a coparticipação desses diretores.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Vossa  Excelência 
absolveu Vinícius Samarane?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu absolvi os mesmos que o Relator absolveu: Cristiano Melo Paz, 

Vinícius Samarane e Geiza Dias.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Porque não havia 

participação?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É, por falta de prova.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Com 
relação  a  esta  tomada  de  posição  de  Vossa  Excelência  quanto  à 
impossibilidade de se fazer esse tipo de operação sem que a direção do 
Banco saiba, eu reconheço que, em razão dessa tentativa minha de estar 
sempre  reduzindo  o  voto  para  que  avancemos,  esqueci  de  dar  uma 
informação importantíssima. Esse processo administrativo,  que eu citei 
aqui várias vezes, do Banco Central,  eu acho que o momento em que a 
existência desse processo veio aos autos é importante, porque nós temos 
que  lembrar  o  seguinte:  foi  um  grande  escândalo,  com  todas  as 
implicações  de  natureza  criminal,  e  evidentemente  também  com 
implicações  de  natureza  administrativa,  bancária,  da  alçada  do  Banco 
Central.  Então, paralelamente à abertura do inquérito policial,  o Banco 
Central  tomou lá suas providências:  abriu um processo administrativo 
contra  o  Banco  Rural.  O  Banco  Rural,  nesse  processo  administrativo, 
mente deslavadamente: Kátia Rabello e José Roberto Salgado; mente com 
relação a essa Tradelink Bank, que é uma verdadeira lavanderia do Banco 
Rural. Mas essa informação só chegou aos autos já no final do processo, 
na fase de diligências. As partes tiveram a oportunidade de falar sobre 
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Entendo  que  esse  sistema  dólar-cabo  não  seria  possível  sem  a 
participação  dos  diretores  do  Banco.  O  simples  cliente  do  Banco  não 
conseguiria operar isso sem a ciência e a coparticipação desses diretores.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Vossa  Excelência 
absolveu Vinícius Samarane?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu absolvi os mesmos que o Relator absolveu: Cristiano Melo Paz, 

Vinícius Samarane e Geiza Dias.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Porque não havia 

participação?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É, por falta de prova.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Com 
relação  a  esta  tomada  de  posição  de  Vossa  Excelência  quanto  à 
impossibilidade de se fazer esse tipo de operação sem que a direção do 
Banco saiba, eu reconheço que, em razão dessa tentativa minha de estar 
sempre  reduzindo  o  voto  para  que  avancemos,  esqueci  de  dar  uma 
informação importantíssima. Esse processo administrativo,  que eu citei 
aqui várias vezes, do Banco Central,  eu acho que o momento em que a 
existência desse processo veio aos autos é importante, porque nós temos 
que  lembrar  o  seguinte:  foi  um  grande  escândalo,  com  todas  as 
implicações  de  natureza  criminal,  e  evidentemente  também  com 
implicações  de  natureza  administrativa,  bancária,  da  alçada  do  Banco 
Central.  Então, paralelamente à abertura do inquérito policial,  o Banco 
Central  tomou lá suas providências:  abriu um processo administrativo 
contra  o  Banco  Rural.  O  Banco  Rural,  nesse  processo  administrativo, 
mente deslavadamente: Kátia Rabello e José Roberto Salgado; mente com 
relação a essa Tradelink Bank, que é uma verdadeira lavanderia do Banco 
Rural. Mas essa informação só chegou aos autos já no final do processo, 
na fase de diligências. As partes tiveram a oportunidade de falar sobre 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3573525.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5605 de 8405 STF-fl. 57220



Esclarecimento

AP 470 / MG 

elas, mas foi muito recente; só chegou aos autos nos últimos meses da 
instrução, e é uma informação, a meu ver, muito relevante, porque é o 
Banco  Central  do  Brasil,  é  a  autoridade monetária  brasileira  que tem, 
entre  as  suas  maiores,  mais  importantes  incumbências  fazer  todo  o 
possível  para  que  atividades  como  essas  que  assolam  os  países,  de 
lavagem de dinheiro,  tornem-se rotina no mercado financeiro  de cada 
país.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então,  Senhor  Presidente,  com  essas  preocupações  que  também 

subscrevo,  trazidas  pelo  eminente  Relator,  é  que eu também condeno, 
seguindo Sua Excelência, Kátia Rabello e José Roberto Salgado, em vinte e 
quatro remessas irregulares de recursos ao exterior, pelo delito previsto 
no  art.  22,  primeira  parte,  da  Lei  nº  7.492,  de  1986,  em continuidade 
delitiva.

Por fim, Senhor Presidente, concluindo o meu voto, compartilhando 
das  premissas  explicitadas  pelo  Relator  em  seu  voto,  eu  afasto  a 
possibilidade da  emendatio libelli pretendida pelo órgão acusador em 
relação  aos  réus,  ora  condenados,  Marcos  Valério,  Ramon Hollerbach, 
Simone Vasconcelos, Kátia Rabello e José Roberto Salgado.

É como voto.
Senhor  Presidente,  como  já  dito  anteriormente  em  aparte,  eu 

entendo que, no que diz respeito a Duda Mendonça e a Zilmar, o que eles 
pretenderam foi sonegar. Pediram para receber no exterior para sonegar. 
Só que o crime de sonegação só existe depois de inscrita a dívida perante 
o  órgão  da  Receita  Federal  do  Brasil.  E  o  que  ocorreu?  Os  réus  se 
autodeclararam devedores desses valores e fizeram o pagamento dentro 
das normas tributárias nacionais, o que elidiu o referido crime. Assim, 
nem  sequer  o  órgão  acusador  aventou  de  fazer  a  acusação  ou  a 
investigação relativamente a esses fatos, porque, já na CPI, já foi feito o 
pagamento  dessa  dívida.  Tentou-se  essa  outra  via,  mas  que  não  se 
mostrou típica, porque os valores foram recebidos antes das operações de 
fraude, da gestão fraudulenta, antes das operações ocorridas. Portanto, 
não  há  como  tipificar  a  conduta  como  lavagem,  se  não  há  o  crime 
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instrução, e é uma informação, a meu ver, muito relevante, porque é o 
Banco  Central  do  Brasil,  é  a  autoridade monetária  brasileira  que tem, 
entre  as  suas  maiores,  mais  importantes  incumbências  fazer  todo  o 
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lavagem de dinheiro,  tornem-se rotina no mercado financeiro  de cada 
país.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então,  Senhor  Presidente,  com  essas  preocupações  que  também 

subscrevo,  trazidas  pelo  eminente  Relator,  é  que eu também condeno, 
seguindo Sua Excelência, Kátia Rabello e José Roberto Salgado, em vinte e 
quatro remessas irregulares de recursos ao exterior, pelo delito previsto 
no  art.  22,  primeira  parte,  da  Lei  nº  7.492,  de  1986,  em continuidade 
delitiva.

Por fim, Senhor Presidente, concluindo o meu voto, compartilhando 
das  premissas  explicitadas  pelo  Relator  em  seu  voto,  eu  afasto  a 
possibilidade da  emendatio libelli pretendida pelo órgão acusador em 
relação  aos  réus,  ora  condenados,  Marcos  Valério,  Ramon Hollerbach, 
Simone Vasconcelos, Kátia Rabello e José Roberto Salgado.

É como voto.
Senhor  Presidente,  como  já  dito  anteriormente  em  aparte,  eu 

entendo que, no que diz respeito a Duda Mendonça e a Zilmar, o que eles 
pretenderam foi sonegar. Pediram para receber no exterior para sonegar. 
Só que o crime de sonegação só existe depois de inscrita a dívida perante 
o  órgão  da  Receita  Federal  do  Brasil.  E  o  que  ocorreu?  Os  réus  se 
autodeclararam devedores desses valores e fizeram o pagamento dentro 
das normas tributárias nacionais, o que elidiu o referido crime. Assim, 
nem  sequer  o  órgão  acusador  aventou  de  fazer  a  acusação  ou  a 
investigação relativamente a esses fatos, porque, já na CPI, já foi feito o 
pagamento  dessa  dívida.  Tentou-se  essa  outra  via,  mas  que  não  se 
mostrou típica, porque os valores foram recebidos antes das operações de 
fraude, da gestão fraudulenta, antes das operações ocorridas. Portanto, 
não  há  como  tipificar  a  conduta  como  lavagem,  se  não  há  o  crime 
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antecedente.  Esta  preocupação,  que  em  outra  sessão  manifestou  o 
Ministro Marco Aurélio, ela também tem que estar presente, assim como 
essas outras manifestadas hoje pelo Ministro Fux e pelo Ministro Relator, 
agora há pouco, em relação a esses sistemas. Foi por isso que eu a trouxe 
à tona aqui. Realmente, essas operações dólar-cabo são operações que têm 
que ser combatidas, que tem que ser, sem dúvida nenhuma, sancionadas. 
Mas, também, nós temos que, dentro de cada caso específico, verificar as 
elementares do tipo, as elementares objetivas, as elementares subjetivas.

É  por  isso  que  eu  trouxe  este  voto.  Este  é  o  voto  que  eu  tenho, 
Senhor  Presidente,  sobre  essa  parte,  o  qual  coincide  com  o  voto  do 
Revisor.
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TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO 
(S/ITEM VIII)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
relativamente a José Eduardo de Mendonça e Zilmar Fernandes,  neste 
caso,  quanto  à  operação  dos  cinco  saques,  pelos  fatos  sobre  os  quais 
foram falados aqui, voto acompanhando o Relator no sentido de absolvê-
los.  Mas,  também,  absolvo  -  e,  aí,  peço  vênia  ao  Ministro-Relator  - 
relativamente às cinquenta e três remessas para a conta Dusseldorf, neste 
caso,  acompanhando  o  Ministro-Revisor,  Presidente,  exatamente  pela 
circunstância de que, como foi posto, para que houvesse a lavagem de 
dinheiro,  teria  sido  necessária  a  plena  prova,  que  teria  de  ter  sido 
produzida pelo Ministério Público, de que eles tinham conhecimento do 
crime anterior do qual se originou o dinheiro ilícito. E não vislumbrei - 
pelo menos a ponto de me convencer - a existência deste conhecimento e, 
portanto,  tal  como  já  foi,  aqui,  por  todos  que  me  antecederam, 
devidamente  alertado,  não  houve  a  comprovação  deste  conhecimento, 
que  pudesse  caracterizar  a  vontade  livre  e  consciente  voltada  a  essa 
prática neste sentido.

Então,  quanto  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  quer  nas  duas 
imputações,  quer  por  uma,  quer  por  outra,  acompanho  o  Revisor.  O 
Relator explicou, no primeiro caso, dos cinco saques no Banco Rural,  que, 
como  foi  também  antes  afirmado,  foi  ato  do  próprio  Banco  Rural,  e, 
portanto, pelo sistema bancário. E, no segundo caso, em que o Ministro-
Relator,  com muita  percuciência,  avisa  que houve uso,  não apenas do 
sistema do dólar-cabo, mas  a passagem pelo Trade Link Bank, não foi 
esse o único meio e não há, portanto, a meu ver, prova eficaz, cabal, que 
não deixe dúvida razoável sobre o conhecimento por José Eduardo de 
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Mendonça e  da  Zilmar Fernandes destas  condições  ilícitas,  razão pela 
qual, deste crime, eu os absolvo, como absolvo, também, da imputação do 
crime de evasão de divisas.

Julgo improcedente, no primeiro caso, pelo 386 - III, porque, a meu 
ver, a não prestação de declarações não tipificou o ilícito, porque havia a 
circular do Banco Central, razão pela qual não tenho como havida, por 
parte deles, a prática dos crimes que lhes foram imputados. Quer dizer, 
nem  evasão  de  divisas  nem  lavagem  de  dinheiro,  acompanhando, 
portanto, integralmente, o Ministro-Revisor. E, em parte apenas o Revisor 
destoa do Relator, porque quanto às cinquenta e três vezes, em que houve 
o  depósito  para  eles  na  conta  Dusseldorf,  os  condena,  e  eu  não, 
acompanhando, portanto, o Revisor, e também julgando improcedente a 
ação.

Relativamente  ao  que  é  considerado  o  grupo  dito  publicitário, 
Marcos  Valério,  Ramon  Hollembach  e  Simone  de  Vasconcelos,  que 
fizeram exatamente essas práticas de remessas, acompanho o Relator - o 
qual foi acompanhado também pelo Revisor - para julgar procedente a 
ação e, portanto, condená-los. Absolvo Cristiano de Mello Paz, contra o 
qual não há prova de que tenha participado da prática, e Geiza Dias, que 
apenas, do que se tem nos autos, fazia a comunicação a Zilmar Fernandes 
de que o dinheiro estaria disponível. Portanto, também, mais uma vez, a 
absolvo.

E  do  chamado  "grupo  financeiro"  absolvo  Vinícius  Samarane, 
acompanhando o Ministro-Revisor, que também o fez manifestando não 
haver prova contra ele, e condeno Kátia Rabelo e José Roberto Salgado 
pelo crime de evasão de divisas. Tal como a Ministra Rosa, também tenho 
que a mudança do processado, para a qual se pede que seria também um 
crime  de  lavagem  de  dinheiro,  não  tenho  como  válida  e,  portanto, 
condeno Kátia Rabelo e José Roberto Salgado pelo crime de evasão de 
divisas  por  considerar  que  as  práticas  levadas  a  efeito,  para  tanto 
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valendo-se  das  agências  e  das  empresas  do  Banco  Rural,  não  seriam 
possíveis sem o pleno conhecimento desses dirigentes. Razão pela qual, 
neste caso, acompanho também o Ministro-Revisor. 

Em  suma,  Senhor  Presidente,  acompanho,  às  inteiras,  o  voto  do 
Ministro-Revisor.  Com  as  vênias  do  Ministro-Relator,  a  quem  não 
acompanho parcialmente,  porque apenas num item, o qual se refere a 
José Roberto Salgado e Zilmar Fernandes, relativo aos cinquenta e três 
depósitos feitos na conta Dusseldorf, ele condena, e eu absolvo.

É como voto.
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Esclarecimento

15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  pessoa palavra,  pela ordem. Não sei  se houve de 
minha parte uma falha na comunicação. Eu jamais condenei quem quer 
que seja dos chamados "núcleos financeiros" e "núcleos publicitários" por 
lavagem de dinheiro. Apenas por evasão de divisas. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Nós  também não 
estamos. Ministra Rosa não está em nada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Está bem. Só quero deixar isso muito bem claro. O meu voto coincide 
integralmente com o voto do Ministro-Relator, salvo quanto às cinquenta 
e três remessas para o exterior tidas como lavagem. E aí estou absolvendo 
com base no 386 - VII.  Acho isso está claro. Desculpem-me, não estou 
falando para Vossas Excelências, mas para aquele digno servidor que está 
anotando os resultados. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Ministro 
Lewandowski,  acho que não houve quanto a ele -  confirme-me, se for 
possível, o Ministro-Relator - a denúncia.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É. Não houve. Aqui, nas alegações finais, o Ministério Público faz um 
pedido alternativo. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Nas alegações finais, 
aqui ele pretendeu alternativamente, ora um, ora outro. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Olha,  se  Vossas  Excelências entenderem que não é  lavagem,  então é 
evasão. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  E,  aí,  realmente 
estamos julgando por evasão de divisas. Só por isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
me limitei a indeferir o pedido da emendatio 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Indeferido o pedido, 
então...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. 
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES:  Primeiramente,  Sr. 
Presidente,  quero  registrar  o  elogiável  e  percuciente  trabalho  do 
advogado Luciano Feldens que,  com brilho e eloquência,  sustentou da 
tribuna e apresentou substancioso memorial.  Instigou-me ainda mais a 
novas reflexões.

Extraio de seus argumentos, inicialmente, que os valores pagos a Duda  
Mendonça e Zilmar Fernandes têm origem legal, ou seja, o dinheiro é limpo. 

Esse primeiro argumento, todavia, é equívoco, pois, na verdade, foi 
reconhecido pelo Plenário – aliás, nem os acusados negam isso – que os 
valores utilizados para o pagamento de DUDA e ZILMAR provieram das 
empresas  de  MARCOS VALÉRIO.  O dinheiro,  então,  conforme restou 
comprovado por vários documentos e laudos periciais, não era lícito nem 
limpo. Afinal, a Corte reconheceu-o como produto de ilícitos praticados 
contra a Administração e contra o Sistema Financeiro Nacional.

O que, em princípio, é lícito é o seu alegado crédito junto ao Partido 
dos  Trabalhadores.  Exatamente  em face  da  existência  de  uma  relação 
jurídica obrigacional válida é que se distinguiu o exame das imputações 
das demais situações já julgadas.

E, como tive a oportunidade de dizer, a licitude de seu crédito não 
lhe confere o direito de recebê-lo de qualquer forma ou maneira. A dívida 
não pode ser liquidada com o produto de ilícito, como por exemplo, com 
o  produto  do  roubo,  que caracterizaria  a  receptação  (art.  180  do  CP). 
Nesse  sentido,  Cezar  Bitencourt:  “a  primeira  conduta  incriminada  está  
representada pelo verbo ‘adquirir’, que pode significar compra, permuta, troca,  
dação  em  pagamento,  recebimento  de  herança.  Como  destacava  Magalhães  
Noronha, verifica-se o crime mesmo que o título não seja injusto. Por exemplo, o  
herdeiro que sabendo da origem criminosa da coisa,  a adquire por sucessão; o  
credor  que,  para  receber,  aceita  a  coisa  que  sabe  ser  produto  do  crime,  etc.”  
(Tratado de Direito Penal, Vol. 3, p. 349-350).
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Esse primeiro argumento, todavia, é equívoco, pois, na verdade, foi 
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contra a Administração e contra o Sistema Financeiro Nacional.

O que, em princípio, é lícito é o seu alegado crédito junto ao Partido 
dos  Trabalhadores.  Exatamente  em face  da  existência  de  uma  relação 
jurídica obrigacional válida é que se distinguiu o exame das imputações 
das demais situações já julgadas.

E, como tive a oportunidade de dizer, a licitude de seu crédito não 
lhe confere o direito de recebê-lo de qualquer forma ou maneira. A dívida 
não pode ser liquidada com o produto de ilícito, como por exemplo, com 
o  produto  do  roubo,  que caracterizaria  a  receptação  (art.  180  do  CP). 
Nesse  sentido,  Cezar  Bitencourt:  “a  primeira  conduta  incriminada  está  
representada pelo verbo ‘adquirir’, que pode significar compra, permuta, troca,  
dação  em  pagamento,  recebimento  de  herança.  Como  destacava  Magalhães  
Noronha, verifica-se o crime mesmo que o título não seja injusto. Por exemplo, o  
herdeiro que sabendo da origem criminosa da coisa,  a adquire por sucessão; o  
credor  que,  para  receber,  aceita  a  coisa  que  sabe  ser  produto  do  crime,  etc.”  
(Tratado de Direito Penal, Vol. 3, p. 349-350).
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Mas a questão não é essa. Outros argumentos utilizados pela defesa, 
acredito, sensibilizaram o Plenário.

Não verifico,  de início,  que o réu tenha sido surpreendido com o 
voto do Ministro Relator, que considerou o crime de evasão de divisas 
como antecedente ao crime de lavagem. 

Olvida-se a defesa que DUDA e ZILMAR foram denunciados como 
autores do crime de evasão de divisas. 

Não bastasse, como destaquei na sessão anterior, não se limitou a 
denúncia a narrar como crime antecedente a figura atípica da organização  
criminosa. Há  referências  inequívocas  a  organização  criminosa,  porém 
expressamente  qualificada  como  “voltada  à  prática  de  crimes  contra  a  
administração  pública  e  contra  o  sistema  financeiro  nacional”  (fl.  5.741).  A 
expressão foi utilizada com a conotação de estrutura em contraposição ao 
ajuntamento  eventual  de  criminosos.  E,  assim,  descreve  a  denúncia, 
conforme inclusive  já  examinado  pela  Corte,  vários  crimes  praticados 
pela organização criminosa.

Entrementes,  mais  uma vez  observo  que  a  denúncia  é  uma peça 
única, inteira, nem mesmo o capítulo em questão restringe a imputação 
do crime de lavagem tendo como precedente a organização criminosa.

Pois bem. Segundo a denúncia, “em razão de um débito milionário junto  
ao núcleo político-partidário da organização criminosa, decorrente da campanha  
eleitoral  de  2002,  DELÚBIO  SOARES  apresenta  MARCOS  VALÉRIO  a  
DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR  FERNANDES  para  viabilizar  o  
adimplemento da dívida”. 

Primeiramente,  ajustaram  repasses  que  “foram  viabilizados  pelo  
esquema de lavagem de dinheiro engendrado pelo Banco Rural”. E, com efeito, 
“em  fevereiro  de  2003,  a  denunciada  ZILMAR  FERNANDES  sacou  três  
parcelas de R$ 300.000,00, em espécie, na agência do Banco Rural em São Paulo.  
Posteriormente (em abril de 2003) e adotando idêntico procedimento, recebeu em  
espécie duas parcelas de R$ 250.000,00”. 

De acordo com a denúncia, ainda, ZILMAR FERNANDES e DUDA 
MENDONÇA “informaram ao núcleo publicitário-financeiro que o restante dos  
repasses deveria ser efetuado,  no exterior,  na conta  titularizada pela  offshore 
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DUSSELDORF  COMPANY  LTD.”.  E  o  fizeram,  segundo  a  denúncia, 
“conscientes  de  que  os  recursos  recebidos  tinham  como  origem  organização  
criminosa  voltada  para  a  prática  de  crimes  contra  a  administração  pública  e  
contra  o  sistema  financeiro  nacional,  os  denunciados  deliberadamente  
articularam  esquema  para  dissimular  a  natureza,  origem,  localização,  
movimentação e a propriedade de valores”.

Aduz a denúncia que, “em virtude do esquema de lavagem, o grupo de  
MARCOS VALÉRIO promoveu, sem autorização legal, a saída de divisas para o  
exterior”,  sendo que essas operações foram viabilizadas: pelos dirigentes 
do  Banco  Rural  (JOSÉ  ROBERTO  SALGADO,  AYANNA  TENÓRIO, 
VINÍCIUS SAMARANE e KÁTIA RABELLO)”, por meio de empresas a 
eles vinculadas – Trade Link Bank (16 depósitos), Rural International Bank (6 
depósitos),  IFE  Banco  Rural  (1  depósito)  e  Banco  Rural  Europa  (4 
depósitos); e por meio de doleiros pelo esquema vulgarmente conhecido 
como  “dólar-cabo”.  Descreve  a  denúncia  as  operações  realizadas, 
indicando valores e contas (fls. 5.742-5.743).

Em alegações finais, o Procurador-Geral da República sustentou que, 
embora a denúncia tenha atribuído crime de evasão de divisas aos réus 
MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH, 
GEIZA  DIAS,  SIMONE  VASCONCELOS,  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ 
ROBERTO  SALGADO  e  VINÍCIUS  SAMARANE,“a  análise  da  prova  
demonstrou que as condutas amoldam-se com mais precisão no crime de lavagem  
de  dinheiro” (fls.  45.470).  Assim,  pediu  a  reclassificação  da  conduta  e 
condenação dos acusados pela prática de crimes de lavagem de dinheiro. 
Acrescentou, ainda, que “caso essa Corte decida manter a capitulação inicial,  
as  provas,  como  exaustivamente  demonstrado,  autorizam  a  condenação  de  
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, GEIZA 
DIAS,  SIMONE  VASCONCELOS,  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO  
SALGADO e VINÍCIUS SAMARANE pelo crime de evasão de divisas” (fls. 
45.471).

Ora, considerando que o crime de lavagem de dinheiro consuma-se 
com a simples ocultação da localização, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores, provenientes, direta ou indiretamente, dos 
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MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, GEIZA 
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crimes antecedentes previstos nos incisos do art. 1º da Lei nº 9.613/98, há 
possível concurso (real ou aparente) com o crime de evasão, “visto que a  
remessa clandestina de valores ou mesmo a sua manutenção em contas bancárias  
no  exterior,  abertas  em  nome  de  offshore,  seria  uma  mera  etapa  do  
branqueamento”. (Paulo Afonso Brum Vaz e Ranier Souza Medina, ob. cit.  
p. 139).

Essa a razão da provável confusão operada pela acusação.
Contudo, assim como o eminente Ministro Relator, penso que não é 

o caso de se proceder a  emendatio libelli.  Ademais, não houve adequada 
descrição na denúncia das circunstâncias e elementares do tipo penal da 
lavagem de dinheiro.

Examino as imputações.

1. Lavagem de dinheiro – saques em espécie

Colhe-se  nos  autos  que,  de  fato,  ZILMAR  FERNANDES  DA 
SILVEIRA recebeu, em espécie, o total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil reais). O valor corresponde a 5 (cinco) saques realizados 
na  agência  Avenida  Paulista  do  Banco  Rural,  em  São  Paulo  (cheques 
725326,  725327,  725328,  810639  e  810659),  conforme  documentos 
constantes no apenso 85, volume 3:

a) em 24 de fevereiro de 2003, o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), docs. fls. 774-779; 

b) em 25 de fevereiro de 2003, o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), docs. fls. 780-786; 

c) em 26 de fevereiro de 2003,  o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), docs. fls. 787-793; 

d) em  29  de  abril  de  2003,  o  valor  de  R$  250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), docs. fls. 794-803; e 

e) em  30  de  abril  de  2003,  o  valor  de  R$  250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), docs. Fls. 804-810.

Observa-se da análise documental que os cheques 725326, 725327 e 
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725328, apesar de nominais à empresa SMP&B, foram efetivamente pagos 
a ZILMAR FERNANDES, conforme recibos com assinaturas atribuídas à 
sacadora.  E  os  cheques  810639  e  810659,  nominais  e  endossados  pela 
SMP&B, também foram pagos a ZILMAR FERNANDES.

Todavia, como observado por ocasião do recebimento da denúncia, 
não  há,  nos  controles  formais  do  Banco  Rural,  referência  aos  saques 
realizados por ZILMAR. “Ao contrário. Consta como sacadora a denunciada  
SIMONE VASCONCELOS, e na Agência Assembleia do Banco Rural, em Belo  
Horizonte, Minas Gerais – sendo que, de acordo com o depoimento dos próprios  
denunciados,  tais  saques  foram  feitos  por  ZILMAR,  na  Agência  Avenida  
Paulista, em São Paulo” (fls. 12.242-12.243).

A par da inconteste prova documental, o recebimento desses valores 
é  confirmado  por  ZILMAR  FERNANDES  DA  SILVEIRA  em  seu 
depoimento em Juízo: 

“que posteriormente  MARCOS VALÉRIO ligou  e  pediu 
que a interroganda se dirigisse ao Banco Rural da Av. Paulista, 
para  o  recebimento  do  primeiro  pagamento;  que  no  Banco 
Rural foi recebida por uma pessoa que não sabe identificar, que 
lhe entregou um pacote contendo R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais);  que  não  esperava  receber  tal  valor  em  dinheiro;  que 
estava  sozinha,  pois  achava  que  receberia  um  cheque 
administrativo; que fora orientada pela pessoa que a recebeu no 
Banco  Rural  que  deveria  voltar  duas  outras  vezes  para 
recebimento de duas outras parcelas de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil  reais);  que  assim procedeu  e  assinou  recibo  dos  valores 
correspondentes; (...)  que em abril de 2003 recebeu duas outras 
parcelas  em espécie  de  R$  250.000,00,  no  Banco  Rural”.  (fls. 
15.251-15.252, Vol. 71).

Não obstante a utilização do mesmo procedimento de lavagem de 
dinheiro  já  examinado  pela  Corte,  impõe-se  distinguir,  apenas  e  tão 
somente,  a  responsabilidade  de  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES nesses fatos.

Com as vênias devidas,  não acompanho o raciocínio do eminente 
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ministro Relator,  no sentido de que há “dúvida razoável  sobre se  DUDA 
MENDONÇA  e  ZILMAR  FERNADES  tinham  ou  não  conhecimento  dos  
crimes antecedentes”. Mais adiante explico.

É  fato  que  DUDA e  ZILMAR eram,  segundo  os  autos,  credores 
legítimos  do  Partido  dos  Trabalhadores,  em  razão  de  contrato  de 
marketing e publicidade celebrado por ocasião da campanha eleitoral à 
Presidência da República.

Contudo  aderiram  à  conduta  e  aos  procedimentos  de  MARCOS 
VALÉRIO  e  seu  grupo,  inegavelmente,  incomuns  e  extraordinários. 
Afinal, não se movimentam vultosas quantias em espécie. Se o crédito era 
lícito, nada obstava a utilização dos serviços bancários usuais (vg.  TED, 
DOC, depósito etc.).

Por sua vez, como observado pelo Ministro Relator, de fato, Zilmar 
compareceu pessoalmente à agência do Banco Rural e assinou os recibos 
e documentos que lhe foram apresentados.

Diferentemente  dos  demais  casos  examinados,  não  houve 
interposição de terceiros. A própria credora se dirigiu ao Banco e recebeu 
os valores respectivos. Em princípio, não houve, propriamente, ocultação.

Este  fato  é  que  alimenta  a  minha  dúvida  quanto  ao  elemento 
subjetivo  do  tipo,  no  caso,  a  consciência  e  a  vontade  deliberada  em 
ocultar a movimentação e/ou a propriedade dos valores. 

Em tese,  DUDA e  ZILMAR não  tinham motivos  para  ocultar  ou 
dissimular a movimentação e a propriedade dos valores,  uma vez que 
eram  legítimos  credores.  Eventual  interesse  circunscreve-se  ao  campo 
tributário, não ao branqueamento de capitais. 

Destarte, por fundamento diverso, acompanho o eminente Ministro 
Relator para, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolver os acusados 
DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES da imputação de lavagem 
de dinheiro relacionada às  cinco operações de saque realizadas junto ao 
Banco Rural.
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2. Evasão de divisas

Imputa-se, também, a prática do delito descrito no parágrafo único 
do artigo 22 da Lei nº 7.492/86:

“Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com 
o fim de promover evasão de divisas do País.

Pena – reclusão, de 2(dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer 

título,  promove,  sem autorização legal,  a  saída de moeda ou 
divisa  para  o  exterior,  ou  nele  mantiver  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente”.

Infere-se do tipo penal que duas são as modalidades da prática do 
delito previstas no parágrafo: a) promover, a qualquer título e sem autorização  
legal,  a  saída de moeda ou divisa para  o exterior;  e  b)  manter  depósitos  não  
declarados à repartição competente.

A primeira figura envolve a  remessa,  a  qualquer título,  de  moeda ou  
divisa,  sem autorização,  para  o  exterior.  Segundo Rodolfo  Tigre  Maia,  “é  
crime material,  tendo por resultado consumativo a efetiva ‘saída da moeda do  
país’, o que ocorre quando são ultrapassadas as fronteiras do território nacional”  
(Dos crimes contra  o Sistema Financeiro  Nacional,  Malheiros  Editores, 
1996, p. 137). 

A elementar “a qualquer título”  indica que “desimporta a forma pela  
qual a saída ilegal de moeda ou divisas tenha sido praticada, seja prévia operação  
de  câmbio  ou  não”  (Luciano  Feldens  e  Andrei  Zenkner  Schmidt,  A 
associação entre o ilícito administrativo e o ilícito penal no exemplo do crime de  
evasão de divisas,  Direito Sancionador,  Ed. Fórum, p.  209).  Logo, para a 
consumação do delito, não se faz necessária a saída física do valor ou  
divisa, principalmente em tempos de interoperacionalidade tecnológica e 
mercados globais.

A  segunda  figura  delitiva  é  a  manutenção  (conservar  sustentar, 
prover,  possuir)  de depósitos  no exterior  sem a  correspondente  declaração  à 
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repartição  competente.  O  crime  é  de  mera  conduta,  permanente  e 
habitual. 

Compreendem-se  nesse  conceito  “as  disponibilidades  financeiras  
(divisas ou moeda local depositada em conta bancária) ou títulos que lhe sejam  
correspondentes  por  uma  relação  de  liquidez  imediata  (vg.  Aplicações  em 
poupança, fundos de investimento, títulos do tesouro de um determinado país,  
ações em bolsa de  valores,  certificados de  depósito  bancário  etc.)”  (Feldens e 
Zenkner, ob. cit. p. 213).

Os fatos:  segundo DUDA MENDONÇA, a  dívida do  Partido  dos 
Trabalhadores (PT) , entre os anos de 2001 a 2003, “fora R$ 32.590.000,00  
(trinta  e  dois  milhões,  quinhentos  e  noventa  mil  reais);  que  desse  total  R$  
22.195.000,00 (vinte e dois milhões,  cento e noventa e cinco mil  reais) foram  
pagos pelo PT à empresa CEP, que é do interrogando;  que R$ 10.400.000,00  
(dez milhões e quatrocentos mil reais) foram recebidos numa conta em  
Miami,  em nome  de  uma pessoa  jurídica  da  qual  o  interrogando era  
beneficiário”. 

Conforme as  declarações  de DUDA MENDONÇA “essa  conta  fora  
aberta  por  exigência  de  MARCOS  VALÉRIO,  como  alternativa  para  o  
pagamento do saldo dos débitos que o PT tinha com o interrogando”. (fls.15.255-
15.260, Vol. 71). 

ZILMAR FERNANDES,  igualmente,  afirmou  que,  “após  o  terceiro  
recebimento, MARCOS VALÉRIO pediu-lhe que providenciasse uma conta no  
exterior para fazer novos pagamentos; que conversou com DUDA e ele assim  
providenciou; que alguns dias depois DUDA lhe entregou um papel com dados  
desta conta, o que fora repassado ao MARCOS VALÉRIO; que se encontrou com  
DELÚBIO SOARES e lhe disse que os pagamentos estavam sendo pagos desta  
maneira; que MARCOS VALÉRIO não lhe explicou o motivo de os pagamentos  
serem feitos através da conta no exterior” (fl. 15.252, Vol. 71). 

Embora  existam convergências  entre  os  depoimentos  dos  corréus 
DUDA MENDONÇA,  ZILMAR  FERNANDES  e  MARCOS  VALÉRIO, 
mormente sobre a existência da dívida, autorização e conhecimento de 
DELÚBIO  SOARES,  bem  como  sobre  a  efetivação  dos  pagamentos, 
conflitam quanto  à  sugestão/determinação  para  a  abertura  de  conta  e 
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essas remessas ao exterior.
Disse MARCOS VALÉRIO:

“que  repassou  valores  para  DUDA  MEDONÇA, 
referentes, segundo DELÚBIO SOARES, a débitos do PT com 
a agência de publicidade de Duda Mendonça (campanha de 
2002 e preparação da campanha de 2004); diz que os valores, 
inicialmente, foram repassados para Zilmar Fernandes (cinco 
ou  seis  parcelas  de,  aproximadamente,  R$250.000,00,  cada), 
que as recebia na agência do Rural localizada na Av. Paulista, 
junto a  um funcionário de nome Guanabara;  diz  que Zilmar 
também  foi  devidamente  identificada  através  de  carteira  de 
identidade e  recibos;  diz  que os  recibos  eram arquivados no 
Rural,  não  sendo  encaminhada  copia  para  a  SMP&B,  salvo 
pedido desta neste sentido; diz que numa dessas oportunidades 
os  valores  foram  retirados  por  um  funcionário  de  Zilmar, 
chamado Antônio  Kalil  Curi;  diz  que algumas  transferências 
foram feitas, também, através do Sr. Jader Kalid, cujo nome lhe 
foi indicado por Zilmar como sendo seu consultor financeiro; 
diz que nunca conheceu o Sr. Jader Kalid Antônio, não sabendo 
de qualquer indicação de que o mesmo poderia ser doleiro em 
Belo  Horizonte/MG;  (...)  que  num  dado  momento  a  Dona 
Zilmar liga e fala que foi assaltada em São Paulo e que viria a 
Belo Horizonte conversar sobre os novos recebimentos dela, 
antes de ir a sede da SMP&B a dona Zilmar passou na agência 
do Banco de Boston da Av. Álvares Cabral em Belo Horizonte 
e depois se dirigiu a sede da SMP&B, palavras dela para mim, 
na  sede  da  SMP&B  ela  me  apresentou  o  nome  do  seu 
consultor financeiro, senhor Jader Kalid Antônio, que eu não 
conhecia,  não  tinha  nenhum  contato  telefônico  com  ele,  ela 
pediu  que  os  cheques  fossem  entregues  ao  seu  consultor 
financeiro e disse que o mesmo iria providenciar o saque na 
agência do Banco Rural e o seu pagamento e assim foi feito, o 
senhor  Jader  Kalid  mandou  o  senhor  Davi  Rodrigues  Alves 
sacar  esses  valores,  pessoa que eu não conheço e  só  vi  pela 
imprensa e pessoa identificada com carteira de identidade junto 
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a  agência  do  Banco  Rural,  mandou,  também,  o  senhor  Luiz 
Carlos  Costa  Lara,  que  foi  identificado,  também,  no  Banco 
Rural, bem, esclareço, ainda que em um dado momento a dona 
Zilmar  me liga  questionando se  todos  os  pagamentos  foram 
efetuados, eu respondi que os cheques com o senhor Jader e 
pegasse os comprovantes e os repassasse a ela e então pedi ao 
meu departamento financeiro que entrasse em contato com o 
senhor  Jader,  pegasse  os  comprovantes  e  me  repassasse"; 
indagado  neste  contexto,  acerca  da  pergunta  do  Ministro 
Relator  constante  das  fls.  12262  respondeu que enviou o  fax 
para  Zilmar,  pois  esta  afirmou  ao  interrogando  que  haveria 
discrepância entre os valores sacados da conta do interrogando 
e os valores recebidos pela mesma; diz, ainda,  "que pediu ao 
departamento  financeiro  para  ligar  para  o  consultor 
financeiro dela, o senhor Jader, e pegar os comprovantes do 
pagamento  a  dona Zilmar,  nesse  ínterim,  verifiquei  que os 
comprovantes  eram  de  uma  empresa  chamada  Dusseldorf 
Company,  falei  com  a  dona  Zilmar  o  nome  da  empresa, 
estranhando o fato de estar em nome de uma empresa, tendo 
ela  respondido  que  essa  empresa  era  do  senhor  Duda 
Mendonça; depois dos fatos ocorridos, entendi porque a dona 
Zilmar passou na agência do Banco de Boston da Av. Álvares 
Cabral, pois a conta dessa Dusseldorf Company era no Banco 
de  Boston e,  pelo  que  li  na  imprensa,  o  senhor  Jader  Kalid 
Antônio era correntista do banco de Boston, logo deduzi que 
quem indicou o senhor Jader Kalid Antônio para Zilmar foi o 
Banco  de  Boston"  (fls.  16.352-16353  e  16.366-16.367,  Vol.  76). 
(Grifei).

Sem olvidar que o próprio DUDA MENDONÇA confirma a abertura 
da conta no exterior, embora, como antes afirmado, alegue que o fez por 
solicitação/imposição de MARCOS VALÉRIO, há nos autos farta prova 
documental  de  que  ele  era  o  beneficiário-proprietário  da  offshore 
DUSSELDORF  COMPANY  LTD.,  sediada  nas  Bahamas,  empresa  esta 
titular  da  conta  nº  001.001.2977,  aberta  em  19.02.2003  no  BankBoston  
Internacional de Miami, e na qual foi creditada e debitada, entre 21.02.2003 
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a 02.01.2004,  a  importância de US$ 3,6 milhões de dólares (v.g.  Laudo 
096/06 do INC, Apenso 51, Vol. 3, fls. 319-424; docs. 865-973, Apenso 85, 
Vol. 4; Relatório COAF, Vol. 11, fl. 2.265).

As  informações  coligidas  no  curso  da  investigação,  sintetizadas, 
conforme  apontado  pelo  Parquet,  no  Laudo  de  Exame  Financeiro  nº 
096/06 – INC (Apenso 51, Vol. 3,  fls.  319-335), corroboram que a conta 
Dusseldorf foi abastecida por depósitos diversos:

Ordenador N. de lançamentos Valor em US$
003660886399 Skyla 02 289.240,00
Banco Rural Europa     01 25.359,28
Bank of Boston Trus 01   67.835,00
Big Timegroup Ltd.2 
(Union Bank)       

04  365.414,00

Deal Financial Corp. 06 384.725,00
G and C Exclusive Ser
(People Bank CT)   

01 45.591,00

Gedex (G.D.) Inter Corp    07 427.374,25
IFE Banco Rural (Uruguay) 01 32.916,00
Katon Business
(Israel Disc Bk NY)     

01  131.838,00

Leonildo Jose Ramad
(Banco Rural Europa S/A) 
Portugal                              

01  83.873,00

Luiz de Oliveira PMB 01 13.000,00
Our Client; Bre 10
(Banco Rural)      

02 168.310,00

Radial Enterprise
(Trans Fast Re, Inc) 

01 98.980,00

Rural Intl Bank     06  240.617,74
Trade Link Bank GR   16 1.137.551,25
Transempreendimento BO 
(Trans Fast Remittanc)

01 30.712,00

Juros     10    1.518,78
Total    63 3.643.555,30
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Não bastasse a robusta prova colhida nos autos, o próprio DUDA 
MENDONÇA,  após  os  fatos  ganharem  relevo  na  imprensa  nacional, 
protocolizou na Receita Federal  denúncia espontânea,  nos termos do art. 
138 do CTN, informando ser o titular da empresa Dusseldorf Company Ltd. 
e ter percebido receita no exterior, em valor quase idêntico ao revelado 
nos autos (Vol. 11, fls. 2.336-2.354).

O exame da prova, depoimentos e documentos, é consentâneo com a 
alegação da acusação e da defesa de MARCOS VALÉRIO, no sentido de 
que a conta  Dusseldorf  foi  opção de recebimento exercida pelo próprio 
DUDA MENDONÇA.  É  que,  conforme  já  destacado  por  ocasião  do 
recebimento  da  denúncia,  o  sistema  de  pagamentos  estabelecido  por 
MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES realizou inúmeras e vultosas 
operações  por  intermédio  do  Banco  Rural  (saques  em  espécie, 
transferências  etc.)  não  sendo  crível  que,  apenas  e  tão  somente  com 
relação  a  este  “credor”,  necessitasse,  inclusive  após  iniciar  alguns 
pagamentos, modificar seu modo de agir. 

A esse dado somam-se outros dois indícios: a existência de outras 
contas  no  exterior  titularizadas  por  DUDA  MEDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES,  a  evidenciar  que não se  trata  de  um fato  incomum ou 
excepcional (Laudo nº 2.165/05, apenso 51, fls. 10-12, contas 61122642 e 
61026540, ambas no Bank Boston); a data de abertura da conta Dusseldorf  
(19.2.2003),  anterior  aos  próprios  saques/recebimentos,  em  espécie, 
realizados  por  ZILMAR,  ou  seja,  a  indicar  que  não  houve  óbice  aos 
pagamentos.

Ad argumentandum, ainda que a abertura da conta tivesse decorrido 
de imposição de MARCOS VALÉRIO, mostra-se inconteste nos autos que 
ZILMAR e  DUDA aderiram  à  proposta.  Logo,  anuíram  à  empreitada 
criminosa.

Colhe-se, ainda, dos depoimentos prestados:

“ZILMAR FERNANDES:  “que  nunca  mandou  dinheiro 
para  a  conta  Dusseldorf  no  exterior;  que  tudo  o  que  foi 
depositado  naquela  conta  fora  providenciado  por  MARCOS 
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VALÉRIO; (...); que SIMONE era a pessoa que informava sobre 
a  programação  dos  pagamentos;  que  nesta  programação  se 
incluíram  os  depósitos  na  conta  Dusseldorf  e  os  pagamentos 
feitos no Banco Rural de R$ 250.000,00 (duas parcelas); que era 
com esta pessoa que tratava por telefone, pois não falava com 
MARCOS  VALÉRIO  a  respeito  da  programação  dos 
pagamentos; que não conhece pessoalmente a Sra. GEISA DIAS; 
que sabia que era  esta pessoa,  pois  foi  a  pessoa encarregada 
pelo  encaminhamento  de  comprovantes  de  pagamentos 
mediante depósito na conta  Dusseldorf;  que esses documentos 
foram  entregues  na  CPI  e  na  Polícia  Federal;  (...);  que  a 
programação para serem feitos os pagamentos fora passada à 
interrogada por MARCOS VALÉRIO, com o conhecimento de 
DELÚBIO;  que  a  interroganda  por  ordem  de  MARCOS 
VALÉRIO contatava SIMONE VASCONCELOS sempre que a 
programação não era obedecida e ela lhe dava notícias” (Vol. 
71, p. 15.252-15.254). 

SIMONE  VASCONCELOS:  “diz  que  não  conheceu  José 
Eduardo Cavalcante, vulgo Duda Mendonça; diz que conheceu 
a co-ré Zilmar Fernandes; lido o depoimento da referida co-ré 
as fls. 12255/12256 respondeu que os fatos afirmados por Zilmar 
não  são  verdadeiros;  diz  que  foi  apresentada  a  Zilmar  por 
Marcos Valério nas dependências da SMP&B, onde a mesmo 
informou  que  a  interroganda  deveria  começar  a  proceder 
repasses  para  Zilmar  quando,  ainda,  ficou  sabendo  que  a 
mesma era sócia de Duda Mendonça; diz que, inicialmente, tais 
repasses se deram através do Banco Rural na Av. Paulista, em 
São  Paulo;  diz  que  o  gerente  desta  empresa  era  chamado 
"Guanabara";  diz,  ainda,  que  nunca  foi  pessoalmente  em tal 
agência;  diz,  porém,  que  após  Zilmar,  ao  que  sabe,  ter  sido 
assaltada,  Marcos  Valério  determinou  a  interroganda  que  os 
cheques passassem a ser entregues na agência do Banco Rural 
em Belo Horizonte/MG; esclarece que o cheque era emitido pela 
SMP&B, nominal a SMP&B e endossado em seu verso e, então, 
encaminhado  à  agência  do  Banco  Rural  com  a  identificação 
expressa de quem seria  o  sacador;  diz  que tal  procedimento 
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passou a ser utilizado com a referida Zilmar Fernandes; reitera 
que hoje acredita que um dos sacadores foi o referido inspetor 
da Policia Civil/MG Davi Rodrigues, a mando de Zilmar; diz 
que quanto, ainda, ao acima referido depoimento de Zilmar, diz 
que efetivamente efetuou diversos contatos telefônicos com a 
mesma, com vistas a colher  informações  acerca das datas de 
depósitos; assevera que nunca fez qualquer repasse para Zilmar 
fora do Brasil; diz que apenas ouviu falar da conta Dusseldorf 
pela imprensa” (Vol. 76, fl. 16.465).

Inquirido, na fase policial, JADER KALID ANTÔNIO afirmou que 
foi  procurado por RAMON, sócio  da SMP&B,  que buscava orientação 
para “uma provável operação no valor de cerca de dois milhões de reais, os quais  
deveriam ser "transformados" em pagamentos a serem realizados numa conta  
situada  no  exterior”.  JADER  declarou  ter  orientado  RAMON  que 
“procurasse a gerência da área internacional dos bancos com os quais  tivesse  
relacionamento, inclusive o próprio Banco de Boston, para que fosse orientado  
acerca de uma forma segura a realizar "o câmbio" do numerário que desejava  
transferir  para  o  exterior”, uma  vez  que  a  Polícia  Federal  estava 
investigando os “doleiros de grande porte”. Aduziu que posteriormente 
procurou RAMON e intermediou uma transferência de interesse do Israel  
Discount  Bank  of  NY,  ocasião  em  que  “foi  efetivada  a  transferência  de  
U$  131.838,00  da  conta  da  empresa  KANTON  para  a  conta  da  empresa  
DUSSELDORF”, conta esta informada por RAMON. Disse, ainda, que foi 
procurado por GEIZA DIAS, funcionária do setor financeiro da SMP&B, 
que “passou alguns faxes para o declarante, os quais continham o número de  
uma conta-corrente no exterior” e que, posteriormente, foi procurado por 
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financeiro como ‘dólar-cabo’, onde um cliente que necessita de reais no Brasil e  
possui  dólares  no  exterior  é  atendido  pelo  declarante  que  fornecia  a  moeda  
desejada pelo cliente, ou vice-versa” (Vol. 18, p. 4.127).

Insta  destacar  que  GEIZA DIAS  negou  conhecer  JADER  KALID 
ANTÔNIO,  bem  como  ter  encaminhado  a  ele  ou  a  ZILMAR 
FERNANDES qualquer fax “referindo-se a pagamentos de valores em moeda  
estrangeira” (Vol.  76,  fl.  16.278),  declaração  que  se  mostra  inverossímil 
principalmente diante da prova documental.

CRISTIANO  PAZ,  igualmente,  negou  conhecer  JADER  KALID, 
embora tenha admitido conhecer seu irmão. Aliás, afirmou desconhecer 
pagamentos em favor de DUDA MENDONÇA (Vol. 76, fl. 16.475).

RAMON HOLLERBACH, por sua vez, confirmou conhecer JADER 
KALID, porém afirmou que “nunca teve qualquer informação nem ciência de  
que, por ordem de Duda Mendonça, seriam feitos repasses ao exterior” (Vol. 76, 
fl. 16.523). 

Cumpre observar que as declarações de JADER KALID ANTÔNIO 
guardam coerência com outros elementos de prova: depósito realizado 
pela  Kanton,  acima  referido;  laudo  de  exame  econômico-financeiro 
nº 162/06 – INC (Apenso 51, Vol. 3, fls. 428-438); e, como destacado pela 
acusação,  documentos  de  fls.  l.044,  l.047,  l.055  e  l.058  (Vol.  4),  faxes 
encaminhados por GEIZA (cuja origem é o nº (31) 3247-674, da SMP&B, 
evidenciando  que  JADER  comunicou  GEIZA,  que,  por  sua  vez, 
comunicou ZILMAR).

Aliás, considerando que JADER admitiu ter intermediado uma das 
transferências  comprovadas  nos  autos,  não  se  vislumbra  qualquer 
motivação que pudesse autorizar dúvida razoável sobre sua versão.

Igualmente,  corroboram  essas  operações  e  imputações  feitas  na 
denúncia  os  Laudos  de  Exame  Econômico-Financeiros  229  (Gedex 
Internacional Corp.), 313 (Deal Financial Corp.) e 317 (Trade Link Bank), 
elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (fls. 448, 462 e 473, 
todos do Apenso 51, Vol. 3). 

Observo  que  a  complexidade  das  operações,  com a  utilização  de 
diversas  contas,  meios  e  remessas  “pulverizadas”,  denota  o  intuito  
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inequívoco  de  dificultar  o  rastreamento  dos  recursos (vg.  Laudo  de  Exame 
Econômico-Financeiro  nº  2.293/05,  Apenso  51,  Vol.  1).  Destaco  ainda 
desses laudos:

“Laudo  nº  229/06: Nos  extratos  da  conta  Dusseldorf 
referentes ao período 21/02/03 a 02/01/04, encaminhados para os 
exames pertinentes ao Laudo nº 096/06-INC de 13/01/06, foram 
identificadas  sete  transações  nas  quais  a  Gedex  foi 
ordenante/intermediária de créditos para a Dusseldorf, no total 
de  US$  427.374,25.  Por  outro  lado,  a  consulta  do  termo 
‘Dusseldorf’  nos  registros  da  conta  Gedex  resultou  na 
identificação  de  onze  remessas,  no  total  de  US$  696.554,25, 
conforme resumido na Tabela 4.

Laudo  nº  313/06: Nos  extratos  da  conta  Dusseldorf 
referentes ao período 21/02/03 a 02/01/04, encaminhados para os 
exames pertinentes ao Laudo nº 096/06-INC de 13/01/06, foram 
identificadas  seis  transações  nas  quais  a  Deal  Financial  foi 
ordenante  de  créditos  para  a  Dusseldorf,  no  total  de  US$ 
384.725,OO. Por outro lado, a consulta do termo “Dusseldorf” 
nas  transferências  da  conta  Deal  Financial  resultou  na 
identificação  de  sete  remessas,  no  total  de  US$  403.797,00, 
conforme resumido na Tabela 4”.

O  Laudo  nº  2.293/05,  antes  referido,  demonstra,  também,  que  o 
Banco  Rural  Europa  (Portugal)  e  o  Rural  International  Bank (Nassau) 
“fazem parte da Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema Financeiro  
Rural”,  sendo  identificados  como  responsáveis/representantes/ 
procuradores,  à  época,  no  rumoroso  “caso  Banestado”:  Junia  Rabello  
(Presidente),  José  Augusto  Dumont  (Vice-presidente)  e  José  Roberto  Salgado  
(Secretário).  E, segundo Sistema da Receita Federal,  a atual responsável 
pelo Rural Internacional Bank é Kátia Rabello.

Ao ser interrogada, em Juízo, KÁTIA RABELLO afirmou que:

“o Trade Link Bank não integra o conglomerado do Banco 
Rural;  diz  que,  ao  que  recorda,  seu  pai  já  foi  presidente  do 
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Conselho Administrativo daquele Banco; diz que o Banco Rural 
já possuiu relações comerciais com o Banco Trade Link; diz que 
existia uma empresa, não financeira, que encontrava-se ligada 
aos acionistas do Banco Rural, situada em Miami/EUA (Rural 
Internacional INC); questionada se já teria visitado a sede desta 
empresa em Miami respondeu que sim, não sabendo informar 
se o escritório do Trade Link Bank também situava-se no prédio 
que abrigava o escritório da Rural Internacional INC; porém, 
esclarece que acredita que não, pois o Trade Link Bank possui 
sede  nas  Ilhas  Cayman;  questionada  acerca  da  afirmação  de 
Guilherme Rabelo (fl.  12272) de que este trabalhava no Trade 
Link  Bank,  mas  recebia  "sua  remuneração  normal  no  Banco 
Rural",  respondeu que nada sabe sobre tal  afirmação,  não se 
encontrando no Banco a época dos fatos (...)”; 

“que o Trade Link Bank era um dos parceiros importantes 
do Banco Rural; que não sabe informar se esta instituição era 
importante,  também, para as subsidiárias do Banco Rural  no 
exterior; diz que o relacionamento do Banco com seus parceiros 
no  exterior  era  feita  através  da  executiva  de  Área,  Sra.  Taís 
Siqueira; diz que esta funcionária se reportava, num primeiro 
momento,  Roberto  Salgado  e,  posteriormente,  a  Francisco 
Coelho;  diz  que  o  relacionamento  com  estes  parceiros  se 
restringia a reuniões agendadas durante as reuniões do FMI; 
diz que não sabe informar detalhes acerca da participação de 
Holton  Brandão,  Guilherme  Rabello  e  José  Henrique  Horta 
Neves na administração do Trade Link Bank; diz que, antes da 
morte de José Augusto Dumont, Plauto Gouveia se reportava ao 
mesmo,  que  após  sua  morte,  subordinava-se  a  interroganda 
(...)”;

“que  as  unidades  externas  do  Banco  Rural  (Rural 
International  Bank,  IFE  Banco  Rural  Uruguai  e  Banco  Rural 
Europa)  constituem  instituições  financeiras  legalmente 
reconhecidas nos países em que possuem sede; diz que essas 
unidades são controladas pelo Banco Rural mas que possuem 
administrações  próprias;  diz  que  estas  instituições  são 
auditadas;  diz  que  nunca  ouviu  falar  de  Deal  Financial 
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Corporation” (Vol. 76, fls. 16.328-16.334).

VINICIUS SAMARANE, em Juízo, admitiu a vinculação do Banco 
Rural Europa e do Rural International Bank ao Grupo Rural. Indagado 
sobre  as  operações  envolvendo  a  conta  Dusseldorf,  disse  que  “não  tem 
como informar nada em função de, no período das citadas transações, de fevereiro  
de 2003 a janeiro de 2004, ser Superintendente de Controles Internos do Banco  
Rural no Brasil” (Vol. 76, fl. 16.342).

JOSÉ ROBERTO SALGADO, sobre os fatos disse: 

“que não conhece Jader Kalid Antônio; confirma o trecho 
do seu depoimento destacado as fls.12.269 dos autos, esclarece 
que algumas das unidades externas do Banco Rural não existem 
na presente data; assevera, contudo, que o Trade Link Bank não 
era  unidade  externa  do  Banco  Rural  e  sim  um  banco 
correspondente, ou seja, banco que concede linha de créditos a 
instituição,  como  outros  quatrocentos  bancos  espalhados  em 
todo o mundo; diz que ouviu falar que Sabino Correa Rabelo 
teria sido, em algum momento, diretor honorário do Trade Link 
Bank;  diz  que  não  tem  ciência  de  qualquer  sede  ou 
representação do Trade Link Bank no mesmo prédio em que o 
Rural  possuía  a  broker  dealer de  nome  Rural  Securities  em 
Miami; esta broker dealer não pertencia ao Banco Rural, mas sim 
a  Holding  do  grupo,  Trapézio  S/A;  (...);  que  as  unidades 
externas  do  Banco  Rural  possuíam  administração  própria  e 
eram  fiscalizadas  pelos  Bancos  Centrais  locais”  (Vol.  76,  fls. 
16.505-16.512).

As declarações prestadas por JOSÉ ROBERTO SALGADO em Juízo 
complementam aquelas prestadas detalhadamente à Polícia Federal sobre 
a estrutura e as atividades do Grupo Rural no exterior. 

Segundo JOSÉ ROBERTO SALGADO,  “o  Banco  Rural  possui  como  
unidades  externas  IFE  BANCO  RURAL  URUGUAI  S/A,  sediada  em  
Montevidéu/Uruguai, BANCO RURAL INTERNACIONAL BANK, com sede  
em  Nassau  nas  Bahamas,  RURAL SECURITIES  INTERNACIONAL  INC,  
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Corporation” (Vol. 76, fls. 16.328-16.334).
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também com sede em Nassau – Bahamas e BANCO RURAL EUROPA S/A em  
Funchal,  Ilha da Madeira/Portugal”.  Ainda, “existia em Miami/Flórida/EUA 
uma empresa não financeira denominada RURAL INTERNACIONAL que era  
controlada  pela  Holding  não  financeira  do  grupo  denominada  INCA”  e  a 
RURAL SECURITIES INC,  corretora subordinada ao NASD (Vol. 20, fls. 
4.470-4.478). 

Estrutura  esta  que,  frise-se,  conforme  demonstrado  pela  prova 
documental  coligida,  foi  utilizada  para  a  remessa  de  valores  e 
abastecimento da conta Dusseldorf.

Insta  observar,  ainda,  que  aos  autos  foram  juntadas  informações 
prestadas pelo Banco Central do Brasil (Vol. 206, fl. 43.654) no sentido de 
que foi instaurado procedimento administrativo em desfavor do Banco 
Rural e seus administradores, em razão de “prestar informações falsas ao  
Banco Central ao negar a existência de participação societária (direta ou indireta)  
e/ou gerência comum no Banco Rural S/A e na instituição financeira Trade Link  
Bank  (TLB),  sediada  nas  Ilhas  Cayman,  induzindo  a  Autarquia  em  erro”  
(Processo nº 0701394603, em mídia digital – CD2, Vol. 206).

Impende destacar que não é ilícita ou vedada a remessa de valores, 
bem como a abertura ou manutenção de conta no exterior,  recaindo o 
desvalor da conduta na violação do dever de informação às autoridades e 
na inobservância das normas que regulam as operações de câmbio. 

E, nesse contexto, cumpre ter presente o disposto no art. 65 da Lei nº 
9.069/95:

“Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda 
nacional  ou  estrangeira  serão  processados  exclusivamente 
através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento 
bancário a perfeita identificação do cliente ou beneficiário.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, 
em espécie, dos valores:

I - quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil 
reais);

II  -  quando  em  moeda  estrangeira,  o  equivalente  a  R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

III  -  quando comprovada a  sua  entrada  no País  ou sua 
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saída do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes 

do  Presidente  da  República,  regulamentará  o  disposto  neste 
artigo, dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de 
ingresso no País e saída do País da moeda nacional.

§ 3º A não observância do contido neste artigo, além das 
sanções  penais  previstas  na  legislação  específica,  e  após  o 
devido processo  legal,  acarretará  a  perda do valor  excedente 
dos limites referidos no § 1º deste artigo, em favor do Tesouro 
Nacional”. 

Sobreleva  destacar  que  “os  dados  sobre  remessa  de  divisas,  a  serem  
informados às autoridades administrativas (Receita Federal e Banco Central do  
Brasil), não tem um objetivo exclusivamente fiscal, mas constituem-se em um  
dos  importantes  instrumentos  técnicos  que  auxiliam na  execução  da  política  
econômica do país, conforme demonstra o Relatório de Capitais Brasileiros no  
Exterior  do  Banco  Central”.  (Paulo  Afonso  Brum  Vaz  e  Ranier  Souza 
Medina,  Direito  Penal  Econômico  e  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  
Nacional, ed. Conceito, p. 120).

Restou  demonstrado,  à  saciedade,  nos  autos,  que  ZILMAR 
FERNANDES e DUDA MENDONÇA receberam mais US$ 3,6 milhões de 
dólares americanos mediante intrincado sistema de remessa de valores 
para o exterior. 

Por  sua  vez,  sustentou  a  defesa  dos  réus  DUDA MENDONÇA e 
ZILMAR FERNANDES a atipicidade da conduta – manter depósitos não 
declarados no exterior –, ao argumento de que o montante era inferior 
àquele  fixado  como  de  declaração  obrigatória,  nos  termos  das 
Circulares  3.225/04 e 3.278/05.

A análise  do  documento  de  fl.  349  do  apenso  51  –  volume  3  –, 
evidencia que, de fato, não obstante a movimentação de US$ 3,6 milhões 
de dólares americanos na conta  Dusseldorf, verificada entre os meses de 
fevereiro de 2003 a janeiro de 2004 (e declaração de DUDA MENDONÇA, 
na fase policial, de que o valor creditado não foi por ele movimentado e 
que se encontrava à disposição de um TRUEST vinculado ao Banco de 
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Boston,  nas  Bahamas,Vol.  4,  fl.1.028),  a  conta  possuía,  no  dia  31  de 
dezembro de 2003, saldo de US$ 573,19. 

E, com efeito, a Circular BACEN nº 3.225, de 12 de fevereiro de 2004, 
estabeleceu,  em seu artigo  3º,  que  “os  detentores  de  ativos,  cujos  valores  
somados,  em  31  de  dezembro  de  2003,  totalizem  montante  inferior  a  US$  
100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras  
moedas, estão dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular”.

Consigne-se que a acusação, por sua vez, não logrou comprovar a 
destinação  dos  recursos  movimentados  na  conta  Dusseldorf  ou  a 
manipulação  por  parte  dos  réus  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES. 

Portanto,  considerando o saldo existente  na conta mencionada na 
denúncia e o ato normativo do BACEN, a conduta – manter em depósito 
– mostra-se atípica.

Contudo, insta observar que o crime descrito no parágrafo único do 
art. 22 da Lei 7.492/86 é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Não 
é incomum que o agente promova, sem autorização legal, a saída de moeda ou  
divisas  e,  num  segundo  momento,  mantenha  esses  mesmos  valores  em  
depósito. 

A prática sucessiva das duas condutas previstas no parágrafo único 
do  artigo  22  caracteriza  progressão  criminosa,  não  se  justificando,  por 
óbvio, a cumulação material. Nesse sentido, destaco:

“A  ação  de  promover  a  saída  da  moeda  ou  divisa, 
previamente  ajustada  entre  as  partes  envolvidas,  inicia-se 
(normalmente) com o registro de um débito, em reais, em conta 
corrente  nacional  (podendo  sê-lo  mediante  pagamento  em 
espécie  ao  ‘doleiro’),  completando-se  com  o  crédito  do 
respectivo valor  no estrangeiro,  já  convertido  à  moeda local. 
Obtém-se, com isso, a geração de ‘disponibilidade no exterior’, 
circunstância  a  perfazer  a  elementar  do  tipo  divisas.  Tudo, 
evidentemente, efetivado à margem de qualquer controle pelo 
BACEN,  o  que  caracteriza  a  realização  de  operação  sem 
autorização legal, nos moldes em que essas elementares devem, 
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na atualidade, ser compreendidas (supra 3.6.4 e 3.7.3). Não se 
pode  olvidar  a  hipótese  de  a  conduta  caracterizar  uma 
progressão  criminosa  (com  modificação  do  momento 
consumativo)  capaz  de  gerar  a  incidência  da  parte  final  do 
parágrafo único do art. 22, no caso de o resultado da operação 
ser  mantido  em  depósito  no  estrangeiro  sem  a  declaração 
legalmente devida”. (Luciano Feldens e Andrei Z. Schmidt.  O 
crime de evasão de divisas:  a tutela penal do Sistema Financeiro 
Nacional na perspectiva da Política Cambial Brasileira. Lumen 
Juris, p. 224).

E,  nesse  contexto,  observo  que  a  própria  denúncia  descreve  a 
imputação  de  evasão  de  divisas,  tanto  na  primeira  figura  (saída  sem 
autorização legal) como a segunda (manter em depósito).

Com  efeito,  ainda  que  se  cogitasse  que  a  milionária  transação 
pudesse ser desprezada pela singela movimentação, hábil a contornar o 
preceito  legal  incriminador,  são  inequívocos  os  subterfúgios  utilizados 
para a remessa dos valores ao exterior, valendo-se os acusados de meios à 
margem da lei. 

Não  fosse  o  caso  de  inequívoca  progressão  criminosa,  como  acima 
salientado, comporta, ao meu ver, a própria aplicação do art. 383 do CPP 
– emendatio libelli, mormente, friso, pela adequada descrição da denúncia, 
cujo excerto destaco: 

“Entretanto,  buscando  sofisticar  a  forma  de  pagamento  para  
evitar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, das operações,  
os denunciados Zilmar Fernandes e Duda Mendonça informaram ao  
núcleo pulicitário-financeiro que o restante dos repasses deveria ser  
efetuado  no  exterior  na  conta  titularizada  pela  offshore 
DUSSELDORF COMPANY LTD. 

(...)
As apurações realizadas no exterior demonstraram que o 

publicitário e sua sócia são acostumados a remeter dinheiro não 
declarado para contas mantidas em paraísos fiscais.
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cujo excerto destaco: 

“Entretanto,  buscando  sofisticar  a  forma  de  pagamento  para  
evitar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, das operações,  
os denunciados Zilmar Fernandes e Duda Mendonça informaram ao  
núcleo pulicitário-financeiro que o restante dos repasses deveria ser  
efetuado  no  exterior  na  conta  titularizada  pela  offshore 
DUSSELDORF COMPANY LTD. 

(...)
As apurações realizadas no exterior demonstraram que o 

publicitário e sua sócia são acostumados a remeter dinheiro não 
declarado para contas mantidas em paraísos fiscais.
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Os  valores  remetidos  ao  exterior  por  ordem  de  Duda 
Mendonça e sua sócia Zilmar Fernandes, a princípio, referem-se 
unicamente ao  lucro  líquido de  ambos quanto  ao  serviço  de 
publicidade prestado ao PT”. 

Prossegue a denúncia: “em virtude do esquema de lavagem  
engendrado  por  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes,  o  grupo  de  
Marcos Valério promoveu, sem autorização legal, a saída de divisas  
para o exterior.

(...)
Por seu turno, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, além 

de  determinarem  as  operações  de  lavagem,  mantiveram 
depósitos não declarados às autoridades competentes na conta 
nº 001.001.2977, mantida no Bank of Boston International (ABA 
0660-0800-4), agência Miami/Flórida”.

A conta acima, aberta sob orientação do Bank Boston e titularizada 
pela offshore DUSSELDOR COMPANY LTD.,  empresa de propriedade 
do  denunciado  Duda  Mendonça,  é  registrada  nas  Bahamas  e  recebeu 
recursos  na  ordem de  R$  10  milhões  para  quitar  a  dívida  do  núcleo 
político-partidário,  conforme  acertado  entre  os  denunciados  Duda 
Mendonça, Zilmar Fernandes e o núcleo Marcos Valério.

É inequívoco na denúncia que as remessas ao exterior ocorreram “por  
ordem  de  Duda  e  sua  sócia,  que  abriram a  conta,  informaram  ao  núcleo  
publicitário  e  financeiro  que  o  restante  dos  repasses  deveria  ser  efetuado  no  
exterior. Ou seja, tudo acertado entre os denunciados Duda Mendonça, Zilmar  
Fernandes e o núcleo de Marcos Valério”.

É certo que, ao formular o pedido, imputando a prática, em concurso 
material, do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, e do artigo 1º 
da Lei nº 9.613/98, referiu-se a acusação à segunda parte daquele mesmo 
dispositivo, ou seja, manter conta não declarada no exterior. 

A referência,  por sua vez,  não obsta  ou limita  a  compreensão da 
imputação  que,  mais  uma  vez  saliento,  consta  na  denúncia.  Impende 
lembrar que no processo penal, diferentemente do processo civil, não é o 
pedido que correlaciona a sentença, mas a causa petendi, a imputação do 
fato.
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Observo, inclusive, que, por ocasião do recebimento da denúncia, o 
relator fez constar do seu voto (fl. 12.249):

“No  caso  em  análise,  os  acusados  teriam  articulado, 
deliberadamente,  em  concurso  com  os  acusados  MARCOS 
VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ,  RAMON  HOLLERBACH  , 
SIMONE  VASCONCELOS  e  GEIZA  DIAS,  um  esquema 
especifico,  mediante  remessa  ilegal  para  o  exterior,  para 
receber os vultosos valores alegadamente devidos pelo PT.

Salienta  a  denúncia,  ainda,  que  DUDA  e  ZILMAR 
solicitaram  receber  no  exterior  os  "pagamentos"  efetuados 
pelo  núcleo  publicitário-financeiro,  asseverando  o  PGR que 
"os  valores  remetidos  ao  exterior  por  ordem  de  Duda 
Mendonça e sua sócia Zilmar Fernandes, a principio, referem-
se unicamente ao lucro líquido de ambos quanto ao serviço de 
publicidade prestado ao PT". (denúncia, fls. 5742)

E do acórdão consta:
    

“EVASÃO DE DIVISAS. MANUTENÇÃO DE CONTA 
NO EXTERIOR. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
CONSTITUIÇÃO  DE  EMPRESA  OFFSHORE  QUE,  POR 
NÃO TER SEDE NO BRASIL, NÃO TERIA OBRIGAÇÃO DE 
DECLARAR  AO  BANCO  CENTRAL  QUALQUER 
DEPÓSITO  DE  SUA  TITULARIDADE.  SUFICIENTE  A 
DECLARAÇÃO À RECEITA FEDERAL DA PARTICIPAÇÃO 
NA REFERIDA EMPRESA, COM O RECOLHIMENTO DOS 
TRIBUTOS DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. 
INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE. 
ACUSAÇÃO RECEBIDA. 

1.  A pessoa  física  responde  pelos  fatos  típicos  por  ela 
praticados  no  âmbito  da  empresa  que  ela  mesma controla  e 
administra. A criação, pelo 39° acusado, de empresa offshore no 
exterior,  teve  por  finalidade  exclusiva  o  recebimento  de 
recursos  no  exterior,  não  importando,  portanto,  para  fins  de 
configuração  do  tipo  do  art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  n° 
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7.492/86, o fato de a conta bancária aberta para tal finalidade – 
recebimento  de  recursos  no  exterior  –  estar  no  nome  da 
empresa, e não no dos denunciados. 

2.  As  remessas  de  divisas  para  o  exterior  foram 
aparentemente realizadas por ordem do 39º e da 40ª acusada, 
sendo que a esta última cabia a incumbência de administrar e 
movimentar  a  conta  não  declarada  em  questão.  Presentes 
indícios  suficientes  de  autoria  e  materialidade  do  crime  de 
evasão  de  divisas.  Denúncia  recebida  contra  o  39º  e  a  40ª 
acusada, pela suposta prática do crime de evasão de divisas”. 
(Grifei.)

Portanto,  restou  claro  nos  autos  que  os  acusados  DUDA 
MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES não só exigiram a remessa dos 
valores ao exterior,  fiscalizando as remessas e orientando-as,  como, no 
caso,  DUDA providenciou  a  abertura  da  offshore  e  da  conta  no  Bank 
Boston. 

Mais uma vez, no exame dos elementos de prova acima descritos, 
sobressai  inequívoco  o  envolvimento  de  MARCOS  VALÉRIO  com  os 
fatos imputados. 

E, como observado pelo Ministro Relator, a prova colhida também  
não deixa margens à dúvida quanto à participação, ativa e colaborativa, 
de  RAMON  HOLLERBACH  (vg.  depoimento  de  JADER  KALID)  e 
SIMONE VASCONCELOS (vg.  depoimento de ZILMAR FERNANDES) 
na remessa dos valores para o exterior.

De igual forma, há prova documental evidenciando que empresas 
ligadas  ao Grupo Rural  (Banco  Rural  Europa,  IFE Banco Rural,  Rural 
International  Bank)  e  o  Trade  Link  Bank  (cuja  vinculação  parece-me 
inegável,  vg. Relatório  de  Análise  nº  004/2006,  Apenso  85)  foram 
utilizadas para a realização de depósitos na conta Dusseldorf. 

O  Laudo  nº  2.293/05,  que  demonstra  que  o  Banco  Rural  Europa 
(Portugal) e o Rural International Bank (Nassau) “fazem parte da Divisão  
Internacional  da  Rural  Trading  do  Sistema  Financeiro  Rural”,  evidencia, 
também,  vínculos  entre  o  Trade  Link  Bank  e  contas  controladas  por 
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doleiros brasileiros.
Com efeito,  das  53  (cinquenta  e  três)  remessas  de  valores  para  a 

conta Dusseldorf, 24 (vinte e quatro) foram realizadas pelo Grupo Rural.
Não bastassem os documentos e informações coligidos nos laudos 

retrocitados,  a  existência  de  diversas  transações  entre  as  instituições 
ligadas  ao  Grupo  Rural  no  exterior  é  confirmada  no  Processo 
Administrativo do Bacen nº 0701394603 – CD2 (Vol. 206).

É certo que não há uma prova formal, direta, subscrita por KÁTIA 
RABELO e/ou JOSÉ ROBERTO SALGADO (vg.  fax,  e-mail, comprovante 
de  depósito  etc).  Todavia,  os  elementos  de  prova  colacionados 
(documentos  e  depoimento)  autorizam  concluir  que  as  remessas  ao 
exterior, mediante operações internacionais paralelas, não tinham como se 
efetivar sem a autorização e a participação direta dos altos dirigentes da 
instituição. 

As vinculações com o grupo de MARCOS VALÉRIO, já examinadas 
pela Corte, autorizam concluir que KÁTIA RABELO e JOSÉ ROBERTO 
SALGADO, que permitiram a utilização criminosa da instituição bancária 
no  Brasil,  também  auxiliaram  e  autorizaram  o  uso  da  estrutura 
internacional do Grupo Rural.

Aliás, paradoxal seria admitir, após todos os fatos revelados nestes 
autos – inclusive com operações intercasas, depósitos em cheque em uma 
agência,  saques  em  outra,  com  a  agravante  da  omissão  dos  reais 
beneficiários  –,  uma  vez  comprovada  a  realização  de  depósitos  no 
exterior por instituições ligadas oficial e não oficialmente ao Grupo Rural, 
que  KÁTIA  RABELO  e  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO,  frise-se, 
responsáveis, também pelas instituições no exterior, desconhecessem os 
fatos. 

3 – Lavagem de dinheiro – remessas ao exterior

A utilização de  diversas  contas,  meios  e  remessas  “pulverizadas” 
para o abastecimento da conta em nome da offshore Dusseldorf, como antes 
afirmado, materializada nos vários documentos coligidos pela acusação, 
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evidencia o dolo exigido para o tipo (lavagem de dinheiro), mormente o 
intuito inequívoco de dificultar o rastreamento dos recursos.

Não socorre os réus DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES 
o alegado desconhecimento da origem ilícita dos valores. Pois, segundo 
os próprios réus, há muito estavam tentando receber seu crédito junto ao 
Partido  dos  Trabalhadores,  quando,  então,  foram  apresentados  a 
MARCOS  VALÉRIO,  a  quem  DELÚBIO  encarregou  de  realizar  o 
pagamento.  Não  bastasse  essa  primeira  evidência,  ou  seja,  o  ônus  do 
pagamento transferido a um empresário, do mesmo ramo que os réus, e 
prestador de serviços a diversos órgão públicos, sobressaem a forma e 
meios  de  pagamento  –  saques  de  vultosas  quantias  em  espécie, 
transferências por interpostas pessoas físicas e jurídicas no exterior. Aliás, 
em  uma  de  suas  declarações,  indagado  sobre  os  fatos,  admitiu  que 
“estranhou e  imaginou que os  valores  poderiam advir  de  ‘caixa 2’ de 
campanha”.

O réu DUDA MENDONÇA admite, em seu depoimento, que era o 
proprietário-beneficiário da offshore Dusseldorf  e que nunca depositou ou 
autorizou alguém a depositar qualquer valor nesta conta (fl. 15. 257). Ora, 
como  explicar,  então,  que,  mesmo  sem  saber  quem  depositou  esses 
valores,  a  movimentou  e  deu  destino  à  quase  totalidade  do  dinheiro 
creditado? 

A  existência  do  alegado  crédito  por  serviços  de  publicidade 
prestados ao Partido dos Trabalhadores (PT) não é suficiente para afastar 
a  tipicidade  da  conduta  imputada  aos  réus  DUDA  MENDONÇA  e 
ZILMAR FERNANDES,  pois este  fato não tem o condão “legalizar” a 
origem  dos  recursos  e  ou  de  justificar  os  mecanismos  obscuros  e 
dissimulados utilizados.

Em princípio, pelo que se depreende dos autos, a intenção de ambos 
(DUDA  e  ZILMAR)  era  apenas  receber  seu  crédito,  não  ocultar  ou 
dissimular  a origem ou a propriedade de valores provenientes de crime. 
Ocorre que, para recebê-lo, aceitaram transferências de valores à margem 
do  sistema legal,  por  meio  de  dissimuladas  operações  e  em nome da 
offshore  Dusseldorf  (aberta  pelo  próprio  DUDA),  portanto  aderiram  à 
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conduta (dolo genérico). 
Inclusive, admitida a tese, apenas para argumentar, ou seja, simples 

pagamento  de  um  “crédito  regular”,  pode-se  afirmar  que,  no  caso, 
corresponderia à última fase das operações de lavagem de dinheiro – fase 
de integração  –, que se dá quando o dinheiro é empregado em negócio 
lícito. 

A invalidade do pressuposto defensivo evidencia-se, também, como 
antes afirmado, quando substituído o meio monetário pelo produto do 
roubo, pela droga, pelo armamento, ou seja, a licitude do crédito não é 
hábil a alterar a natureza e/ou a procedência do meio de sua satisfação.

Consigno,  em  face  das  alegações  da  defesa,  quando  de  sua 
sustentação  oral,  possível  incongruência  cronológica  entre  a  data  de 
abertura da conta e dos fatos imputados como crimes antecedentes, o que 
denominou de lavagem prospectiva, que tal argumento não se confirma na 
prova dos autos. 

O argumento é sedutor, porém, equivocado.
De fato,  como enfatizado,  a  conta  Dusseldorf  foi  aberta  em  19  de 

fevereiro de 2003.  Mas a abertura da conta,  em tese, é ato meramente 
preparatório,  em  se  cogitando  dos  crimes  de  evasão  ou  lavagem  de 
dinheiro. 

Aliás, consigne-se que os documentos juntados nos Apensos 51 e 85 
(respectivamente,  Vol.  3,  fls.  319-424;  e  Vol.  4,  865-973),  obtidos  por 
cooperação  internacional,  comprovam  que  a  conta  nº  001.001.2977  é 
titulada pela offshore DUSSELDORF COMPANY. Em razão da cooperação 
internacional, logrou-se conhecer o  beneficial owner,  o proprietário, JOSÉ 
EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA.

Impende considerar que a offshore é o clássico exemplo da literatura 
especializada em lavagem de dinheiro. 

Por  sua  vez,  segundo  os  depoimentos  de  MARCOS  VALÉRIO  e 
VIRGÍLIO GUIMARÃES, a aproximação do “publicitário”mineiro com o 
Partido dos Trabalhadores se iniciou entre o primeiro e o segundo turno 
da campanha presidencial de 2002 (Vol. 41, fl. 8.590). E, no final de 2002 e 
início de 2003, segundo SIMONE VASCONCELOS, ela recebeu o primeiro  
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pedido de MARCOS VALÉRIO para realizar um trabalho diferente do que estava  
acostumada.  Afirmou  SIMONE  que  MARCOS  VALÉRIO,  no  final  de  
dezembro  de  2002,  pediu  à  declarante  que  realizasse  um  saque  na  agência  
Brasília do Banco Rural e repassasse os valores para algumas pessoas; que, na  
verdade,  este  primeiro  saque  a  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO  ocorreu  em  
janeiro de 2003” (Vol. 3, fl. 589).

É  nesse  contexto,  no  início  do  Governo,  que  surge  o  pedido  de 
DELÚBIO SOARES para que MARCOS VALÉRIO realize empréstimos 
para o PT (Vol. 3, fl. 730).

Pois bem. O Laudo nº 1.450/07-INC informa que, em 11 de fevereiro 
de 2003, portanto antes da abertura da conta DUSSELDORF, a SMP&B 
celebrou  com  o  Banco  Rural  o  contrato  de  nº  073/009/03,  de  conta 
garantida, o que lhe conferiu crédito de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais). E consta desse laudo, à fl. 61, que “os saques nessa conta iniciaram-se  
desde a implementação do crédito e foram feitos a partir das contas correntes  
6002289-9 e 6002595-2”.  Destacam, ainda, os peritos que, “a partir dessas  
contas, foram realizados saques em espécie”.

Examinando os extratos da conta DUSSELDORF, constata-se que ela 
recebeu depósitos entre 12 de março de 2003 e 20 de novembro de 2003 
(Apenso 51, Vol. 3, fls. 336-349). Logo, embora a conta tenha sido aberta 
em fevereiro, o primeiro depósito somente ocorreu em  12 de março de 
2003. Eis, neste fato, a consumação do primeiro delito, não na abertura da 
conta.

Consigne-se  que  no  interregno  de  12  de  março  de  2003  a  20  de 
novembro de  2003,  período  em que a  conta  foi  irrigada,  conforme os 
laudos nº 1.450/07 e nº 2.828/06, outras operações de crédito e, inclusive, 
depósitos oriundos do Fundo Visanet abasteceram as contas da SMP&B e 
DNA.

Ademais,  segundo  Relatório  de  Análise  nº  24/2006  (Apenso  87, 
Vol.  1),  DAVID  RODRIGUES  ALVES  procedeu  a  vários  saques,  em 
espécie,  no montante de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil 
reais). 

Oportuno  destacar  que  se  levantou  a  suspeita  de  que  DAVID 
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RODRIGUES trabalhava para o doleiro JADER KALID (Vol. 8, fl. 1.695). 
MARCOS VALÉRIO, por sua vez, referiu-se a DAVID como indicado por 
ZILMAR (Vol. 3, fl. 783). 

Conforme esse relatório de análise, os saques realizados por DAVID 
se iniciaram em 21 de fevereiro de 2003. Contudo, chama atenção, por 
exemplo, que 5 em (cinco) saques realizados por DAVID, para os quais 
não foram apresentadas as cópias  dos cheques, há coincidência entre datas 
(um  dia  de  diferença)  e  valores  (correspondentes  em  dólar,  segundo 
consulta  ao  site do  Bacen)  com  os  depósitos  realizados  na  conta 
DUSSELDORF no mesmo mês de março de 2003 (Apenso 51, Vol. 3, fl. 
336). 

Assim, pedindo vênia aos que se manifestaram em sentido contrário, 
a prova dos autos demonstra que, diversamente do alegado pela defesa, 
os depósitos na conta da offshore aconteceram ao longo de 9 (nove) meses 
e coincidiram com a obtenção de parte dos recursos admitidos pela Corte 
como ilícitos,  ou  seja,  provenientes  de  crimes  contra  a  Administração 
Pública e contra o Sistema Financeiro Nacional. 

Conclusão

Destarte, Sr. Presidente, considerando: a) que a existência de crédito 
lícito não legitima o credor a receber, para sua satisfação, o produto de 
crime, o que já era tipificado pela receptação (art. 180 do CP);  b)  que a 
denúncia  imputa  aos  acusados  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES a autoria, em concurso de pessoas, do crime de evasão de 
divisas;  c) que  a  denúncia  não  se  limita  a  descrever  como  crime 
antecedente a figura atípica da organização criminosa, mas, ao contrário, 
refere-se  aos  crimes  praticados pela  organização,  descrevendo-os  – 
peculato, corrupção e gestão fraudulenta –, inclusive já reconhecidos pela 
Corte; d) que a abertura da conta é mero ato preparatório para os crimes 
de  evasão  e  de  lavagem de dinheiro;  e) que  a  conta  no  Bank Boston, 
conforme  prova  documental,  era  titulada  pela  offshore  DUSSELDORF 
COMPANY; f) que os depósitos realizados na conta DUSSELDORF foram 
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realizados entre os meses de março e novembro de 2003, período em que 
se verificaram crimes contra a Administração Pública e contra o Sistema 
Financeiro Nacional; g) que comprovadamente foram utilizados recursos 
do esquema criminoso para subsidiar as operações de crédito no exterior; 
VOTO  para  condenar  os  acusados  DUDA  MENDONÇA  e  ZILMAR 
FERNANDES  pela  prática  do  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22, 
parágrafo único, da Lei 7.492/86), bem como pelo crime de lavagem de 
dinheiro,  referente  as  53  (cinquenta  e  três)  operações  relacionadas 
anteriormente  e  vinculadas  à  conta  Dusseldorf (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei 
9.613/98).

Acompanho  o  Ministro  Relator,  também,  na  condenação  de 
MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH,  SIMONE 
VASCONCELOS,  KÁTIA RABELO e  JOSÉ ROBERTO SALGADO pelo 
crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86).

Acompanho-o,  ainda,  para  absolver  das  imputações  os  acusados 
CRISTIANO PAZ e VINÍCIUS SAMARANE, pois, como observado, não 
há prova nos autos a indicar o envolvimento deles com esses fatos. Assim, 
nos  termos  do  art.  386,  VII,  do  CPP,  absolvo  CRISTIANO  PAZ  e 
VINÍCIUS SAMARANE. Igualmente, não obstante a prova documental, 
penso que é  o  caso,  também,  de  absolvição de GEIZA DIAS,  por não 
vislumbrar a presença do elemento subjetivo do tipo – dolo. Assim, nos 
termos do art. 386, VII, do CPP, absolvo GEIZA DIAS.
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VIII)

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  a  cada 
passo,  o  julgamento  vai  tomando  desenvoltura  maior,  vamos  nos 
tornando um pouco mais  ágeis  na condução das  diversas  matérias.  Já 
estamos na 34ª  ou 35ª  sessão desse mesmo julgamento. 

Presidente, acompanho relator e revisor quanto à evasão de divisas, 
considerada  a  condenação  de  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach  e, 
também, relativamente ao núcleo financeiro, de José Roberto Salgado e 
Kátia  Rabello.  Suas  Excelências  veicularam  o  que  há  de  elementos 
probatórios, sob o ângulo da participação. 

No tocante à lavagem de dinheiro, descabe, a meu ver, confundir a 
remessa de numerário ao exterior com o tipo especial da lei de regência. 
Ressaltou a ministra Rosa Weber que, além disso, quanto à lavagem, à 
imputação aos diversos acusados,  com exceção de Zilmar Fernandes e 
Duda  Mendonça,  não  se  teria  apontado,  na  denúncia,  que  o  crime 
antecedente  seria  o  de  evasão.  Logicamente,  o  acusado  defende-se  da 
narração  contida  na  peça  primeira  da  ação  penal.  Relativamente, 
portanto, a esses acusados, acompanho Sua Excelência.

Acompanho  ainda  relator  e  revisor,  e  os  demais  Colegas  que 
votaram antes de mim, quanto às imputações alusivas a Cristiano Paz e a 
Vinícius Samarane.  Não houve a demonstração do envolvimento deles 
nas remessas de numerário ao exterior. 

Peço  vênia  para  divergir,  sob  o  aspecto  da  absolvição,  quanto  a 
Geiza Dias. Continuo convencido de que a participação de Geiza Dias  foi 
semelhante  à  de  Simone  Vasconcelos,  no  que  pessoa  da  confiança  de 
Marcos  Valério  e  que,  embora  não  possa  ser  apontada  como  autora 
intelectual dos crimes perpetrados, mostrou-se, no caso, autora material. 

E  há,  neste  capítulo,  depoimentos  revelando  a  participação, 
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depoimento  da  corré  -  que  isoladamente  não  serviria  à  condenação  - 
Zilmar Fernandes de que era ela quem mantinha contato para comunicar 
as remessas. Depoimento também da testemunha Jader Kalid Antônio, 
que veiculou que foi instado por  Geiza a confirmar se certo depósito já 
teria  caído  na  conta,  no  exterior,  de  Duda  Mendonça.  Jader  Kalid 
Antônio, se não me falha a memória, seria um doleiro.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É um 
doleiro. Vossa Excelência me permite, Ministro Marco Aurélio, fazer um 
esclarecimento?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência acaba de dizer que a denúncia não fala do crime antecedente. 
Data venia, a denúncia fala, a todo momento, em crimes contra o sistema 
financeiro  nacional.  O  que  isso  significa?  Crimes  contra  o  sistema 
financeiro nacional, evidentemente, incluem o crime de evasão fiscal. 

Quando à pergunta de Vossa Excelência, o doleiro...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O texto da denúncia 
– estou com a denúncia aqui – é expresso. Esse argumento factualmente 
não se sustenta. Vejam:

"Em  virtude  do  esquema  de  lavagem  engendrado  por 
Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes,  o  grupo  de  Marcos 
Valério  promoveu,  sem autorização  legal,  a  saída  de  divisas 
para o exterior.  Várias operações de evasão de divisas foram 
viabilizadas pelos dirigentes do Banco Rural (...) em mais um 
capítulo da longa parceria (...). Por seu turno, Duda Mendonça e 
Zilmar  Fernandes,  além  de  determinarem  as  operações  de 
lavagem, mantiveram depósitos (…)".

Aí vem a discussão; na verdade, está associado.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Está 
sim, a evasão de divisas faz parte.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas a 
denúncia não fala da data do delito antecedente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De qualquer forma, 
Presidente – já disse em uma das sessões –, o Direito Penal não alberga a 
sobreposição. Para mim, o local, em si, em que depositado o dinheiro não 
consubstancia o crime de lavagem. Não posso confundir, além do aspecto 
subjetivo quanto ao crime antecedente – deve haver o conhecimento –, a 
evasão, a prática da evasão da remessa de numerário ao exterior, com a 
prática alusiva à lavagem. 

Penso que, em momento algum, esse numerário ganhou aparência 
de legítimo. Por isso, acompanho a ministra Rosa Weber no que exclui a 
configuração  do  crime  de  lavagem  quanto  ao  núcleo  operacional  e, 
também, ao núcleo financeiro.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Ministro Marco Aurélio, 
permita-me, só um segundo?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  Eu  não  referi  que  a 
denúncia não aluda a crime de evasão de divisas, eu disse que, sempre 
que  se  tratou  do  crime de  lavagem de  dinheiro,  o  Ministério  Público 
apontou como antecedentes os crimes de fato contra o sistema financeiro 
e contra a administração da Justiça,  da mesma forma como o fez com 
relação a todos os outros implicados em lavagem, quando apenas quanto 
a Duda e Zilmar, se o caso, teria havido o de evasão. 

Então, na minha leitura, foi como eu disse, não se compreendia, não 
se  alterou,  mas  evidentemente  que  a  denúncia  se  reporta  a  crime  de 
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evasão de divisas. Por isso frisei que, na minha leitura, sempre a denúncia 
o fez da mesma forma com relação a todos, inclusive com relação a João 
Paulo, ou seja, situações completamente diferentes. Então, parece-me que 
não  se  autorizava,  ou  que  não  se  autoriza,  com  todo  o  respeito  às 
compreensões em contrário, que eu ali entenda embutido, só com relação 
aos dois, a evasão.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Está 
embutido, ora não?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  É,  leituras diferentes, 
Ministro.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Dizer, 
falar,  falar  em  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional  ou  falar 
especificamente de um desses crimes não é a mesma coisa?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas, no item 756 das alegações finais do Ministério Público, que trata 
especificamente de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, no item 10, ele 
disse com toda a clareza que o restante do valor, dez milhões e oitocentos 
mil reais, seriam depositados numa conta no exterior. E aí complementa o 
Ministério Público que Duda e Zilmar abriram, com o auxílio do Bank of 
Boston, uma conta no exterior. 

Mas aí  o Ministério  Público diz mais:  o objetivo era  dissimular  a 
natureza, a origem, a localização, a movimentação e a propriedade dos 
valores provenientes de organização criminosa.

Portanto,  aqui  ele  especifica  qual  é  o  crime  antecedente  que  o 
Ministério Público considera para efeitos de lavagem de dinheiro. E esse 
crime...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Seria  organização 
criminosa?
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Organização criminosa: item 756 das alegações finais.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Na denúncia está 
claro que é de evasão de divisas que se cuida.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não, mas aí vem, como eu já disse, no item 785, que demonstra que o 
próprio Ministério Público  não está mais seguro se é evasão de divisas ou 
se é lavagem de dinheiro.

No final,  ele diz o seguinte:  aí  fica para a Corte decidir qual  é  a 
capitulação que pretende dar.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas 
Ministro, o réu se defende dos fatos. Nada disso que Vossa Excelência 
acaba de dizer, data venia, me parece relevante diante desta afirmação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não, mas Vossa Excelência é que está dizendo que foi lhe imputado 
crime de lavagem, tendo em conta a origem do dinheiro...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Porque 
a denúncia fala em crimes contra o sistema financeiro.

Não,  veja bem, nós temos que indagar se a denúncia falou sobre 
crimes contra o sistema financeiro. Ela falou inúmeras vezes.

O  Ministério  Público  Federal,  nas  alegações  finais,  comete  um 
deslize  semântico,  e,  só  porque  ele  comete  esse  deslize  semântico,  as 
alusões que ele fez aos crimes...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não é aditamento 
de denúncia, não cabia a essa altura.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não é deslize! Ele diz o seguinte: após a análise da prova....

Mas então vamos jogar fora as alegações finais.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não! O 
que é isso?!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   As  alegações  finais  esmiuçam  exatamente  aquilo  que  foi  dito  na 
denúncia. São as alegações finais: após o contraditório,...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O que 
importa são os fatos, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  … depois da instrução criminal, o que pretende o Ministério Público? 
Isso, isso, aquilo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -   Foi 
indeferido pela Corte! Se a Corte indeferiu, vale o que está na denúncia! 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Denúncia que foi 
recebida. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   A 
denúncia foi recebida, depois de debates acalorados. Agora, nos valermos 
de deslizes verbais, que é o caso?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, até os casos de 
organização criminosa nós repudiamos em todas as hipóteses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Exatamente!
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Claro, 
está  repudiado!  Agora,  o  fato  é  que  houve,  sim,  crime  de  evasão  de 
divisas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Quer dizer que os deslizes do Ministério Público podem ser tolerados? 
Que os da defesa não? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não 
deslizes técnicos; isso aí é um deslize de linguagem.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -   A denúncia  foi 
recebida com esse fundamento e isso não mudou.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não 
mudou absolutamente nada!

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Agora  veja, 
Presidente, quanto a esse episódio, que seria a remessa de numerário para 
o exterior, o Ministério Público, ao pleitear a emenda da inicial, apontou 
que não pedira a condenação relativamente à lavagem.

Segundo o  voto  do  relator,  o  Procurador-Geral  da  República,  em 
alegações  finais,  pede  que  os  integrantes  dos  núcleos,  publicitário  e 
financeiro, sejam condenados por lavagem de dinheiro (artigo 1º, incisos 
V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98), e não por evasão de divisas (artigo 22, 
parágrafo único, 1ª parte, da Lei nº 7.492/86).

Refutou o relator a possibilidade de emenda, partindo da premissa 
de que o crime de evasão,  na modalidade remessa ao exterior,  estaria 
configurado e, portanto, não haveria campo para se caminhar no sentido 
da  substituição  do  pedido  de  condenação,  por  esse  crime,  pelo  de 
lavagem.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas 
não está configurado, Ministro Marco Aurélio, o crime de evasão?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora,  de qualquer 
forma,  Presidente,  fico,  nesta  assentada,  mais  tranquilo,  porque  o 
Tribunal sinaliza no sentido de que o elemento subjetivo do tipo é o dolo 
direto, não o simplesmente eventual. Creio que, nessa primeira parte, a 
matéria está esgotada.

Condeno,  no  caso,  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach,   Simone 
Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello pela evasão de divisas, 
pela  remessa  de  dinheiro  ao  exterior,  e  absolvo  quanto  à  lavagem. 
Absolvo também Cristiano Paz das imputações, se é que há imputação de 
lavagem de dinheiro. Absolvo, no tocante à lavagem, Geiza Dias, mas a 
condeno relativamente à evasão. Absolvo, quanto à evasão e também à 
lavagem, Vinícius Samarane.

Surge a questão, Presidente, alusiva à lavagem. Não recebeu Duda 
Mendonça e Zilmar o dinheiro no exterior objetivando ter esse dinheiro 
branqueado. Tanto assim que, ao término do exercício fiscal, o dinheiro já 
não  estava  mais  no  exterior.  Talvez  tenha  retornado  ao  Brasil  para 
pagamento daqueles que contrataram com a agência o que veiculado. O 
problema mais sério, para mim, está na parte final, na interpretação que 
se  possa  dar  à  parte  final  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/86.  Consta  neste  artigo  que  consubstanciam,  no  plural,  crime: 
efetuar  operação  de  câmbio  não  autorizada  com  o  fim  de  promover 
evasão de divisas do País; promover, sem autorização legal, a saída de 
moeda e divisa para o exterior.  Vem a matéria mais importante e não 
encontrei  jurisprudência,  a  não  ser  um  acórdão  do  Tribunal  Regional 
Federal da 3ª Região, que versa simplesmente, mas sem elucidar o dado 
cronológico  para  a  definição  do  tipo,  a  omissão,  não  se  declarando  à 
repartição  federal  competente  a  existência  de  depósito  –  “...  ou  nele 
mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.”

Presidente, vejo, de forma muito crítica, qualquer norma penal dita 
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em  branco.  Assim  procedo  presente  o  princípio  constitucional  da 
legalidade estrita: não existe crime sem lei que o defina. É preciso que lei 
no sentido formal e material defina todos os elementos do tipo penal, a 
não ser que mitiguemos essa garantia constitucional do cidadão, que está 
revelada, como disse, no princípio da legalidade estrita. Pouco importa se 
o  instituto  -  que  vejo  com  reservas  -  da  norma  penal  em  branco  é 
articulado  para  alcançar  o  réu  ou  para  absolvê-lo.  Dou ao  instituto  o 
mesmo enfoque.

O que há como núcleo do tipo? Manter depósitos, no exterior, não 
declarados  à  repartição  federal  competente,  que  é  o  Banco  Central, 
porque, se fosse a Receita, o crime seria outro – de sonegação fiscal. 

Presidente, nesses três tipos do parágrafo do artigo 22 – porque são 
três tipos,  três crimes contemplados – o valor mostra-se neutro.  Pouco 
importa a quantia mantida em depósito. Há uma regra de hermenêutica 
segundo a qual, onde a lei não distingue, descabe ao intérprete distinguir, 
sob pena de passar a atuar como legislador positivo. 

O preceito não vincula a prática criminosa ao valor da operação de 
câmbio não autorizada,  não vincula  ao valor  da  remessa,  da saída da 
moeda  ou  divisa  para  o  exterior,  e  também  não  vincula  quanto  à 
necessidade,  seja  qual  for  o  valor,  porque  o  bem protegido afasta  até 
mesmo a possibilidade de cogitar-se de crime de bagatela, do depósito, 
isso  para  atrair  a  necessidade  de  comunicação  à  repartição  federal 
competente.

O mesmo deve ser dito quanto à data. Beira, sob o meu ângulo de 
ver o tipo, a incongruência assentar que pode haver, sem comunicação, 
depósito, seja de que valor for, no exterior, mas que, não existindo mais 
esse depósito ao término do exercício fiscal, em 31 de dezembro, ou não 
atendendo ao patamar mínimo previsto pelo Banco Central,  não esteja 
configurado  o  crime.  Essa  exclusão  não  está  no  preceito  normativo  e 
simples circular não o mitiga.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Concordo com Vossa Excelência. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não posso conceber, 
Presidente, que fique a critério do Banco Central estabelecer as balizas 
reveladoras de um tipo penal, sob pena de desconhecer o princípio da 
legalidade. Toda vez que a Constituição se refere a lei, é lei no sentido 
formal e material.  É lei emanada do Congresso Nacional.  A ela não se 
equipara uma simples circular. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Lei em 
sentido estrito.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Por  que  31  de 
dezembro? Qual a razão do valor estipulado? Se o dispositivo legal não 
distingue,  é  viável  que o  Banco  Central  o  faça  a  ponto  de  afastar  do 
cenário jurídico a prática criminosa? Quem insere ou afasta do cenário 
jurídico  certa  prática  criminosa  é  o  Congresso  Nacional,  não  o  Banco 
Central. 

Repito,  Presidente,  muito  embora  a  interpretação  seja  um ato  de 
vontade,  que o  intérprete  está  vinculado ao Direito  posto.  E o Direito 
posto não contém exceção. E os depósitos foram substanciais. Se não me 
falha a memória, chegaram a dez milhões e quatrocentos mil reais, não 
tendo sido – e, aliás, o preceito se refere não a saldo de conta-corrente, 
mas  a  depósitos  feitos,  é  categórico,  ou  mantidos  e  não  declarados  à 
repartição  federal  competente  –  alvo  de  comunicação  expressamente 
prevista, mas o Banco Central teria afastado a obrigação, prevendo-a de 
forma toda própria, singular e conflitante com a norma penal,  ou seja, 
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A meu ver, está configurado o elemento do tipo, que é a ausência, 
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repito, seja qual for o valor e em qualquer data, de depósito no exterior 
que não foi declarado à repartição federal competente – ao Banco Central. 

No  mais,  já  teci  considerações  sobre  a  lavagem de  dinheiro,  que 
entendo, em relação a todos os acusados, não configurada.

Peço vênia para, como fiz quanto a Geiza, a meu ver autora material 
do crime de remessa de valores ao exterior, para divergir dos Colegas e 
assentar que se mostrou, já que ninguém nega a existência dos depósitos, 
configurado o crime previsto na parte final do parágrafo único do artigo 
22 da Lei nº 7.492, de 1986. Condeno, portanto, considerada a ausência de 
comunicação  dos  depósitos  verificados,  Zilmar  Fernandes  e  Duda 
Mendonça.  Absolvo-os,  como  absolvi  os  demais,  relativamente  à 
imputação do crime de lavagem de dinheiro.

É como voto.
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15/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item VIII)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas, 
Ministro Celso, se Vossa Excelência me permite, neste caso específico há 
possibilidade  de  o  delito  de  evasão  de  divisas  ser  posterior  ao  de 
lavagem?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
há.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não só isso, acho que 
há um dado, também importante, que é o seguinte: embora a conta tenha 
sido  aberta  em fevereiro,  na  verdade,  as  remessas  começam a ocorrer 
posteriormente.  Isso  está  no  laudo:  quando  já  havia  tanto  a  operação 
Visanet, quando já havia, também, os contratos. E isso está no laudo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Alguns antes e outros depois.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Ela foi  abastecida a 
partir de 12/03/2003.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
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Tanto que o Duda diz  no depoimento: era pegar ou largar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E, depois, 20/11/2003.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
disse muito bem no meu voto que eu considerei como crime antecedente 
a evasão, especificamente em relação às cinquenta e três operações, nada 
além  disso.  E  essas  cinquenta  e  três  operações  me  parece  que 
antecederam, sim, o crime de lavagem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
houve tratativas anteriores, Ministro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
Acho que é até impossível.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
abertura da conta.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
conta foi aberta em …

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A abertura da conta é 
antes.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627916.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Tanto que o Duda diz  no depoimento: era pegar ou largar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E, depois, 20/11/2003.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
disse muito bem no meu voto que eu considerei como crime antecedente 
a evasão, especificamente em relação às cinquenta e três operações, nada 
além  disso.  E  essas  cinquenta  e  três  operações  me  parece  que 
antecederam, sim, o crime de lavagem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
houve tratativas anteriores, Ministro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
Acho que é até impossível.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
abertura da conta.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
conta foi aberta em …

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A abertura da conta é 
antes.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627916.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5656 de 8405 STF-fl. 57271



Voto s/ item VIII

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim, mas é que os atos preparatórios foram feitos,  todos,  inclusive a 
abertura da conta, sem a ciência de que os recursos que seriam destinados 
a esta conta provinham de origem ilícita. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É uma outra discussão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não é uma outra discussão. Essa é que é a grande discussão.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
há essa possibilidade, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas é a que eu estou aduzindo, Ministro.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
acusação é de que o crime antecedente seria o crime de evasão de divisa, 
embora  não  esteja  dito  especificamente,  mas  se  diz:  Crime  contra  o 
sistema  financeiro  nacional.  Isso  está  dito  na  denúncia.  Agora,  basta 
vermos o encadeamento dos fatos, não é? O Marcos Valério disse para o 
Duda Mendonça que só vai fazer agora desta maneira certamente porque 
ele tinha não sei quais ...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Imaginava que se ia fazer os contratos com a DNA, com o Congresso 
Nacional, com o Banco Rural?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
posso especular. Ele, Marcos Valério, diz a Duda, segundo alegações, ele 
teria  dito  a  Duda  que  só  poderia  ser  feito  dessa  maneira,  pela  via 
internacional.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas  a  quem cabia  fazer  os  registros  junto  aos  órgãos  competentes? 
Evidentemente ao Banco Rural e aos remetentes.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sem 
dúvida, ao Banco Rural.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O Duda, que recebeu juntamente com a Zilmar, não era responsável pela 
comunicação dessas transferências aos órgãos competentes.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
ele  praticou  um  ato  importantíssimo,  que  é  a  abertura  da  empresa, 
porque aqui não se trata de conta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, que não é ilegal em si.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Na 
verdade, ele abre uma empresa no exterior ...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Antes de os fatos ilícitos ocorrerem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Não, antes da lavagem, evidentemente. Antes da lavagem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Sim, antes dos contratos considerados ilícitos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele 
abre  uma empresa,  e  é  em nome dessa  empresa  chamada  Dusseldorf 
Company que  os  depósitos  são  feitos.  E  em nome  de  mais  ninguém. 
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Então,  esses  atos,  essas  ações  praticadas  pelo  Duda  Mendonça  e  pela 
Zilmar  antecedem  sim  o  crime  de  lavagem.  Não  haveria  como  fazer 
depósito  numa  conta  de  uma  empresa  que  não  existia.  A  empresa 
"offshore"  foi  aberta  única  e  exclusivamente  com  essa  finalidade: 
depositado o dinheiro na conta, ele esvazia a conta no final do ano, ao 
final  do  exercício,  tanto  que  os  depósitos  nos  mostram  que  havia 
seiscentos dólares, depois de transitar milhões e milhões durante o ano.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
informação que eu tenho é de que a conta foi aberta em nome de José 
Eduardo Cavalcanti de Mendonça.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Que 
não é outra pessoa senão o Duda Mendonça.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Duda. 
Ou seja, ele não ocultou o próprio nome como depositário desses ...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
mas  ele  só  revelou  internamente  aqui  ao  Brasil  após  a  eclosão  do 
escândalo, Senhor Presidente. Ele revelou à CPI e depois revela aqui nos 
autos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A conta é em nome da 
companhia, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Da 
companhia, e diz que os depósitos foram feitos nessa companhia.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
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informação que eu tenho é de que a conta foi aberta em nome de José 
Eduardo Cavalcanti de Mendonça.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Que 
não é outra pessoa senão o Duda Mendonça.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Duda. 
Ou seja, ele não ocultou o próprio nome como depositário desses ...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
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não, Excelência. Matéria de fato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - De 
fato? Se for de fato ...

O  SENHOR  ADVOGADO  ANTONIO  CARLOS  DE  ALMEIDA 
CASTRO - Senhor Presidente, Senhor Relator, só para dizer que, segundo 
o próprio laudo feito pela Polícia Federal, a conta apresenta como titular o 
Sr.  José  Eduardo  Cavalcanti,  e  quando  ele  abriu  a  conta,  no  ato  da 
abertura, não posterior, quando houve o escândalo, no ato da abertura, 
ele deixou todos os dados pessoais dele, inclusive cópia do passaporte. 
Então,  para  a  abertura  da  conta,  ele  se  identificou  absolutamente  de 
forma direta. Isso está comprovado nos autos; só para fazer esse registro. 
Agradeço a Vossas Excelências.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
esse dado não tem (inaudível).

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E juntou a ata da reunião da Diretoria Dusseldorf, que o nomeia como o 
único exclusivo titular desta conta.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente.

Como  conselheiro  e,  mais  tarde,  como  titular.  Ele  é  que  era 
responsável  pela  declaração  da  conta  perante  os  órgãos  competentes. 
Agora, a responsabilidade pela remessa, pela regularidade da remessa, 
era do Banco Rural.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
não, não apenas do Banco Rural, Ministro. Nós estamos em 2005, meados 
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de 2005 para diante. Ele não declarou a existência, sequer a existência, 
dessa empresa, porque a Dusseldorf não é uma conta,  é uma empresa 
"offshore".  Vejamos  que  tem,  lá  no  final,  "limitada",  é  uma  empresa 
"offshore", ou seja, criada num paraíso fiscal. Se ele tivesse declarado a 
existência  desta  empresa  e  o  titular  dessa  conta  na  sua  declaração de 
imposto de renda, eu não teria a menor dúvida em absolvê-lo. Não teria a 
menor dúvida, mas isso não foi feito. A empresa e a conta duraram de 
2003 a início de 2004. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Há um termo de fiscalização, datado de 2005, de agosto de 2005, que dá 
plena quitação à empresa dele.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ela 
deixou de existir, mas os depósitos foram feitos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não! Ninguém está falando isso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A conta em nome da 
empresa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós estamos condenando, todos nós, a remessa ilícita de divisas para o 
exterior. Não há dúvida nenhuma disso.

O que nós estamos discutindo, aqui, é exatamente isto. É que os dois 
réus,  Duda e  Zilmar,  não  podiam ter  pré-ciência  de  que a  origem do 
dinheiro proviria de ilícitos que foram feitos na sequência.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
não, o ilícito que....

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas isso não está na denúncia.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Não, 
cronologicamente, isso não ocorreu. A remessa só ocorre depois desses 
fatos todos ilícitos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim,  mas  os  atos  preparatórios  todos,  a  constituição  do  crédito,  o 
contrato com o Partido dos Trabalhadores é anterior a esses fatos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 
único crime antecedente, nesse caso, é a evasão de divisas, e não aqueles 
outros crimes que nós consideramos...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Outra 
informação de que dispõe é de que a conta foi aberta em Miami, no Banco 
Boston.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, sim, a conta é em Miami, mas a sede da Dusseldorf é, justamente, 
num paraíso fiscal, nas Bahamas, de onde abre a conta.

A Dusseldorf abriu uma conta em Miami, sim, via Banco de Boston. 
É verdade. E na data de 19 de fevereiro de 2003, antes, portanto, de todos 
esses contratos que nós reputamos ilícitos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
evasão é um crime antecedente. Eu não estou considerando, no meu voto, 
peculato, corrupção ativa, nada disso. Estou considerando só...
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, mas é importante 
ressaltar que as remessas passam a ocorrer depois dessas....

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
criação...

O  SENHOR MINISTRO  GILMAR MENDES  -   Não,  não,  não,  a 
criação ocorreu antes, isso é, 19 de fevereiro. Mas as remessas passam a 
ocorrer depois de todas essas operações.  Contratos feitos,  contratos de 
empréstimos, inclusive a operação Visanet.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Olha, aqui, no meu voto, Senhor Presidente: Em virtude do esquema de 
lavagem, engendrado por Duda Mendonça e Zilmar, o grupo de Marcos 
Valério  promoveu,  sem  autorização  legal,  a  saída  de  divisas  para  o 
exterior.  Após, evidentemente.

O SENHOR ADVOGADO -  Senhor  Presidente,  eminente  Relator, 
diante da fala absolutamente explícita do eminente Relator, peço vênia a 
Vossa Excelência para dizer que esta defesa jamais se defendeu de um 
crime  de  antecedente  como  sendo  de  evasão  de  divisas,  inclusive  o 
eminente Ministro Celso leu o memorial da defesa onde é referido como 
crime  antecedente  o  crime  de  gestão  fraudulenta  de  uma  instituição 
financeira,  ou  seja,  o  esquema  Rural-Marcos  Valério.  Disso  que  nos 
defendemos,  e  o  próprio  Ministério  Público,  nas  alegações  finais, 
circunscreve o crime antecedente a crimes decorrentes de organizações 
criminosas. Então, esta defesa - me desculpe, está em questão, termino em 
dez segundos, Senhor Presidente, a liberdade de duas pessoas - jamais se 
defendeu  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  tendo  como  antecedente 
evasão de divisas, porque isso não lhe foi imputado, com todo o respeito 
ao eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Ao 
núcleo financeiro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sua  Excelência  o  Decano  está  votando  exatamente  como  eu  votei, 
acompanhando a maior parte o eminente Relator - salvo nesse aspecto 
específico.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
poderia muito bem, Senhor Presidente, revisar o meu voto, reformar para 
que o Ministério Público aprenda a fazer a denúncia de maneira mais 
explícita.  Quando  tiver  que  dizer  "crime  de  evasão  de  divisas"  ou 
"crime...", qualquer que seja, que o diga abertamente, explicitamente, não 
de maneira global.

Eu  já  expliquei  aqui:  houve  ações  muito  claras  do  senhor  Duda 
Mendonça  no  sentido  do  cometimento  desses  crimes.  Ele  procura  um 
banco para ter conselho, consultoria sobre a forma de abrir essa empresa 
e, portanto, de ocultar o recebimento. Eu não posso dizer que isso aí não é 
relevante, ora.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
entendo muito bem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
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CANCELADO. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Não, organização criminosa está fora.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
apenas mencionei, mas também não acompanho, porque cito a denúncia 
que menciona esses...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois 
é.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Estamos condenando o autor do crime antecedente. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como fica o princípio 
da não culpabilidade?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

CAPÍTULO VIII DA DENÚNCIA
  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente)
Chego, enfim, ao derradeiro capítulo da denúncia, o de nº 8. Nele, 

foram imputados  a  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes  os  seguintes 
crimes:  a)  cinco operações de lavagem de dinheiro no Banco Rural;  b) 
cinquenta e três operações de lavagem de dinheiro por meio de depósito 
na Dusseldorf Company; c) evasão de divisas, na modalidade manter, no 
exterior,  depósitos  não  declarados  à  repartição  federal  competente. 
Quanto a Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos, Kátia 
Rabello,  José  Roberto  Salgado,  Geiza  Dias,  Cristiano  Paz  e  Vinícius 
Samarane, o Ministério Público aponta a ocorrência do crime de evasão 
de  divisas,  por  efeito  de  80  depósitos  na  conta  Dusseldorf,  27  deles 
através do Trade Link Bank, Rural Internacional Bank, IFE Banco Rural e 
Banco Rural Europa.

 2. Pois bem, começo pela análise do crime de lavagem de dinheiro 
imputado a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. Crime alegadamente 
praticado mediante o recebimento, em agência do Banco Rural, do valor 
total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), em espécie. 
Fazendo-o, pontuo, desde logo, que não há dúvida (até porque o fato não 
é negado pela acusada) de que Zilmar Fernandes recebeu, em agência do 
Banco Rural localizada na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, a 
quantia acima referida (R$ 300.000,00 em 24/02/2003;  R$ 300.000,00 em 
25/02/2003; R$ 300.000,00 em 26/02/2003; R$ 250.000,00 em 29/04/2003; R$ 
250.000,00  em  30/04/2003).  Também  pacífico  é  que  essas  operações 
seguiram  o  mesmo  modus  operandi daquelas  ações  examinadas  nos 
capítulos IV e VII da denúncia. O desfecho, então, é o mesmo, ou seja, a 
condenação dos acusados? 
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 3.  Tenho  que  a  resposta  é  negativa.  Isso  porque,  neste  caso,  as 
provas não permitem a conclusão de que os denunciados  direcionaram 
finalisticamente suas  ações  para  a  ocultação  ou  dissimulação  da 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes,  direta ou indiretamente,  dos 
crimes antecedentes listados na denúncia. Estou a dizer: em que pese a 
documentação  acostada  no  apenso  85  sinalizar  para  a  ocorrência  de 
operações triangulares de transferências de valores (considerando que o 
negócio jurídico justificador do recebimento do dinheiro não foi pactuado 
nem com o Banco Rural, signatário dos recibos, nem com a SMP&B), não 
estou  plenamente  convencido  de  que  Duda  Mendonça  e  Zilmar 
Fernandes  tivessem  consciência,  nem  mesmo  a  chamada  consciência 
potencial, da complexa ambiência delitiva em que foram perpetrados os 
delitos  antecedentes.  Ou  seja,  a  prova  não  me  permite  alcançar  o 
necessário juízo de certeza. Certeza, por exemplo, de que esses acusados 
tinham uma representação mental do contexto fático em que cometidos 
os delitos antecedentes. 

  4. Acresce que as operações realizadas no Banco Rural por Zilmar 
Fernandes antecedem, elas mesmas, aos crimes apontados na denúncia 
como  antecedentes.  Explico:  a  simulação  dos  empréstimos  no  Banco 
Rural,  conforme  apurado,  iniciou-se  em  maio  de  2003,  sendo  que  o 
primeiro saque de Zilmar data de fevereiro daquele mesmo ano de 2003. 
Além disso, o crime de peculato envolvendo valores subtraídos do fundo 
Visanet  também  ocorreu  a  partir  de  maio  de  2003.  Tudo,  portanto,  a 
inviabilizar o juízo condenatório, no ponto.

 5.  Não  é  demais  lembrar  que  o  dolo  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  é  de  ser  atual  e  acompanhar  a  execução  dos  atos  de 
encobrimento.  E  a  responsabilidade  do  agente  pelo  delito  de 
branqueamento de capitais somente incide quando ele (autor do delito) 
esteja  ciente  e  adira,  subjetivamente,  aos  atos  de  ocultação  ou 
dissimulação.  Requisitos,  ou  condições,  que  não  se  me  afiguram 
devidamente comprovados neste ponto específico. Externando por outra 
forma  a  ideia:  muito  embora  reconheça  que,  objetivamente,  os  ora 
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denunciados  se  valeram  do  mesmo  mecanismo  montado  por  Marcos 
Valério e pelo Banco Rural, não enxergo, na prova judicialmente colhida, 
elementos mínimos para concluir que o fizeram de modo consciente. 

 6. Não se encerra aqui, porém, a imputação do crime de lavagem de 
dinheiro a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. O Ministério Público tem 
por comprovada a prática desse delito nos depósitos efetuados na conta 
da Dusseldorf Company, assim individualizados: 16 depósitos pelo Trade 
Link Bank – U$ 1.137.551,25; 6 depósitos pelo Deal Financial Corp – U$ 
384.725,00;  4  depósitos  pelo  Big Time Gruoup LTD – U$ 365.414,00;  2 
depósitos  pela  SKYLA  –  U$  289.240,00;  6  depósitos  pelo  Rural 
International Bank – U$ 240.617,74; 1 depósito pelo IFE Banco Rural – U$ 
32.916,00; 1 depósito pelo Banco Rural Europa – U$ 25.359,28; 1 depósito 
pelo  Bank  of  Boston  Trus  –  U$  67.835,00;  2  depósitos  pela 
Empreendimento  Bonifa  –  U$  129.412,00;  1  depósito  pela  G  and  C 
Exclusive  SER  –  U$  45.591,00;  7  depósitos  pela  Gedex  International 
Coporation  –  U$  427.374,25;  1  depósito  pela  Kanton  Business  –  U$ 
131.838,00;  1  depósito  por  Luis  de  Oliveira  PMB  –  U$  13.000,00;  1 
depósito pela Radial Enterprise – U$ 98.980,00; 3 depósitos por Leonildo 
José Ramadas Nogueira – U$ 252.183,00 (Laudo 096/2006 do INC). 

 7.  Com  efeito,  não  obstante  comprovada  a  realização  de,  pelo 
menos,  24  depósitos  na  conta  Dusseldorf  por  pessoas  jurídicas  do 
conglomerado do Banco Rural, além de 29 depósitos operacionalizados 
por doleiros (o chamado ‘dolar cabo’), o fato é que os denunciados não 
tinham a  plena  ciência  da  origem ilícita  dos  recursos  ali  depositados. 
Noutro falar: em que pese a documentação acostada aos autos sinalizar 
para a ocorrência de operações triangulares de transferências de valores 
para  o  exterior  (considerando  que  o  negócio  jurídico  justificador  do 
recebimento do dinheiro não foi pactuado com o Banco Rural), não estou 
plenamente convencido de que estes agentes tivessem consciência, nem 
mesmo a chamada consciência potencial, da complexa ambiência delitiva 
na qual foram perpetrados os delitos antecedentes. Ou seja, a prova não 
me permite alcançar o necessário juízo de certeza. Certeza, por exemplo, 
de  que  esses  acusados  tinham uma representação  mental  do  contexto 
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fático em que cometidos os delitos antecedentes. Acresce que a denúncia, 
em nenhum momento,  fez  expressa  referência  ao  crime  de  evasão  de 
divisas (crime, esse, imputado aos integrantes dos núcleos publicitário e 
financeiro)  como  delito  antecedente  às  operações  alegadamente 
caracterizadoras de lavagem de dinheiro.

  8.  Examino,  agora,  a  imputação  de  evasão  de  divisas,  na 
modalidade  “manutenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior”,  ainda 
referente a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. De início, leio a redação 
do artigo 22 da Lei nº 7.492/86:

     
“Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com 

o fim de promover evasão de divisas do País.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer 

título,  promove,  sem autorização legal,  a  saída de moeda ou 
divisa  para  o  exterior,  ou  nele  mantiver  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente.”

 9. Como se vê, o delito em análise criminaliza a saída de moeda ou 
divisas (moedas estrangeiras, ordens de pagamentos, cheques, cartas de 
crédito,  letras de câmbio etc)  em desacordo com a legislação nacional. 
Tutela, portanto, o controle das operações cambiais. Trata-se de crime que 
pode  ser  cometido  por  qualquer  pessoa,  embora  haja  especialistas, 
conhecidos  vulgarmente  como  doleiros.  E  é  o  Banco  Central  que 
regulamenta, mediante cartas circulares, as operações de compra e venda 
de moeda estrangeira e a remessa de valores para o exterior. 

 10. São três as formas de evasão: a) efetuar operação não autorizada; 
b) promover a saída de moeda sem autorização legal; c) manter depósitos 
no exterior sem declará-los. A primeira parte do parágrafo único do art. 
22 da Lei nº 7.492/86 disciplina a evasão propriamente dita. Figura típica 
que se realiza por diversos modos:  operações internacionais,  depósitos 
CC5  tipo  2  (conforme  as  circulares  2677  e  2242/96,  o  Banco  Central 
considera que o depósito em contas CC5 já configura saída de divisas do 
país),  depósitos  CC3 (os  valores  depositados nessas  contas  podem ser 
convertidos em moeda estrangeira e remetidos ao exterior). 
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caracterizadoras de lavagem de dinheiro.

  8.  Examino,  agora,  a  imputação  de  evasão  de  divisas,  na 
modalidade  “manutenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior”,  ainda 
referente a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. De início, leio a redação 
do artigo 22 da Lei nº 7.492/86:

     
“Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com 

o fim de promover evasão de divisas do País.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer 

título,  promove,  sem autorização legal,  a  saída de moeda ou 
divisa  para  o  exterior,  ou  nele  mantiver  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente.”

 9. Como se vê, o delito em análise criminaliza a saída de moeda ou 
divisas (moedas estrangeiras, ordens de pagamentos, cheques, cartas de 
crédito,  letras de câmbio etc)  em desacordo com a legislação nacional. 
Tutela, portanto, o controle das operações cambiais. Trata-se de crime que 
pode  ser  cometido  por  qualquer  pessoa,  embora  haja  especialistas, 
conhecidos  vulgarmente  como  doleiros.  E  é  o  Banco  Central  que 
regulamenta, mediante cartas circulares, as operações de compra e venda 
de moeda estrangeira e a remessa de valores para o exterior. 

 10. São três as formas de evasão: a) efetuar operação não autorizada; 
b) promover a saída de moeda sem autorização legal; c) manter depósitos 
no exterior sem declará-los. A primeira parte do parágrafo único do art. 
22 da Lei nº 7.492/86 disciplina a evasão propriamente dita. Figura típica 
que se realiza por diversos modos:  operações internacionais,  depósitos 
CC5  tipo  2  (conforme  as  circulares  2677  e  2242/96,  o  Banco  Central 
considera que o depósito em contas CC5 já configura saída de divisas do 
país),  depósitos  CC3 (os  valores  depositados nessas  contas  podem ser 
convertidos em moeda estrangeira e remetidos ao exterior). 
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 11. No caso dos autos, os denunciados receberam, e mantiveram, no 
exterior, valores superiores a dez milhões de reais. Tanto é verdade que o 
próprio extrato de fls. 349 (documento tido pela defesa como excludente 
da  tipicidade  da  conduta)  comprova  movimentações  financeiras 
superiores a cem mil dólares no ano de 2003.  Isso não leva, porém, ao 
juízo condenatório de Duda Mendonça e de Zilmar Fernandes. É que, 
no preciso dia 31 dezembro de 2003, o saldo da conta DUSSELDORF não 
ultrapassava o valor de US$ 573,19. O que atrai, a meu ver, a incidência 
do art. 3º da Circular nº 3225 do Banco Central, verbis:

“os  detentores  de  ativos,  cujos  valores  somados,  em 
31.12.2003, totalizem montante inferior a US$ 100.000,00, ou o 
seu  equivalente  em  outras  moedas,  estão  dispensados  de 
prestar a declaração de que trata esta circular.”

     
 12. Muito bem. Passo a analisar a parte da denúncia que imputa a 

Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos, Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Geiza Dias, Cristiano Paz e Vinícius Samarane a 
prática  do  crime  de  evasão  de  divisas.  Análise  que  começa  pela 
consideração  de  que as  remessas  indevidas  de  divisas  para  o  exterior 
(sem autorização legal, portanto), ao contrário do que alega a defesa, não 
ocorreram,  exclusivamente,  por  meio  das  vulgarmente  conhecidas 
operações “dólar cabo”. A própria denúncia dá conta de remessas ilícitas 
executadas diretamente pelo grupo econômico do qual o Banco Rural faz 
parte. Apenas a título de amostragem, basta lembrar que a  Trade Link 
Bank integrou o  conglomerado econômico dirigido pelo Banco Rural, 
tal como comprovou o órgão ministerial público em suas alegações finais. 
Confira-se:

     
“[...]
780.  Documentos  internacionais  obtidos  chegaram  a 

registrar  expressamente  que a  Trade  Link  Bank pertencia  ao 
Grupo  Rural  e  que  sua  atividade  principal  era  "gerenciar  a 
fortuna da família Rabello".
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781.  Ainda  pode  ser  mencionado  o  relacionamento 
existente  entre  a  Trade Link Bank e  o  Banco  Rural  Brazil  (2 
operações,  U$  6.810.700,00),  Banco  Rural  Uruguay  (514 
operações,  U$  453.813.349,10)  e  Banco  Rural  Europa  (393 
operações,  U$  493.036.025,03),  conforme  Laudo  de  Exame 
Econômico-Financeiro n° 317/06-INC (fls.  473/483, Apenso 51, 
Volume 3).

782.  As  unidades  externas  do  Banco  Rural,  formais  e 
clandestina, mantinham relacionamentos com alguns doleiros 
que  alimentaram  a  conta  titularizada  pela  Dusseldorf 
Company Ltd: a) Kanton Business x Banco Rural Uruguay - 18 
operações, U$ 549.643,00; b) Kanton Business x Trade Link Bank 
- 24 operações, U$ 306.470,83; c) Kanton Business x Banco Rural 
Europa  -  6  operações,  U$  794.955,00;  d)  Gedex  International 
Corporation  x  Banco  Rural  Uruguay  -  31  operações,  U$ 
959.617,68;  e)  Gedex  International  Corporation  x  Trade  Link 
Bank  -  56  operações,  U$  5.007.594,83;  f)  Gedex  International 
Corporation x Banco Rural Europa - 2 operações, U$ 564.542,00; 
g) Deal FinanciaI x Banco Rural Uruguay – 26 operações, U$ 
1.032.199,07;  e  h)  Deal  Financial  x  Trade  Link  Bank  –  20 
operações, U$ 1.026.699,32.[...]”

     
      13. Acresce que Marcos Valério não negou haver efetuado vários 

pagamentos,  em  espécie,  em  favor  de  Duda  Mendonça  e  sua  sócia 
(Zilmar Fernandes), no Brasil. Pagamentos que eram transformados em 
créditos em moeda estrangeira (dólar americano) na conta da Dusseldorf 
Company Ltd (offshore de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes). Veja-se: 

     
“[...]  quanto à  imputação acerca do crime de evasão de 

divisas,  foi  lido  parte  do  depoimento  de  Duda  Mendonça 
constante das fls. 12.160, no que respondeu o interrogando que 
os fatos não são verdadeiros e, ainda, esclareceu: "quando da 
aceitação  da  denúncia,  nesse  episódio  especificamente,  o 
Ministro Cezar Peluso coloca a seguinte expressão 'não é crível, 
no meu entendimento, que o senhor Marcos Valério paga todo 
mundo com cheques na agência do Banco Rural, em dinheiro, e 
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vai  pagar  exclusivamente  o  senhor  Duda  Mendonça  com 
remessas  para  o  exterior’,  esclareço  que  a  senhora  Zilmar 
recebeu na agência  da Av.  Paulista,  com o Sr.  Guanabara,  se 
identificando  e  assinado  recibo  umas  cinco  ou  seis  vezes, 
quando não era  ela  que ia  à  agência  do banco Rural  na Av. 
Paulista  era  o  senhor Antônio Kalil  Cury,  se identificando e 
assinando recibo [...]  acerca da pergunta do Ministro Relator 
constante  das  fls.  12262  respondeu  que  enviou  o  fax  para 
Zilmar,  pois  esta  afirmou  ao  interrogando  que  haveria 
discrepância entre os valores sacados da conta do interrogando 
e os valores recebidos pela mesma; diz,  ainda, ‘que pediu ao 
departamento financeiro para ligar para o consultor financeiro 
dela, o senhor Jader, e pegar os comprovantes do pagamento a 
dona Zilmar,  nesse ínterim, verifiquei que os comprovantes 
eram de uma empresa chamada Dusseldorf  Company,  falei 
com a dona Zilmar o nome da empresa, estranhando o fato de 
estar  em nome de uma empresa,  tendo ela respondido que 
essa empresa era do senhor Duda Mendonça; depois dos fatos 
ocorridos, entendi porque a dona Zilmar passou na agência do 
Banco  de  Boston  da  Av.  Álvares  Cabral,  pois  a  conta  dessa 
Dusseldorf Company era no Banco de Boston e, pelo que li na 
imprensa,  o  senhor  Jader  Kalid  Antônio  era  correntista  do 
banco de Boston, logo deduzi que quem indicou o senhor Jader 
Kalid Antônio para Zilmar foi o Banco de Boston’[...]”

     
 14.  Lembro  também  que  o  Laudo  nº 2293/05 dá  conta  da 

transferência de pelo menos USD 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos 
mil dólares), por ordem da SMP&B, somente no período compreendido 
entre março e agosto de 2003. E o fato é que tais recursos tinham como 
principal  origem  (como  ordenante,  portanto)  o  Trade  Link  Bank. 
Instituição  que,  segundo  revelou  o  relatório  de  análise  nº  004/2006, 
“possui  como acionistas  as  mesmas  pessoas  que  controlam o  Banco 
Rural,  sendo  a  atividade  principal  da  Offshore Trade  Link  Bank 
‘gerenciar a fortuna da família Rabello’”.

  15. A título de amostragem, averbo que, no Laudo 2293/05, ainda 
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“foi identificada uma transação em que o Rural International Bank aparece como  
ordenante  e  a  Dusseldorf  como  beneficiária...Rural  International  Bank  que,  
embora  sediado  em  Nassau  nas  Bahamas,  ficou  constatado  que  os  seus  
responsáveis/representantes/procuradores junto ao Banestado NYC era, à época:  
Junia  Rabello  (presidente),  José  Augusto  Dumont  (vice-presidente)  e  José  
Roberto  Salgado  (Secretário)”.  Nesse  mesmo  documento  consta  a 
informação de que “a atual responsável pela Rural International Bank é 
Kátia Rabello”.

 16.  Ora,  o  que se  tem nos autos  é  que as  ordens de pagamento 
saíram da SMP&B, empresa que se valia do aparato disponibilizado pelos 
gestores do Banco Rural, ainda que algumas das transferências de valores 
para Duda Mendonça tivessem como origem contas no exterior.      

 17. Por fim, no que se refere a Geiza Dias, Cristiano Paz e Vinícius 
Samarane, não enxergo nos autos prova da concreta participação deles 
(acusados) nessas operações de depósito na conta Dusseldorf. É que não 
me  convenci  da  acusação  de  que  tais  denunciados  hajam  aderido 
subjetivamente aos propósitos capitaneados por Kátia Rabello e Marcos 
Valério. 

 18. Ante o exposto:
a)  absolvo  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes  do  delito  de 

lavagem de dinheiro (das 05 operações de saques de dinheiro, em espécie, 
no  Banco  Rural  e  das  53  operações  de  remessas  de  dinheiro  para  o 
exterior). O que faço com apoio no inciso VII do art. 386 do Código de 
Processo Penal. Absolvo ainda os mesmos réus quanto ao delito do artigo 
22 da Lei nº 7.492/86, porém com apoio no inciso III do art. 386 do CPP 
(atipicidade da conduta).

b)   condeno  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach,  Simone 
Vasconcelos, Kátia Rabello e José Roberto Salgado pelo crime de evasão 
de  divisas  (primeira  parte  do  parágrafo  único  do  art.  22),  em 
continuidade delitiva;

c)      absolvo  Geiza Dias,  Cristiano Paz e  Vinícius  Samarane da 
imputação de evasão de divisas, por falta de provas (inciso VII do art. 386 
do CPP).
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subjetivamente aos propósitos capitaneados por Kátia Rabello e Marcos 
Valério. 

 18. Ante o exposto:
a)  absolvo  Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes  do  delito  de 

lavagem de dinheiro (das 05 operações de saques de dinheiro, em espécie, 
no  Banco  Rural  e  das  53  operações  de  remessas  de  dinheiro  para  o 
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Processo Penal. Absolvo ainda os mesmos réus quanto ao delito do artigo 
22 da Lei nº 7.492/86, porém com apoio no inciso III do art. 386 do CPP 
(atipicidade da conduta).

b)   condeno  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach,  Simone 
Vasconcelos, Kátia Rabello e José Roberto Salgado pelo crime de evasão 
de  divisas  (primeira  parte  do  parágrafo  único  do  art.  22),  em 
continuidade delitiva;

c)      absolvo  Geiza Dias,  Cristiano Paz e  Vinícius  Samarane da 
imputação de evasão de divisas, por falta de provas (inciso VII do art. 386 
do CPP).
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE
(S/ ITEM VIII)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente, a 
Lei  não remete a saldo da conta em 31 de dezembro,  mas a depósito, 
feitura de depósito.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Parece 
que o nosso sistema jurídico padece...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  À 
confissão desses depósitos, Ministro Marco Aurélio, mais do que isso.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas, neste caso, aí 
sim, parece-me procedente a discussão. E eu tinha já, independentemente 
do conhecimento do voto do Relator e do Revisor, apontado aqui para um 
problema realmente na comprovação.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Exato.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Por  quê?  Pouco 
importa, a legislação – e é uma técnica normal da norma penal em branco 
–  transferiu  para  o  Banco  Central  essa  competência.  No  máximo, 
poderíamos dizer... 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  a  norma  não 
transfere.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, mas reconhece 
essa possibilidade.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Refere-se a um fato: a 
existência de depósito.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Mas,  segundo os 
limites estabelecidos em lei, a autoridade legal competente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A lei de 
drogas  também  é  complementada,  a  lei  de  tráfico,  as  relações  de 
consumo.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A autoridade federal 
competente é destinatária da comunicação, não é definidora do núcleo do 
tipo.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Tanto é que o banco 
estabelece esse limite, que é altíssimo, de cem mil dólares, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Cem 
mil dólares.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  E  houve,  é  claro, 
pode-se dizer que houve manipulação, a transferência, do ponto de vista 
ético, duvidosa, mas não caracteriza o tipo penal, até porque a imputação 
aqui foi no sentido de manter, foi quanto a esse aspecto.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Foi.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Por  isso  que  eu 
tinha  anotado  exatamente,  não  concordando  com  o  Ministro  Marco 
Aurélio,  que  aqui  a  acusação  não  cumprira  o  dever  elementar  de 
comprovar esse fato, diferentemente do que ocorre, a meu ver, em relação 
à questão de lavagem. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  É, 
estou encarando aqui.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É claro que está-se 
pinçando expressões no texto. Mas Vossa Excelência ainda vai falar sobre 
isso, depois eu volto.
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
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Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3081836

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5690 de 8405 STF-fl. 57305



Decisão de Julgamento

Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3081836

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5693 de 8405 STF-fl. 57308



Decisão de Julgamento

improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
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Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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17/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ITEM VIII)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, Vossa Excelência poderia me esclarecer como ficou a 
minha posição quanto a esse crime de evasão? Eu não prestei  atenção 
ontem na proclamação dos resultados.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Improcedente a ação: Joaquim Barbosa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Improcedente?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Improcedente, evasão de divisas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
toda a minha argumentação foi pela procedência.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Na 
nossa  anotação,  apenas  o  Ministro  Marco  Aurélio  havia  considerado 
procedente. Agora estamos incluindo o Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  E 
pode incluir Joaquim Barbosa também.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E Vossa 
Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É 
absolutamente  verdadeiro  e  incontornável  o  que  acaba  de  dizer  o 
Ministro Gilmar Mendes, não há dúvida de que ele promoveu, de que a 
conta foi  abastecida e que esses fatos foram trazidos pela investigação 
internacional.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Muito 
bem,  então  feita  a  anotação  de  que  Vossa  Excelência  também  julga 
procedente a ação.
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AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Também.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Para 
condenar  os  réus  Zilmar  Fernandes  e  Duda  Mendonça  pelo  crime 
também de evasão de divisas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Que 
foi anotada. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Deixei em aberto, né.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

2 
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ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE
(ITEM VIII)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
Fizemos.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência me acompanhou.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O eminente Relator 
falava que os acusados eram partícipes do crime quanto à evasão.  Por 
conta do relato que ocorreu na própria CPMI, de que foram convocados, 
de que foram concitados a receber, tanto é que se usou a expressão “pegar 
ou largar”. Esse ponto é importante, não apenas por conta do caso, ele 
está definido, mas por causa da tese. Porque, a se estabelecer esse tipo de 
critério,  a  partir  de  um  crédito  válido,  lícito,  pode-se  se  aceitar  uma 
prestação ilícita. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E, se Vossa Excelência 
me  permite,  a  meu  ver,  o  Banco  Central  esvaziou  a  norma,  como  se 
tivesse essa atribuição. Por que esvaziou a norma? Porque a norma prevê 
comunicação de depósitos à autoridade federal competente e não o que 
surgiu com a circular.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Manutenção de depósitos seria a figura típica.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A  ausência  de 
comunicação do depósito.  E o que fez o Banco Central? Simplesmente 
partiu  para  a  interpretação  restritiva,  estabelecendo,  em  vez  da 
comunicação de depósitos, a comunicação, ao término do exercício fiscal, 
do saldo da conta. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Tanto é que, nesse 
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período, houve movimentação. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Também distinguiu 
onde a norma não distingue, ao criar um valor que,  até ele, não ensejaria 
essa  mesma  comunicação,  quando  o  preceito  não  versa  a  matéria,  a 
limitação quantitativa. A meu ver, a norma legal não é uma norma em 
branco. O mais interessante não é isso. Quase sempre se evoca o instituto 
da norma em branco para se decidir de forma contrária ao acusado. Aqui, 
evoca-se para se decidir de modo favorável ao acusado. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -   O 
Ministro Gilmar Mendes não modifica o voto pela absolvição quanto à 
manutenção  do  depósito,  e,  sim,  pela  remessa,  pelas  cinquenta  e  três 
remessas.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência também retifica a proclamação do resultado.  Eu terei 
que retificar porque Vossa Excelência também vota pelo crime de …

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Exclusivamente pela manutenção. 

Pois não, Excelência. 

O  SENHOR  ANTÔNIO  CARLOS  DE  ALMEIDA  CASTRO 
(ADVOGADO) - É matéria de fato. 
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Na verdade, gostaria de falar com Sua Excelência o Ministro Gilmar 
Mendes, mas penso que o Ministro Fux já apresentou rigorosamente o 
que  eu  ia  falar.   Eu  agradeço,  porque  nós  nos  defendemos,  única  e 
exclusivamente, da manutenção e não da evasão. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria a ausência de 
comunicação da manutenção de depósitos.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Estão 
esclarecidos os fatos. 

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)   -  Eu 
expliquei, ontem, que, quanto a essa manutenção, não há dúvida. O que 
impede a caracterização perfeita do crime é a norma do Banco Central, 
que traz essas balizas. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso que o Ministro 
Marco Aurélio falou.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO  (PRESIDENTE) - E nós 
aceitamos. Já foi discutido e aceitado. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
deixei em aberto. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  qual  seria  a 
abertura para ver a necessidade dessa complementação no preceito?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pecaria pela falta de 
razoabilidade, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Bastaria 
o Banco Central estabelecer o montante, mais nada. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nós 
discutimos isso à exaustão.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vejam, o preceito é 
categórico  ao  prever  a  figura  típica:  "ou  nele  mantiver  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente". Indago: a repartição federal 
competente,  esvaziando  o  dispositivo,  pode  cogitar  da  comunicação 
apenas do saldo ao término do ano e, mesmo assim,  caso superior a cem 
mil dólares?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. Mas essa questão, no ponto, foi discutida.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A repartição federal 
pode restringir o preceito aprovado pelo Congresso Nacional e estipular 
um valor que, até ele, não se tem como incidente a norma, a obrigação de 
comunicar? A meu ver, não. 

Por isso votei, e votei a partir da premissa de que a articulação na 
denúncia  não  seria  quanto  à  remessa  em  si  -  ato  de  remeter  -,  mas 
relativamente a esse tipo previsto na parte final do parágrafo único, que é 
a ausência de comunicação de depósitos mantidos - e, claro, só podem ser 
mantidos numa unidade de tempo, que é o ano - no exterior.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A mim 
não me impressiona muito essa baliza temporal, porque entendo que o 
que interessa é o fato, em si, de ele ter mantido. E é uma soma expressiva.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Retido e mantido.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Agora, 
o fato de o Banco Central ter estabelecido essa baliza não é relevante. O 
que é relevante é o fato, é a violação da norma.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Para mim,  é  muito 
relevante porque esvazia a norma. Por que cem mil dólares?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
mas ele deixou milhões. Não foram cem mil dólares. Ele manteve milhões 
e milhões. E quanto a isso não há dúvida.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
esclareci no meu voto que tanto pode ser a Secretaria da Receita Federal 
quanto o Banco Central.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Um dos 
dois.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Caso fosse à Receita 
Federal, o crime seria tributário.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Patrimônio dos cidadãos brasileiros.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
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apenas, de novo, para que sejamos rigorosamente observadores dos fatos, 
veja  o  que  diz  a  denúncia  a  propósito  da  remessa,  porque,  senão, 
começam a entremear fantasias em torno desse assunto: 

"Os  valores  remetidos  ao  exterior  por  ordem  de  Duda 
Mendonça e sua sócia Zilmar Fernandes, a princípio, referem-se 
unicamente ao  lucro  líquido de  ambos quanto  ao  serviço  de 
publicidade  prestado  ao  PT,  pois  segundo  informado  por 
Zilmar Fernandes: “o lucro líquido aproximado pela prestação 
dos serviços anteriormente indicados pode variar entre trinta a 
cinqüenta  por  cento”.  Ou  seja,  dos  aproximadamente  R$  56 
milhões  pactuados  com  o  Partido  dos  Trabalhadores,  Duda 
Mendonça  e  Zilmar  Fernandes  tiveram  um  lucro  líquido  na 
ordem de R$ 17 a R$ 28 milhões".

Veja, portanto, que a denúncia, na verdade, abrange todo o tipo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas não se asseverou 
que teria pleiteado a remessa ao exterior.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - Os  valores 
remetidos ao exterior por ordem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ele 
abriu a conta. Ele fez mais do que isso: ele abriu e deu o número da conta.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Abriu  a  conta,  e 
presumo o que normalmente ocorre: não sei onde foi parar esse dinheiro. 
A meu ver, voltou ao Brasil. Agora, abriu a conta porque - bem o disse 
perante a CPI - foi colocado contra a parede. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É pegar 
ou largar.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pegar ou largar.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Discutimos isso também.
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RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
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RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
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RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO 
(S/ ITEM VIII)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER –  Senhor  Presidente, 
requeiro  a  Vossa  Excelência  que  conste  o  registro  de  que  votei  pela 
absolvição de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, quanto ao crime de 
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evasão de divisas, com base no artigo 386, III, do CPP - atipicidade de 
conduta; e votei com base no 386, VII, com relação à lavagem, quanto a 
esses dois corréus.

 Obrigada.
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17/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Sr.  Presidente,  penso que 
nos  deparamos,  mais  uma vez,  com um aspecto  muito  importante  da 
aplicação e interpretação da lei de lavagem de dinheiro, a questão do dolo 
e, por sua vez, do conhecimento da proveniência ilícita do dinheiro. 

Incomoda-me,  como  já  tive  oportunidade  de  manifestar,  a 
repercussão  do  julgado,  mormente  em  face  desse  caso  complexo  e 
multifacetado.

Entre uma e outra posição externada neste julgamento, a exemplo do 
que ocorre com a doutrina nacional e estrangeira, não há, propriamente, 
um  consenso  quanto  ao  elemento  subjetivo  do  tipo,  em  especial,  a 
admissibilidade do dolo eventual. 

A abertura descritiva do tipo e a elasticidade que se pode conferir ao 
elemento  subjetivo,  admitindo-se  a  figura  do  dolo  eventual,  com 
inequívoco reflexo na esfera individual da liberdade, inclina-me à sua não 
aceitação.

Todavia, é imperioso observar que “este diploma foi ditado com nítida  
intenção de prevenir a utilização dos sistemas financeiro e econômico do País  
para  fins  ilícitos,  sobretudo  com  o  propósito  de  impedir  a  legalização  do  
patrimônio  de  origem criminosa,  isto  é,  do  produto  ou  resultado  dos  crimes  
antecedentes  nela  especificados”  (Marco  Antônio  de  Barros,  Lavagem  de  
dinheiro: implicações penais, processuais e administrativas, p. 5). 

Não  se  pode  olvidar  a  sempre  percuciente  lição  de  Carlos 
Maximiliano  no  sentido  de  que  “a  norma  enfeixa  um  conjunto  de  
providências, protetoras, julgadas necessárias para satisfazer a certas exigências  
econômicas e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela  
finalidade e  assegure plenamente a tutela de interesse para a qual  foi  regida” 
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, p. 125). 

Logo, há que se construir um modelo que, ao mesmo tempo, não 
negligencie  a  tutela  penal  –  proteção  insuficiente  –  e,  igualmente,  não 
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produza lacunas a gerar impunidade.
Na minha compreensão, as condutas de ocultar e dissimular exigem o 

dolo  direto,  pois  afiguram-me inconciliáveis  com a  mera  aceitação  de 
produzir  o  resultado.  Quem  oculta  ou  dissimula  o  faz  querendo  o 
resultado, não apenas admitindo sua ocorrência.

É certo que “o agente deverá saber que os bens resultam de uma certa  
espécie de crime constante do ‘catálogo’. Este conhecimento parece bastar-se com  
uma mera informação – vg. se alguém comunica ao agente que os bens provêm  
da  prática  de  um  crime  de  corrupção  –,  desacompanhada  de  qualquer  
conhecimento  do  substrato  fático  do  crime  precedente.  Não  seria  político-
criminalmente adequado exigir um conhecimento detalhado e pormenorizado do  
crime  de  onde  derivam os  bens  –  caso  contrário  só  poucas  condutas  seriam  
puníveis”.  (Jorge  Alexandre  Fernández  Godinho,  Do  crime  de  
branqueamento  de  capitais:  introdução  e  tipicidade,  Almedina,  Coimbra,  p. 
208).

Portanto, “não é necessário um conhecimento  exato  sobre a procedência  
criminosa  dos  bens,  capitais  ou  valores”  (Luiz  Regis  Prado,  Direito  Penal  
Econômico, RT, 366). 

O que se deve verificar, em concreto, é o grau de conhecimento ou de 
consciência da procedência dos bens, sendo certo que não pode situar-se 
no campo da mera desconfiança ou, ainda, da negligência (falta de cautela ou  
cuidado). 

Ad argumentandum tantum,  deve-se admitir com cautela a tese aqui 
também já referida acerca da cegueira deliberda (willful blindness). Tese essa 
que encontra limitações teóricas e práticas na common law e não pode ser 
importada sem suas adequadas implicações, por exemplo, a exigência de 
“criação  consciente  e  voluntária  de  barreiras  que  evitem  o  conhecimento”  
(Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem de Dinheiro:  
aspectos penais e processuais penais, RT, p. 99).

Por  outro  lado,  a  exigência  de  um  conhecimento  pleno da 
proveniência ilícita do bem, dinheiro ou valor contrasta com a própria 
norma penal que se utiliza, no caput, da expressão indiretamente e da regra 
constante no inciso II e § 1º do art. 2º da Lei 9.613/98.
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A autonomia do crime de lavagem, explicitada no §1º do artigo 2º da 
Lei nº 9.613/98 – reconhecida em precedente desta Corte (HC 93.368/PR, 
rel. Min. Luiz Fux) –, revela ser despiciendo o conhecimento da autoria 
do  crime  antecedente.  E  assim  o  é  porque  “tanto  a  receptação  como  a  
lavagem e a ocultação caracterizam modalidades autônomas de aproveitamento  
de um delito anterior, cuja reação penal deve ser, por isso mesmo, independente  
do  resultado  do  outro  processo”  (Exposição  de  Motivos  do  PL que  deu 
origem à Lei 9.613/98).

Com efeito, o que se exige para a consumação do tipo penal não é o 
domínio de toda extensão do crime antecedente (autor, circunstâncias etc.), 
mas o conhecimento da procedência ilícita do bem, direito ou valor.

Não obstante, assistindo à sessão anterior em que se deliberou sobre 
o crime de lavagem de dinheiro imputado aos integrantes do Partido dos 
Trabalhadores e ao ex-Ministro dos Transportes, a percepção que tive foi 
a de que se incorreu em equívocos conceituais, inclusive quanto à questão 
da prova do dolo.

Como  adverte  a  doutrina,  “em  relação  especificamente  à  prova  da  
existência  do  dolo,  bem  como  de  alguns  elementos  subjetivos  do  injusto 
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso boa dose de  
cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em  
que  não  é  possível  uma  abordagem  mais  segura.  Por  isso,  a  prova  do  dolo  
(também chamado dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos  
como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do  
exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como  
critério  de  referência  as  regras  de  experiência  comum do  que  ordinariamente  
acontece”.  (Eugênio  Pacelli  de  Oliveira,  Curso  de  Processo  Penal,  Lumen 
Juris, p.295). (Grifei).

Nesse sentido, inclusive, a já citada Convenção de Palermo, art. 6º, 
alínea f, prescreve que: “O conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto  
elementos constitutivos de uma infração enunciada no parágrafo 1 do presente  
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Insta destacar que a prova do dolo, abandonando-se a possibilidade 
de  inferi-lo  a  partir  das  circunstâncias  factuais  objetivas,  somente  será 
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possível pela via da confissão.
E, nessa perspectiva, penso que a prova produzida pela acusação foi 

a prova possível, a prova da ocorrência dos fatos imputados (recebimento 
de  recursos  em  espécie)  e,  isso,  frise-se,  não  controverte  as  partes, 
principalmente quanto à existência dos repasses financeiros.

A  divergência  cinge-se  à  versão  que  cada  parte  confere  às 
transferências e ao conhecimento da origem dos recursos,  o que passo 
examinar.

1. PAULO ROCHA

Sustenta  o  Parquet,  em  síntese,  que  o  então  Deputado  Federal 
PAULO  ROCHA,  com  plena  consciência  da  atuação  da  quadrilha 
composta  por  integrantes  do  Governo  Federal  e  do  Partido  dos 
Trabalhadores (núcleo central) e pelo grupo de Marcos Valério (núcleo 
publicitário-financeiro),  recebeu  a  importância  de  R$  920.000,00 
(novecentos e vinte mil reais).

Narra  a  denúncia  o  recebimento  de,  “no  mínimo,  R$  600.000,00 
(seiscentos  mil  reais)  por  intermédio  de  ANITA LEOCÁDIA,  na  agência  do  
Banco Rural em Brasília e na agência do Banco Rural em São Paulo; e em quarto  
de hotel, local onde recebeu a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)  
diretamente de MARCOS VALÉRIO”.

Segundo  o  Parquet,  ANITA LEOCÁDIA “agia  profissionalmente,  de  
forma habitual e constante, como intermediária” de PAULO ROCHA, tendo 
ciência de que sua atuação tornava exequível o recebimento dos valores 
indevidos em espécie.

De início, mais uma vez, destaco documento fornecido pelo acusado 
MARCOS VALÉRIO à Polícia Federal. Consta, desse documento, em seu 
item 4,  PAULO ROCHA como beneficiário  do  valor  de  R$ 920.000,00 
(novecentos e vinte mil reais). Logo abaixo de seu nome, consta, ainda, o 
nome de ANITA LEOCÁDIA e CHARLES SANTOS DIAS, bem como os 
seguintes números telefônicos: (61) 9978-5483; (61) 9984-7486; (61) 9976-
6976 (Vol. 3, fl. 605). No item 10, JOSÉ LUIZ ALVES, chefe de gabinete do 
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então  Ministro  dos  Transportes  ANDERSON  ADAUTO,  consta  como 
beneficiário  de  R$  600.000,00,  valor  esse  que  teria  sido  recebido  da 
seguinte forma: R$ 100.000,00, em 9.9.2003; R$ 50.000,00, em 16.9.2003; R$ 
100.000,00,  em 23.9.2003;  R$ 50.000,00,  em 30.9.2003;  R$ 100.000,00,  em 
8.10.2003;  R$ 50.000,00,  em 15.10.2003;  R$  50.000,00,  em 21.10.2003;  R$ 
50.000,00, em 6.1.2004;  R$ 50.000,00, em 13.1.2004. E, ainda, no item 12, 
JOÃO  MAGNO  consta  como  beneficiário  do  valor  de  R$  350.000,00, 
recebido na seguinte forma: R$ 50.000,00, em 19.8.2003; R$ 50.000,00, em 
5.12.2003;  R$  250.000,00,  de 17  a  24.9.2004.  Logo abaixo  de seu nome, 
consta o nome de PAULO VIEIRA ALBRIGO. 

MARCOS  VALÉRIO  confirmou  esses  repasses  perante  a  Polícia 
Federal e em juízo (Vol. 6, fl. 16.352).

Insta recordar que DELÚBIO SOARES, em depoimento prestado à 
Polícia Federal, admite “que a relação elaborada por MARCOS VALÉRIO e  
apresentada  à  Polícia  Federal  aparentemente  corresponde  à  realidade;  que,  
entretanto, esta relação pode apresentar algumas discrepâncias pontuais” (Vol. 
16, fl. 3.636).

Com relação ao acusado PAULO ROCHA, constam ainda dos autos 
recibos  informais  apreendidos  no  Banco  Rural,  que  comprovam  o 
recebimento,  por  ANITA  LEOCÁDIA,  do  valor  de  R$  420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais). 

Esse valor foi recebido em várias operações nas seguintes datas: 1. 
R$ 100.000,00, em 26.6.2003 (Apenso 6, fls. 115-116); 2.  R$ 50.000,00, em 
3.7.2003 (Apenso 6, fls. 120-121); 3. R$ 50.000,00, em 4.7.2003 (Apenso 6, fl. 
9); 4.  R$ 50.000,00, em 17.7.2003 (Apenso 6, fls. 123-124); 5.  R$ 50.000,00, 
em  18.7.2003  (Apenso  7,  fls.  200-205);  6.  R$  120.000,00,  em 19.12.2003 
(Apenso 6, fls. 26-27).

Os  documentos  comprovam  que  os  valores  eram  originários  da 
SMP&B e foram disponibilizados pela agência do Banco Rural de Belo 
Horizonte para saque na agência do Banco Rural em Brasília, seguindo o 
mesmo padrão operacional anteriormente examinado.

Os  saques  são confirmados  por  ANITA LEOCÁDIA,  conforme se 
infere de seu interrogatório (Vol. 72, fl. 15.547):
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“que o Sr. FRANCISCO já sabia do que se tratava e conduziu a  
ré até uma sala fechada; que conferiu os valores, o Sr. FRANCISCO  
colocou em um envelope e a ré teve que assinar recebendo; que deixou  
cópia de sua identidade e assinou os documentos, que, segundo o Sr.  
FRANCISCO, iria enviar os documentos para o Banco Central, tendo  
em  vista  o  alto  valor  recebido;  que  recebeu,  na  ocasião,  R$  
100.000,00 (cem mil reais);  que sabe que foi em junho de 2003;  
que o Deputado sabia qual o valor que a ré ia receber e a orientou para  
quitar  débitos  com  alguns  credores  específicos;  (...)  que  recebeu  
novamente valores em julho de 2003 e também no valor de R$  
100.000,00; que nessa ocasião também recebeu um telefonema da Sra.  
SIMONE;  que  no  Banco  Rural  foi  também  recebida  pelo  Sr.  
FRANCISCO;  que  também,  na  ocasião,  se  identificou  e  assinou  a  
documentação;  que lembra que em dezembro de e 2003, recebeu  
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil  reais)  da mesma forma das  
anteriores”.

Logrou-se comprovar, ainda, durante a instrução, que, no início do 
ano  de  2004,  ANITA LEOCÁDIA recebeu,  diretamente  de  MARCOS 
VALÉRIO, em um quarto de hotel, na cidade de São Paulo, o valor de R$ 
200.000,00 (duzentos  mil  reais).  Importante  observar  que  a  própria 
ANITA  LEOCÁDIA  não  negou,  uma  vez  mais,  por  ocasião  de  seu 
interrogatório, o recebimento do montante (Vol. 72, fls. 15.547-15.548):

“que  o  Deputado  PAULO ROCHA solicitou  a  ré  ir  até  São  
Paulo para receber R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que o Partido  
dos Trabalhadores estava disponibilizando para quitação de dívidas da  
campanha do PT no estado do Pará; que o Deputado disse que uma  
pessoa do partido entraria em contato com a ré através de seu telefone  
celular; que, quando chegou em São Paulo, uma pessoa lhe ligou e se  
identificou  como  MARCOS  VALÉRIO  e  disse  que  era  a  pessoa  
indicada  pelo  Sr.  DELÚBIO  SOARES;  que  o  Sr.  MARCOS  
VALÉRIO disse que estava chegando de viagem e iria providenciar o  
hotel  para ficar  e  entraria  em contrato posteriormente;  que,  depois,  
MARCOS VALÉRIO lhe  ligou  e  informou  um hotel  para  a  ré  se  
dirigir  para  encontrá-lo;  que  na  portaria  do  hotel,  identificou-se  e  
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perguntou pelo Sr. MARCOS VALÉRIO; que subiu no local, mas era  
no formato de uma sala de reunião; que MARCOS VALERIO estava  
sozinho na ocasião; que se apresentou como Assessora do Deputado  
PAULO  ROCHA  e  teve  um  contato  de  apresentação;  que  o  Sr.  
MARCOS VALÉRIO lhe entregou os valores e disse que era a mando  
de DELÚBIO SOARES; que não chegou a contar os valores recebidos,  
mas o Sr. MARCOS VALÉRIO lhe informou que se tratava de R$  
200.000,OO;  que  os  valores  estavam  acondicionados  em  dois  
envelopes; que sua ida a São Paulo ocorreu no início de 2004; que  
depois de sua ida a São Paulo, não mais recebeu valores a mando do  
Deputado PAULO ROCHA para o PT do Pará”.

Nesse  mesmo  sentido,  colho  trecho  do  depoimento  prestado  por 
PAULO ROCHA à  Polícia  Federal,  no  qual  admite  ter  determinado  a 
ANITA LEOCÁDIA que  se  dirigisse  a  São  Paulo,  a  fim  de  efetuar  o 
recebimento do valor acordado (R$ 200.000,00):

“que em 2004 foram solicitados novos recursos a Delúbio Soares  
para  fazer  frente  a  despesas  com pré-campanha  de  2004  e  dívidas  
remanescentes;  que  DELÚBIO  SOARES  colocou  a  disposição  do  
PT/PA R$200 mil, a serem recebidos na cidade de São Paulo/SP; que  
DELÚBIO  não  falou  para  o  declarante  como  iria  repassar  tais  
recursos; que pediu para ANITA LEOCÁDIA se dirigir a São Paulo e  
efetuar  o  recebimento  desse  novo  repasse,  bem  como  efetuar  o  
pagamento dos credores do PT/PA; que orientou ANITA a procurar  
DELÚBIO SOARES no Diretório Nacional do PT; que ANITA não  
relatou ao declarante como recebeu o valor de R$ 200 mil nesta ocasião  
em que esteve em São Paulo/SP; que somente após as declarações que  
ANITA LEOCÁDIA prestou na Policia  Federal  é  que o  declarante  
tomou conhecimento que ANITA recebeu R$ 200 mil  das  mãos  de  
MARCOS VALÉRIO, em um encontro realizado em um hotel;  que  
após receber tal quantia, ANITA efetuou o pagamento imediato aos  
credores, conforme orientação do declarante”.

A despeito de afirmar não ter condições de precisar com detalhes as 
datas e os valores recebidos, é certo que ANITA LEOCÁDIA confirma ter 
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recebido, a mando do então Deputado PAULO ROCHA, o equivalente a 
R$ 620.000,00: “não tem condição de se lembrar com detalhes das datas e dos  
valores, mas sabe que, ao todo, recebeu R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil  
reais) a mando do Deputado PAULO ROCHA” (Vol. 72, fl. 15.545-15.546).

Ainda, segundo a denúncia, PAULO ROCHA recebeu de MARCOS 
VALÉRIO outros R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Desta feita, utilizou-
se do intermediário CHARLES SANTOS DIAS, que recebeu o valor de 
SIMONE  VASCONCELOS,  no  escritório  da  SMP&B,  em  Belo 
Horizonte/MG.

Tal fato foi descrito, com clareza de detalhes, pelo próprio preposto 
CHARLES SANTOS DIAS,  por ocasião de sua oitiva perante a Polícia 
Federal (Vol. 4, fls. 975-976):

“que  entrou  em  contato  com  SIMONE,  apresentou-se  
como CHARLES e fez menção a conversa que tinha tido com o  
do Deputado Federal PAULO ROCHA; que SIMONE pediu ao  
declarante que retornasse a ligação no dia seguinte pois ‘ainda  
estava  resolvendo’;  que  novamente  entrou  em  contato  com  
SIMONE,  que  solicitou  que  o  declarante  fosse  até  Belo  
Horizonte/MG, declinando o endereço onde deveria encontrá-
la, que hoje sabe ser o escritório da empresa SMP&B; que foi de  
avião para Belo Horizonte/MG; que não arcou com as despesas dos  
deslocamentos,  não  sabendo  precisar  quem custeou  suas  passagens  
aéreas, BSB/BH e BH/PA/BSB; que pegou os recursos com SIMONE,  
oportunidade  em  que  esta  solicitou  a  apresentação  da  carteira  de  
identidade  do  declarante;  que  nesse  momento  SIMONE  comentou  
que, de acordo com entendimento com o Deputado Federal PAULO  
ROCHA, seriam efetuados três pagamentos mensais de cem mil reais;  
que não estava preparado para transportar tal quantia, quando então  
foi  embalado  todo  o  dinheiro;  que  SIMONE  comentou  com  o  
declarante que o mesmo deveria retornar no próximo mês para  
retirar mais cem mil reais,  que inclusive ficou acertada uma  
data para que o declarante fizesse novo contato; (…) ;que no  
segundo mês, referente à segunda parcela de cem mil, deslocou-
se para Belo Horizonte/MG no mesmo endereço que SIMONE  
havia lhe fornecido; que nessa oportunidade SIMONE alegou  
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que estava sem recursos em espécie  e  que seria  entregue um  
cheque administrativo em nome da empresa SMP&B, ocasião  
em  que  assinou  um  recibo  no  valor  de  cem  mil  reais;  que  
SIMONE orientou o declarante  a se  dirigir,  salvo engano,  à  
Agência  Assembleia  do  Banco  Rural  e  procurar  alguém  da  
gerência  para  realizar  o  saque  do  cheque  administrativo  no  
valor de cem mil reais; que na Agência Assembleia do Banco  
Rural,  após  falar  com  um  dos  gerentes,  que  já  estava  
aguardando a presença do declarante, foi orientado a se dirigir  
ao  caixa;  que  no  caixa  foi  encaminhado  a  se  deslocar  à  
tesouraria  para  efetuar  o  saque,  não  sabendo  informar  se  
assinou algum documento comprobatório do recebimento dos  
valores”.

Documento constante do Apenso 45, fl. 89, comprova, pelo menos, o 
repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Argumenta a defesa de PAULO ROCHA que não há que se cogitar 
do crime de lavagem de dinheiro, pois “a prova produzida dá conta de que as  
transações foram feitas, todas, pelo sistema financeiro e quem estabeleceu esta via  
de envio do dinheiro foi o Diretório Nacional do PT”. 

A tese defensiva, todavia, incorre em dois equívocos de premissa.
Primeiro,  resta  incontroverso  nos  autos,  com  farta  prova 

documental,  que a  origem do dinheiro não é  o  Diretório  Nacional  do 
Partido dos Trabalhadores (PT). Os valores são oriundos da engenharia 
financeira criada e administrada pelas empresas de MARCOS VALÉRIO e 
seus  sócios,  como  anteriormente  examinado.  Aliás,  a  evidenciar  a 
inconsistência da argumentação, colhe-se da prova oral que as tratativas 
para a realização dos saques (datas, valores e local) eram ajustadas entre 
as  funcionárias  de  MARCOS  VALÉRIO  (SIMONE  e  GEIZA)  e  o 
parlamentar. Os ajustes nunca foram realizados por funcionários do PT.

Segundo,  é  sabido  que  o  sistema  financeiro  integra  setor 
proeminente e normalmente utilizado no processo de lavagem, razão pela 
qual,  inclusive,  compõe  o  rol  de  atividades  coobrigadas  à  prevenção 
(art.  9º  da  Lei  nº  9.613/98).  As  instituições  financeiras,  em  regra,  são 
intermediárias das mais diversas transações e não produtoras do capital. 
E, como intermediárias, não ostentam o poder da purificação.
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financeira criada e administrada pelas empresas de MARCOS VALÉRIO e 
seus  sócios,  como  anteriormente  examinado.  Aliás,  a  evidenciar  a 
inconsistência da argumentação, colhe-se da prova oral que as tratativas 
para a realização dos saques (datas, valores e local) eram ajustadas entre 
as  funcionárias  de  MARCOS  VALÉRIO  (SIMONE  e  GEIZA)  e  o 
parlamentar. Os ajustes nunca foram realizados por funcionários do PT.

Segundo,  é  sabido  que  o  sistema  financeiro  integra  setor 
proeminente e normalmente utilizado no processo de lavagem, razão pela 
qual,  inclusive,  compõe  o  rol  de  atividades  coobrigadas  à  prevenção 
(art.  9º  da  Lei  nº  9.613/98).  As  instituições  financeiras,  em  regra,  são 
intermediárias das mais diversas transações e não produtoras do capital. 
E, como intermediárias, não ostentam o poder da purificação.

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530964.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5724 de 8405 STF-fl. 57339



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

Não obstante, ao contrário do que sugere a defesa, as transferências 
financeiras  realizadas e as operações  para a conversão dos valores  em 
ativo – dinheiro em espécie – não cumpriram, como examinado no capítulo 
anterior da denúncia, os padrões usuais e comuns do mercado. 

Não se verificaram, na hipótese, simples transferências de recursos, 
mediante TED, DOC ou depósitos, da conta do Partido dos Trabalhadores 
para a conta do Diretório Regional. Os valores foram movimentados em 
espécie, sacados por interposta pessoa. 

Sem olvidar o recebimento em quarto de hotel e diretamente na sede 
da  SMP&B,  que  iniludivelmente  não  integram  o  sistema  financeiro 
nacional,  as  outras  transferências  foram  efetivadas  mediante  cheque 
emitido pela empresa SMP&B, da conta mantida no Banco Rural, nominal 
à própria empresa e endossado; por meio de correio eletrônico (e-mail), 
encaminhado pela  funcionária  da  SMP&B ao gerente  do  Banco  Rural, 
indicava-se o nome da pessoa autorizada a sacar em espécie o respectivo 
valor; o gerente da agência de Belo Horizonte, por sua vez, encaminhava, 
via  fac-símile,  à  agência  do  Banco  Rural  de  Brasília  autorização  para 
pagamento da pessoa indicada pela funcionária da SMP&B; e pagamento 
em  espécie  mediante  simples  recibo  e  cópia  de  documento  de 
identificação.

Por sua vez e mais relevante, a forma empregada, com supressão da 
informação às autoridades de controle do verdadeiro beneficiário, logra 
dissimular a movimentação e, ao final, ocultar o real beneficiário.

Consigne-se, ademais, que, diversamente do alegado pela defesa, a 
identidade da pessoa que intermediou o saque somente foi revelada com 
a medida coercitiva empregada no curso da investigação penal. 

A questão, portanto, não é de atipicidade, mas, parafraseando, em 
termos, o Ministro Sepúlveda Pertence, de inexistência do crime perfeito.

Igualmente, não lhe socorre a alegação de que se a intenção fosse não  
deixar qualquer sinal de participação, o réu, PAULO ROCHA, não solicitaria 
à  sua  própria  secretária  para  realizar  os  saques.  Isso  porque,  como 
anteriormente  afirmado,  sua  identificação  foi  acidental  e  marginal.  
Ademais,  incomum  e  extraordinário  seria  solicitar  a  um  estranho  ou 
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pessoa  sem  qualquer  vínculo  e/ou  relação  de  confiança  para  realizar 
saques de vultuosas quantias. 

Por outro lado, conquanto irrelevante a destinação dos recursos para 
a  consumação  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro,  em  princípio,  sua 
utilização  para  liquidação  de  despesas  de  campanha,  na  forma  e  modo 
utilizados  –  vg.  sem  efetiva  contabilização,  sem  comprovação  de 
idoneidade  dos  documentos,  sem  contemporaneidade  entre  saques  e 
pagamentos – pode representar etapa e/ou fim do processo de integração 
de recursos ilícitos na economia. 

Explico:  segundo a defesa,  “os valores foram utilizados integralmente  
para saldar dívidas contraídas pelo PT do Pará na  campanha eleitoral para  
Governador daquele Estado em 2002” (alegações finais, fl. 22). Ocorre que 
parte dos documentos refere-se a declarações – sem valor fiscal e contábil 
–  que  atestam,  também,  pagamentos  em  espécie.  Ainda  destaco  do 
apenso 101:  declaração de serviço prestado (pesquisa),  realizado no período  
de  setembro  a  dezembro  de  2003  (fl.  58);  declaração  de  serviços  de 
assessoria de marketing e publicidade,  realizados no período de agosto  
de 2004 (fl. 59); declaração de serviços de gravação de áudio e vídeo de 6 a  
17 julho de 2004 (fl. 60). 

Esse contexto não revela apenas  informalidade,  recursos e despesas 
não escriturados ou inadequadamente tratados. 

A par da inaceitável, sob qualquer perspectiva, suposta transferência 
de recursos à margem da legislação eleitoral, mormente em se tratando 
de político diplomado e no exercício de seu mandato,  as fraudes e  os 
mecanismos  utilizados  evidenciam  com  absoluta  clareza  que  o 
denunciado PAULO ROCHA tinha plena ciência das origens escusas e 
criminosas  dos  recursos  (afinal,  aceitou  receber  das  empresas  de 
MARCOS  VALÉRIO,  as  quais  mantinham  vários  contratos  com  a 
administração pública).

E, exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, 
tratou-se  de  engendrar  um  sistema  à  margem  da  lei  para  o  proveito 
econômico (e político).

Por derradeiro, outra evidência do conhecimento da origem ilícita é 
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o fato de que resta incontroversa nos autos a precária situação financeira 
do  Partido  dos  Trabalhadores  à  época.  O próprio  DELÚBIO SOARES, 
então tesoureiro do Partido, afirmou que o PT saiu das eleições de 2002 
com mais 20 milhões em dívida e que os Diretórios Regionais conheciam 
essa  realidade  –  consigne-se  que  o  valor  era  superior  à  própria 
arrecadação anual (Vol.77, 16.591-16.632).

Nesse sentido, também, as declarações de PAULO ROCHA, quando 
admitiu que, em março de 2003, conversou com DELÚBIO SOARES e ele 
lhe informou que  não havia dinheiro em caixa,  sendo que, em meados de 
junho,  DELÚBIO  falou  para  o  declarante  que  uma  pessoa  iria  entrar  em  
contato.  Que  teve  um contato  com o  Sr.  MARCOS VALÉRIO que  disse  ao  
declarante  que  estava  à  disposição  do  PT/PA  o  valor  de  R$  300  mil.  O 
declarante admitiu que conhecia MARCOS VALÉRIO desde janeiro de 
2003, quando o mesmo foi responsável pela campanha de João Paulo Cunha à  
presidência da Câmara,  e que  não questionou DELÚBIO SOARES por quais  
motivos  os  recursos  estavam  sendo  encaminhados  através  de  MARCOS  
VALÉRIO. (Vol. 9, fls. 1.867-1.868).

Sr.  Presidente,  se  todos  esses  elementos  não  são  suficientes  para 
demonstrar, à saciedade, o conhecimento, por parte do parlamentar, da 
origem ilícita dos recursos, penso que a Corte exige do Ministério Público 
a  prova diabólica,  a  prova impossível  e,  lamentavelmente,  escancara a 
porta da impunidade.

Acerca  do  conhecimento  da  ilicitude,  afirma  Kaufman:  “na  quase  
totalidade dos casos a invocação do desconhecimento da norma não passa duma  
mentira grosseira e transparente. É que o egoísmo nos revela quais são os atos  
que não precisamos tolerar, e via de regra nossa razão conclui acertadamente que  
tais atos devem estar proibidos quando praticados por outrem face à nossa pessoa,  
ou por nós face a outrem. Essa suposição da existência de uma proibição, que se  
funda  na  realidade,  basta  perfeitamente  para  produzir  um  conhecimento  
suficiente da norma” (apud Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos de  
Direito Penal,  Saraiva, p. 259).  Mutatis mutandis,  afigura-me muito claro 
aquilo  que  podemos  aceitar  ou  não  no  comportamento  das  pessoas, 
principalmente quando estamos diante de homens públicos.
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Colhe-se da doutrina especializada sobre lavagem de dinheiro:

“De  todas  as  formas,  como  elementos  indiciários,  será 
necessário valorar para demonstrar o conhecimento da origem 
ilícita,  entre  muitos  outros,  dados  tais  como  a  utilização  de 
identidades  supostas,  a  existência de relações  comerciais  que 
justifiquem os movimentos de dinheiro, a utilização de testas-
de-ferro sem disponibilidade econômica real sobre os bens,  a 
vinculação  com  sociedades  fictícias  carentes  de  atividade 
econômica, mais especificamente se estão radicadas em países 
conceituados como paraísos fiscais,  a realização de alterações 
documentais,  o  fracionamento  de  ingressos  e  depósitos  para 
dissimular sua quantia,  a disposição de elevadas quantidades 
em dinheiro em espécie sem origem conhecida, a simulação de 
negócios  ou  operações  comerciais  que  não  respondem  à 
realidade,  a  percepção  de  elevadas  comissões  pelos 
intermediários  e,  finalmente,  quaisquer  outras  circunstâncias 
concorrentes na execução de tais atos que sejam suscetíveis de 
serem  qualificados  como  irregulares  ou  atípicos  desde  uma 
perspectiva financeira e mercantil  e que não venham senão a 
indicar,  no fundo,  a clara  intenção ou vontade de ocultar ou 
encobrir os bens e produtos do delito”.  (André Luís Callegari, 
Lavagem de  dinheiro  e  o  problema  da  prova  do  delito  prévio,  RT, 
801/448).

Destarte, se os ajustes com pessoas que não integram o Partido; os 
recebimentos  por interpostas  pessoas;  o  não uso  dos meios  normais  e 
seguros para a transferência de dinheiro;  a  movimentação de quantias 
vultosas em espécie; o recebimento de valores de empresa prestadora de 
serviço  ao  Poder  Público;  o  recebimento  em  quarto  de  hotel  e  no 
escritório da empresa em Belo Horizonte (que não é a sede do Partido); e 
a conhecida situação financeira precária do partido não são referenciais 
válidos, penso que a Corte,  concessa venia,  precisa explicitar o que será 
preciso para o atendimento da elementar do tipo.

A despeito de não se imputar proveito financeiro, pessoal e direto, 
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em  favor  de  ANITA  LEOCÁDIA,  a  instrução  probatória  logrou 
comprovar  que  sua  conduta  foi  essencial  à  concretização  do  intento 
criminoso  de  PAULO  ROCHA.  Em  outras  palavras,  ao  agir,  ANITA 
LEOCÁDIA contribuiu decisivamente para a realização do tipo penal.

Anoto que a relação de subordinação (tese  defensiva),  prima facie, 
não se coaduna com o contexto dos autos, na medida em que se procura 
vincular o recebimento dos valores à condição de PAULO ROCHA de 
Presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado do Pará. 

Ora,  ANITA  LEOCÁDIA  não  era  funcionária  do  Partido  dos 
Trabalhadores e muito menos exercia suas funções no Pará. Sua relação 
era com o parlamentar PAULO ROCHA, em Brasília. Não estava, então, 
obrigada  a  realizar  tarefas  outras  não  ligadas  aos  seus  misteres  na 
Câmara dos Deputados.

Em princípio, é certo que não há nada de ilegal em se dirigir a uma 
agência bancária e realizar um saque em espécie. Também não é ilegal 
cumprir ordem nesse sentido de seu superior.

Todavia, o agir de ANITA LEOCÁDIA não se limitou a realizar um 
único  e  exclusivo  saque.  Um  fato  isolado  que  pudesse  passar 
desapercebido pela assessora parlamentar.

A  realidade  dos  fatos  é  outra:  são  vários  saques  de  vultuosas 
quantias, embora disponíveis no mercado outras modalidades, inclusive 
mais  seguras,  para  a  movimentação  de  recursos.  As  tratativas,  como 
afirmou  a  própria  ré,  foram  realizadas  entre  ela  e  SIMONE 
VASCONCELOS,  que  sabidamente  não  era  funcionária  do  PT.  Os 
recursos  disponibilizados  não  eram  provenientes  do  Partido  dos 
Trabalhadores – esse fato era de absoluta ciência da ré, pois assinou os 
documentos no Banco,  vg.  Apenso 6, fls. 36 e 123. Inexplicável, ainda, a 
necessidade de descolar-se de Brasília para São Paulo para receber, em 
espécie, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ainda, num quarto de hotel. 

Sobreleva  notar,  mais  uma vez,  que,  diferentemente  do  que quer 
fazer crer a defesa, ANITA LEOCÁDIA só foi identificada em razão da 
publicidade que o caso atingiu — desencadeando, inclusive, uma CPMI 
—  e  da  busca  e  apreensão  realizada  nas  Agências  do  Banco  Rural, 
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oportunidade em que se logrou apreender os documentos (e-mails e faxes) 
“guardados” pela instituição.

Não  obstante,  de  fato,  é  possível  que  a  acusada  não  tivesse 
conhecimento  da  origem  ilícita  do  dinheiro,  pois,  diferentemente  de 
outros casos analisados pela Corte, não se evidenciou uma vida ativa  no 
Partido  (vg.  participação  em  reuniões).  Ao  que  parece,  realmente,  foi 
escalada pela relação de confiança, não, propriamente, por sua militância. 

É fundamental “para que o dolo do tipo se afirme, que o agente conheça,  
saiba, represente corretamente ou tenha consciência (consciência “psicológica” ou  
consciência  “intencional”),  note-se  bem das circunstâncias  do  facto  (e  não de  
facto,  atente-se,  porque  tanto  podem  ser  “de  facto”  como  “de  direito”)  que  
preenche um tipo de ilícito objectivo. A razão desta exigência deve ser vista à luz  
da função que este elemento desempenha: o que com ele se pretende é que, ao  
actuar, o agente conheça tudo quanto é necessário a uma correcta orientação da  
sua consciência ética para o desvalor jurídico que concretamente se liga à acção  
intentada, para o seu caráter ilícito;  porque tudo isso é indispensável para se  
poder afirmar que o agente detém, ao nível da sua consciência intencional ou  
psicológica,  o  conhecimento necessário para  que sua consciência  ética,  ou dos  
valores,  ponha  e  resolva  correctamente  o  problema  da  ilicitude  do  
comportamento”. (Jorge  de  Figueiredo  Dias,  Direito  Penal  –  Parte  Geral, 
Tomo I, Coimbra Editora, p. 351).

Diante de todo o exposto, acompanho o eminente Ministro Relator, 
para  julgar  parcialmente  procedente  a  imputação  e,  por  conseguinte, 
condenar o acusado PAULO ROCHA, nas penas previstas no art. 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/1998; e para absolver ANITA LEOCÁDIA, da imputação 
do crime previsto no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998, com fundamento 
no art. 386, VII, do CPP.

2. JOÃO MAGNO

Com  relação  a  JOÃO  MAGNO,  recibos  informais  dão  conta  do 
recebimento  de  R$  250.000,00,  por  intermédio  de  PAULO  OLIVEIRA 
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termos:  R$ 50.000,00, em 17.9.2004 (Apenso 45, fl. 121);  R$ 50.000,00, em 
21.9.2004 (Apenso 45, fl. 122);  R$ 50.000,00, em 23.9.2004 (Apenso 45, fl. 
123);  R$  50.000,00,  em  23.9.2004  (Apenso  45,  124);  R$  50.000,00,  em 
24.9.2004 (Apenso 45, 125).

A despeito de negar a prática dos ilícitos, bem como de argumentar 
que os montantes recebidos tiveram por destino o pagamento de dívidas 
de  campanha,  esses  repasses  foram  confirmados  pelo  próprio  JOÃO 
MAGNO em depoimento prestado à Polícia Federal (Vol. 29, fl. 6.003) e 
em juízo (Vol. 76, fl. 16.293):

“que, posteriormente,  entre os dias 17 e 24 de setembro de  
2003,  o  Sr.  PAULO  ALBRIGO  recebeu  mais  R$  250.000,00 
(duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  já  que  era  Presidente  do  Comitê  
Financeiro  da  campanha  eleitoral  do  declarante  para  Prefeito  de  
Ipatinga/MG;  que  esses  R$  250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  
reais)  foram  recebidos  em  três  parcelas,  não  sabendo  dizer  se  em  
dinheiro vivo ou depósito em conta bancária” [no ponto,  cumpre 
observar  que  esse  depoimento  foi  devidamente  ratificado 
pelo acusado em juízo:  “lido  para o  interrogando o  depoimento  
prestado  pelo  mesmo às  fls.  6002 e  6004,  respondeu que  confirma  
integralmente  seus  termos,  bem  como  sua  assinatura  nele  aposta” 
(Vol. 76, fl. 16.293)].

Há notícia nos autos, ainda, do pagamento de outras duas parcelas, 
ambas no valor de  R$ 50.000,00,  efetuadas nas datas de 5.12.2003 e de 
27.4.2004.  Apesar de não haver qualquer documento dessas operações, 
JOÃO  MAGNO  confirmou  o  recebimento  desses  valores  na  sede  da 
SMP&B em Belo Horizonte (Vol. 29, fl. 6.003):

“que  o  Sr.  PAULO  VIEIRA  ALBRIGO,  atual  assessor  do  
declarante, também recebeu R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de  
MARCOS VALÉRIO, no dia 05.12.2003, sendo que esta quantia foi  
paga em espécie  na Sede da SMP&B em Belo Horizonte/MG; que,  
neste  momento,  esclarece  que  não  tem  como  afirmar  que  PAULO  
ALBRIGO recebeu em espécie ou em cheque a quantia mencionada na  
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sentença anterior; (...) que o último repasse de recursos de MARCOS  
VALÉRIO  ocorreu  no  dia  27.04.2004,  no  valor  de  R$50.000,00  
(cinquenta mil reais), através de um cheque da 2S PARTICIPAÇÕES  
em favor de PAULO VIEIRA ALBRIGO”.

PAULO  VIEIRA  ALBRIGO,  ao  prestar  depoimento  perante  o 
Conselho  de  Ética  da  Câmara  dos  Deputados,  descreveu,  de  forma 
minuciosa, o recebimento dos valores imputados na denúncia (Vol. 88, fls. 
19.267-19.268). Destaco apenas:

“O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - O relatório aqui, 
que é uma peça dirigida pelo Deputado ao Tribunal Regional 
Eleitoral,  diz  que  esse  dinheiro  foi  oriundo  da  empresa  2S 
Participações Ltda.

O SR. PAULO VIEIRA ALBRIGO - Sim. Eu me dirigi ate a  
Agência SMP&B, para pegar lá esse recurso. Chegando lá, eles me  
deram esse cheque e me pediram que me dirigisse até o banco. Eu fui  
até o banco e resgatei  esse valor” [no ponto, saliento que essas 
declarações  foram,  posteriormente,  confirmadas  em  juízo: 
“que  confirma  o  inteiro  teor  do  depoimento  prestado  perante  o  
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados” (Vol. 88, fl. 19.125)].

JOÃO MAGNO ainda admitiu o repasse de R$ 10.000,00, desta vez 
por intermédio do assessor CHARLES ANTÔNIO RIBEIRO (Vol. 29, fl. 
6.002), o que, igualmente, foi por este confirmado (Vol. 88, fl. 19.141):

“que recebeu uma ligação  do deputado  JOÃO MAGNO, que  
estava em Brasília, solicitando ao depoente o nº de sua conta-corrente,  
para depósito de uma quantia em dinheiro, na época aproximadamente  
R$ 10.000,00; que o deputado JOÃO MAGNO não disse ao depoente  
a origem do valor; que não se lembra o meio utilizado para o depósito  
em sua conta; que o deputado JOÃO MAGNO disse ao depoente que  
o dinheiro seria utilizado para pagamento de dívidas de campanha;  
que o depoente fez os saques em dinheiro, efetuando o pagamento aos  
credores”. 
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A  farta  prova  documental,  aliada  aos  depoimentos 
retromencionados, comprovam à saciedade as transferências de recursos 
das empresas de MARCOS VALÉRIO em favor de JOÃO MAGNO.

JOÃO  MAGNO,  conquanto  admita  o  recebimento  dos  valores 
alhures mencionados, argumenta que não há nenhum documento, ou sequer  
depoimento, dando conta de que o réu teria conhecimento de outra origem dos  
valores que lhes foram repassados que não o Partido dos Trabalhadores. 

Ora, resta incontroverso nos autos, com farta prova documental, que 
a  origem  do  dinheiro  não  é  o  Diretório  Nacional  do  Partido  dos 
Trabalhadores  (PT).  Os  valores  são  oriundos  da  engenharia  financeira 
criada  e  administrada  pelas  empresas  de  MARCOS  VALÉRIO  e  seus 
sócios, como anteriormente examinado. Aliás, o próprio intermediário de 
JOÃO  MAGNO  afirmou  que  retirou  o  dinheiro  na  agência  de 
propaganda de MARCOS VALÉRIO, por ordem do deputado (Vol. 88, fl. 
13.125).

E  mais,  o  acusado,  em  declarações  prestadas  à  Polícia  Federal, 
admitiu  conhecer  MARCOS VALÉRIO desde 1999 e  que,  após manter 
contato com DELÚBIO SOARES, no sentido de que o declarante se dirigisse à  
SMP&B para ajustar a forma de recebimento de auxílio de campanha, manteve 
um segundo contato com MARCOS VALÉRIO, na sede da SMP&B (Vol. 
29, fl. 6.004). Ou seja, o acusado sabia que os recursos eram oriundos da 
SMP&B e não do PT.

Reafirmo que o elemento subjetivo do tipo – dolo – pode ser aferido 
das condições factuais objetivas e, com efeito, não há como se acolher a 
tese da ignorância, salvo se se admiti-la como deliberada.

São  vultuosas  quantias  recebidas  em  espécie,  a  despeito  dos 
mecanismos seguros e usuais do mercado. São valores provenientes de 
empresas de publicidade contratadas pelo Poder Público. São despesas e 
créditos tratados à margem da legislação eleitoral. Informalidade? Não. 
Transferências de recursos que não encontram legitimidade ética e legal. 
E os próprios mecanismos utilizados pelos réus, inclusive com artifícios 
para ocultar a origem e a destinação dos recursos, denotam a concretude 
da imputação.
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Diante de todo o exposto, acompanho o eminente Ministro Relator e 
julgo procedente o pedido ministerial  para condenar o acusado JOÃO 
MAGNO, nas penas previstas no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998.

3. PROFESSOR LUIZINHO

Afirma  o  Parquet,  em  síntese,  que  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA, 
conhecido  como  “PROFESSOR  LUIZINHO”,  também  com  pleno 
conhecimento  da  atuação  dos  núcleos  político-partidário  e  financeiro-
publicitário,  recebeu,  de  forma  dissimulada,  por  meio  de  interposta 
pessoa, a fim de não deixar qualquer registro formal do seu envolvimento 
na empreitada criminosa, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Segundo a denúncia,  o montante foi  sacado na agência do Banco 
Rural  em  Brasília,  por  seu  assessor  parlamentar  JOSÉ  NILSON  DOS 
SANTOS, na data de 18.12.2003.

O recebimento, por JOSÉ NILSON DOS SANTOS, do valor de  R$ 
20.000,00 é incontroverso nos autos.

Em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  JOSÉ  NILSON  DOS 
SANTOS  afirmou  ter  solicitado  ao  PROFESSOR  LUIZINHO  que 
obtivesse  determinada  quantia  em  dinheiro  junto  ao  Partido  dos 
Trabalhadores,  no intuito de pagar despesas eleitorais.  Concluiu que o 
PROFESSOR  LUIZINHO,  após  tratativas  com  DELÚBIO  SOARES, 
conseguiu  a  verba  almejada.  Por  oportuno,  transcrevo  excertos  do 
depoimento (Vol. 3, fls. 813-814):

“que  em junho de  dois  mil  e  três  solicitou  ao  PROFESSOR  
LUIZINHO que obtivesse junto ao Partido dos Trabalhadores uma  
determinada quantia  em dinheiro para  que  pudesse  pagar  despesas  
com  gastos  pré-eleitorais  de  pré-candidatos  do  Partido  dos  
Trabalhadores  ao  cargo  de  vereador;  que  estas  despesas  consistiam  
valores  que  seriam  pagos  a  designers  gráficos,  além  de  material  
gráfico; que o PROFESSOR LUIZINHO ficou de providenciar estas  
verbas junto ao Partido dos Trabalhadores, tendo conhecimento que o  
mesmo  conseguiu  dinheiro  com  DELÚBIO  SOARES;  que  ficou  
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Diante de todo o exposto, acompanho o eminente Ministro Relator e 
julgo procedente o pedido ministerial  para condenar o acusado JOÃO 
MAGNO, nas penas previstas no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998.
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conhecido  como  “PROFESSOR  LUIZINHO”,  também  com  pleno 
conhecimento  da  atuação  dos  núcleos  político-partidário  e  financeiro-
publicitário,  recebeu,  de  forma  dissimulada,  por  meio  de  interposta 
pessoa, a fim de não deixar qualquer registro formal do seu envolvimento 
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SANTOS, na data de 18.12.2003.

O recebimento, por JOSÉ NILSON DOS SANTOS, do valor de  R$ 
20.000,00 é incontroverso nos autos.

Em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  JOSÉ  NILSON  DOS 
SANTOS  afirmou  ter  solicitado  ao  PROFESSOR  LUIZINHO  que 
obtivesse  determinada  quantia  em  dinheiro  junto  ao  Partido  dos 
Trabalhadores,  no intuito de pagar despesas eleitorais.  Concluiu que o 
PROFESSOR  LUIZINHO,  após  tratativas  com  DELÚBIO  SOARES, 
conseguiu  a  verba  almejada.  Por  oportuno,  transcrevo  excertos  do 
depoimento (Vol. 3, fls. 813-814):

“que  em junho de  dois  mil  e  três  solicitou  ao  PROFESSOR  
LUIZINHO que obtivesse junto ao Partido dos Trabalhadores uma  
determinada quantia  em dinheiro para  que  pudesse  pagar  despesas  
com  gastos  pré-eleitorais  de  pré-candidatos  do  Partido  dos  
Trabalhadores  ao  cargo  de  vereador;  que  estas  despesas  consistiam  
valores  que  seriam  pagos  a  designers  gráficos,  além  de  material  
gráfico; que o PROFESSOR LUIZINHO ficou de providenciar estas  
verbas junto ao Partido dos Trabalhadores, tendo conhecimento que o  
mesmo  conseguiu  dinheiro  com  DELÚBIO  SOARES;  que  ficou  
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agendado um encontro entre o depoente e DELÚBIO SOARES, que  
ocorreu  em  dezembro  de  dois  mil  e  três,  na  sede  do  Partido  dos  
Trabalhadores, onde ficou acertado que era para o depoente ir até um  
endereço  fornecido  pelo  DELÚBIO  na  oportunidade,  localizado  na  
Avenida Paulista,  em São Paulo/SP;  que até  então o  depoente  não  
sabia que iria a um banco pegar o dinheiro; que ao chegar no endereço  
é que verificou tratar-se da agência Avenida Paulista do Banco Rural;  
que DELÚBIO também disse o nome da pessoa que o depoente deveria  
procurar no Banco Rural, cujo nome não se recorda; que de fato, no  
dia vinte e três de dezembro de dois mil e três encaminhou-se até o  
local indicado por DELÚBIO, apresentou-se ao funcionário também  
indicado por DELÚBIO, recebendo vinte mil reais em dinheiro vivo;  
que recebeu o dinheiro em uma sala  de vidro,  botou o dinheiro no  
bolso,  assinou  um  recibo,  forneceu  a  carteira  de  identidade  ao  
funcionário do banco, recebendo em seguida o documento; que após  
este procedimento levantou-se e foi embora em seu carro particular;  
que  o  dinheiro  recebido  pelo  depoente  foi  utilizado  para  pagar  
designers gráficos; que todo o dinheiro foi utilizado, sendo que ainda  
faltou saldar algumas dívidas”.

Nesse mesmo sentido, ouvido no Conselho de Ética da Câmara dos 
Deputados,  PROFESSOR  LUIZINHO  confirma  ter  consultado  o 
tesoureiro do PT, DELÚBIO SOARES, sobre a possibilidade de angariar 
ajuda  financeira  para  dar  suporte  nas  campanhas  políticas  do  ABC 
paulista (Apenso 95, fl. 10, Vol. 1):

“O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - Sr. Presidente, Srs.  
Deputados,  senhor  advogado,  Dr.  MÁRCIO  SILVA,  Deputado  
PROFESSOR LUIZINHO, o senhor confirma que, em julho de 2003,  
consultou  o  tesoureiro  do  PT.  DELÚBIO  SOARES,  sobre  a  
possibilidade  de  conseguir  ajuda  financeira  para  colaborar  em  
prováveis campanhas a Vereador e Vereadora em diversos Municípios  
do ABC paulista?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Confirmo. 
Eu relato isso na minha defesa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - O senhor confirma 
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que  esse  pedido  de  V.Exa.  só  foi  atendido  em dezembro  de 
2003?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Não, não. 
Ele nunca me retornou. Eu só fiz alusão, fiz a objeção, disse: 
‘Olha, é possível ajuda?’ Porque haviam me provocado. A partir 
daí não tive mais nenhum contato. E transmiti ... Porque se o 
senhor, se me permite,  Relator, se o senhor for ver na minha 
defesa, eu deixo claro que o NILSON me provocou, se tinha 
como ter aporte. Eu disse a ele: ‘Isso é com DELÚBIO’. ‘Dá para 
você  falar?’  Falei:  ‘Dá  para  falar’.  Perguntei  ao  DELÚBIO: 
‘DELÚBIO, é possível?’ ‘É.’ Transmiti isso ao NILSON, ponto, 
mais  nada.  A partir  daí,  não  tivemos  mais  nenhum  contato 
sobre essa questão.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO - Posterior a isso. 
em  dezembro  de  2003,  mais  precisamente  no  dia  23  de 
dezembro, o assessor de V.Exa. - o assessor parlamentar lotado 
aqui no gabinete, mas que lhe assessora no Estado de São Paulo, 
JOSÉ NILSON DOS SANTOS - foi comunicado que estariam à 
disposição dele 20 mil reais.

O  SR.  DEPUTADO  PROFESSOR  LUIZINHO  -  Pelo  
processo, eu teria que ver junto aqui com o senhor. Se o senhor for ver  
pelo  processo,  pela  declaração  dele,  ele  diz  que fez  o  contato e  que  
depois  ...  Primeiro,  ele  me  procurou;  depois  ele  foi  informado  que  
estava à disposição. A forma como se deu eu não tenho claro, eu não  
sei, mas, pelo que ele declara para nós. na sua declaração apresentada  
tanto na Policia Federal como na CPMI dos Correios (...) Porque, em  
todas as vezes que puseram à disposição a possibilidade de apresentar  
defesa, eu solicitei que ele fizesse o esclarecimento. E ele deixa claro  
que  ele  tinha  demandado  junto  ao  DELÚBIO  e  que  depois  o  
DELÚBIO devolveu a ele dizendo que era nesse período a retirada -  
nesse dia ou nesse período”.

Inquirido  perante  a  Polícia  Federal,  LUIZ  CARLOS  DA  SILVA, 
PROFESSOR LUIZINHO,  afirmou  que  “JOSÉ  NILSON não  solicitou  ao  
declarante qualquer quantia para custear as referidas pré-campanhas, tampouco  
solicitou a intermediação deste junto a DELÚBIO SOARES; Que de fato, falou  
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para JOSÉ NILSON procurar DELÚBIO SOARES, pois era de conhecimento de  
todos os integrantes do PT que DELÚBIO era o responsável pelo apoio financeiro  
dos  candidatos”.  Em resumo,  acabou afirmando  que  “ficou  sabendo  pela  
imprensa que JOSÉ NILSON havia feito um saque de R$ 20 mil em uma agência  
do BANCO RURAL”. (Vol. 8, fl. 1.752-1.753).

Por  ocasião  de  seu  testemunho  em  juízo,  JOSÉ  NILSON  DOS 
SANTOS  modificou  sua  versão,  para  afirmar  que  não  solicitou  ao 
PROFESSOR LUIZINHO, a fim de fazer frente a despesas eleitorais,  a 
quantia descrita na exordial acusatória (Vol. 137, fl. 30.080)

“que não solicitou ao PROFESSOR LUIZINHO, em 2003, que  
obtivesse determinada quantia  em dinheiro para que pudesse pagar  
despesas com gostos pré-eleitorais  de pré-candidatos do Partido dos  
Trabalhadores ao cargo de Vereador, divergente do que alegou perante  
a Polícia Federal”.

Em  seu  interrogatório  judicial,  DELÚBIO  SOARES  afirmou, 
categoricamente,  que  nunca  tratou  do  assunto  com  o  Deputado 
LUIZINHO (Vol. 77, fl. 16.618):

“O Deputado LUIZ CARLOS, LUIZINHO, que também é meu  
amigo, nós fomos dirigentes, fomos professores juntos, há alguns anos.  
O Deputado LUIZ CARLOS, o Deputado LUIZINHO, ele ...  Não  
falei com ele sobre finanças, mas o pessoal do diretório procurou na  
época,  no  começo,  não  sei  precisar  a  data,  que  queria  fazer  uma  
pesquisa para vários vereadores, queriam ampliar a base deles lá e eu  
autorizei em relação ao recurso para funcionário, e como ... Depois ...  
Funcionário, militantes do PT, não sabia nem que era funcionário, o  
LUIZINHO,  dirigente  do  PT  de  Santo  André.  Depois  veio  essa  
confusão toda e quem pagou ... Quem ficou na conta foi o Deputado  
LUIZINHO.  Nunca  tratei  desse  assunto  com  o  Deputado  
LUIZINHO”.

Em princípio, não é de se estranhar as mudanças de versões, aliás, 
algo muito comum nestes autos.
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A versão do réu, no entanto, reveste-se de plausibilidade, pois restou 
demonstrado nos autos que JOSÉ NILSON DOS SANTOS era militante 
do Partido dos Trabalhadores e tinha interlocução direta com DELÚBIO 
SOARES.  É  possível  e  crível  que  JOSÉ  NILSON  tenha  negociado  
diretamente com o tesoureiro do PT e, inclusive, recebido a importância 
ajustada sem conhecimento do PROFESSOR LUIZINHO.

A situação  distingue-se,  também,  de  outras  analisadas  nos  autos, 
porquanto não se trata de vultuosa quantia e de repasses sucessivos.

Com efeito, a par da contradição entre os depoimentos, tenho pra 
mim que não se desincumbiu o Parquet  de comprovar, por outros meios 
de prova, a adesão do acusado à prática criminosa. É que, não obstante o 
acervo  probatório  coligido  aos  autos  tenha  comprovado, 
satisfatoriamente, a transferência do montante de  R$ 20.000,00 em favor 
de  JOSÉ  NILSON  DOS  SANTOS,  não  logrou  o  órgão  ministerial 
demonstrar,  de  forma  peremptória,  a  efetiva  participação  do  acusado 
PROFESSOR LUIZINHO na empreitada criminosa.

Nesse  sentido,  partindo-se  da  premissa  de  que  à  acusação  cabe 
comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do 
acusado, na dúvida a absolvição se impõe, nos termos do princípio do 
favor rei ou in dubio pro reo. 

Inclusive, esse é o mandamento disposto no art. 386, VII,  do CPP, 
com a redação dada pela Lei 11.690/2008, in verbis: “O juiz absolverá o réu,  
mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não  
existir prova suficiente para a condenação”.

4. ANDERSON ADAUTO

Com  relação  ao  acusado  ANDERSON  ADAUTO,  restou 
comprovado  nos  autos  o  recebimento  de  pelo  menos  R$  600.000,00 
(seiscentos  mil  reais),  utilizando-se,  em todas  essas  oportunidades,  do 
preposto JOSÉ LUIZ ALVES.

A corroborar esses elementos de prova, salvo algumas discrepâncias 
quanto às datas,  constam dos autos recibos informais,  apreendidos no 
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de  JOSÉ  NILSON  DOS  SANTOS,  não  logrou  o  órgão  ministerial 
demonstrar,  de  forma  peremptória,  a  efetiva  participação  do  acusado 
PROFESSOR LUIZINHO na empreitada criminosa.

Nesse  sentido,  partindo-se  da  premissa  de  que  à  acusação  cabe 
comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do 
acusado, na dúvida a absolvição se impõe, nos termos do princípio do 
favor rei ou in dubio pro reo. 

Inclusive, esse é o mandamento disposto no art. 386, VII,  do CPP, 
com a redação dada pela Lei 11.690/2008, in verbis: “O juiz absolverá o réu,  
mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não  
existir prova suficiente para a condenação”.

4. ANDERSON ADAUTO

Com  relação  ao  acusado  ANDERSON  ADAUTO,  restou 
comprovado  nos  autos  o  recebimento  de  pelo  menos  R$  600.000,00 
(seiscentos  mil  reais),  utilizando-se,  em todas  essas  oportunidades,  do 
preposto JOSÉ LUIZ ALVES.

A corroborar esses elementos de prova, salvo algumas discrepâncias 
quanto às datas,  constam dos autos recibos informais,  apreendidos no 
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Banco  Rural,  dando  conta  do  recebimento,  por  JOSÉ  LUIZ  ALVES, 
exatamente do valor de R$ 600.000,00.

Esses  valores  foram  recebidos,  basicamente,  de  duas  formas:  a) 
diretamente,  pelo  próprio  JOSÉ  LUIZ  ALVES:  1.  R$  100.000,00,  em 
9.9.2003 (Apenso 5, fl. 212; confira também Anexo IV do Laudo de Exame 
Financeiro nº 1.450/2007 – INC de 21.5.2007, fl. 449); 2. R$ 50.000,00, em 
16.9.2003  (Apenso  5,  fl.  219;  confira  também  Anexo  IV  do  Laudo  de 
Exame  Financeiro  nº  1.450/2007  –  INC  de  21.5.2007,  fl.  449);  3.  R$ 
100.000,00, em 23.9.2003 (Apenso 5, fl. 237; confira também Anexo IV do 
Laudo de Exame Financeiro nº 1.450/2007 – INC de 21.5.2007, fl. 449); b) 
indiretamente,  por  intermédio  de  SIMONE  VASCONCELOS,  que 
efetuava o saque do numerário e o repassava a JOSÉ LUIZ ALVES: 1. R$ 
50.000,00, em 13.1.2004 (Apenso 5, fls. 59-59 verso); 2. R$ 50.000,00, em 
3.2.2004 (Apenso 5, fls. 98-98 verso); 3. R$ 250.000,00, repasses efetuados 
entre os dias 7 e 8.10.2003 (Apenso 45, fls. 79-82).

No ponto,  importante observar que o próprio JOSÉ LUIZ ALVES, 
conquanto enfatize que o recebimento do dinheiro tinha como objetivo o 
pagamento de dívidas de campanha, não negou, durante a instrução, o 
recebimento de parte dos valores mencionados (Vol. 76, fl. 16.289):

“reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial em  
que  optou  por  permanecer  em  silêncio,  diz  que  já  compareceu  a  
agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 (seis) ocasiões; diz  
que em 4 (quatro) delas com o fim de receber valores destinados ao  
senhor ANDERSON ADAUTO; diz que o montante total recebido foi  
de R$ 200.000,OO (duzentos mil reais), diz que esses valores foram  
entregues por um funcionário do banco Rural de nome RENATO; diz  
que forneceu ao mesmo sua carteira de identidade e, ainda, assinou  
um recibo; diz que os valores lhe foram entregues em espécie; diz que  
não sabia que tais recursos eram provenientes da empresa SMP&B,  
apenas  foi  informado  por  ANDERSON ADAUTO que  os  valores  
foram encaminhados pelo PT nacional; reitera que nunca fez qualquer  
saque de valores sabendo pertencerem a empresa SMP&B; diz que por  
orientação  de  ANDERSON  ADAUTO  utilizou  o  dinheiro  no  
pagamento de dividas eleitorais; diz que a maioria destas quitações foi  
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exatamente do valor de R$ 600.000,00.
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conquanto enfatize que o recebimento do dinheiro tinha como objetivo o 
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recebimento de parte dos valores mencionados (Vol. 76, fl. 16.289):

“reinterrogado acerca das perguntas da autoridade policial em  
que  optou  por  permanecer  em  silêncio,  diz  que  já  compareceu  a  
agência do Banco Rural situada em Brasília em 6 (seis) ocasiões; diz  
que em 4 (quatro) delas com o fim de receber valores destinados ao  
senhor ANDERSON ADAUTO; diz que o montante total recebido foi  
de R$ 200.000,OO (duzentos mil reais), diz que esses valores foram  
entregues por um funcionário do banco Rural de nome RENATO; diz  
que forneceu ao mesmo sua carteira de identidade e, ainda, assinou  
um recibo; diz que os valores lhe foram entregues em espécie; diz que  
não sabia que tais recursos eram provenientes da empresa SMP&B,  
apenas  foi  informado  por  ANDERSON ADAUTO que  os  valores  
foram encaminhados pelo PT nacional; reitera que nunca fez qualquer  
saque de valores sabendo pertencerem a empresa SMP&B; diz que por  
orientação  de  ANDERSON  ADAUTO  utilizou  o  dinheiro  no  
pagamento de dividas eleitorais; diz que a maioria destas quitações foi  
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feita  pelo  próprio  interrogando;  diz  que  não  conhece  SIMONE  
VASCONCELOS; diz que reconhece como sua a assinatura aposta na  
cópia do encaminhamento de  fac-símile  do Banco Rural,  datado de  
16/09/2003,  referente  a  um saque  de  R$ 50.000,00 (cinquenta  mil  
reais),  do  cheque  nº  745758;  (...)  diz  que  reconhece  também  sua  
assinatura quanto ao recibo no valor de R$ 100.000,00, referido no  
depoimento policial citado; diz que não viu qualquer cheque quando do  
recebimento dos valores no Banco Rural de Brasília; 

ANDERSON ADAUTO, apesar de refutar a prática dos ilícitos e a 
quantia  declinada  na  inicial  acusatória,  não  nega  o  recebimento  de 
valores (Vol. 76, fl. 16.284-16.285):

“diz  que  procurou  o  tesoureiro  do  partido  majoritário,  Sr.  
DELÚBIO SOARES, do PT, e o informou de suas apreensões quanto  
aos débitos que possuía da campanha de 2002, em que concorreu para  
deputado federal pelo estado de Minas Gerais e solicitou a ajuda de  
DELÚBIO;  diz  que  o  Sr.  DELÚBIO  informou,  então,  ao  
interrogando,  que estava tentando obter  alguns empréstimos  
para o PT e  que iria  colocar  as  dividas  do interrogando na  
relação de pendências do PT; diz que aproximadamente vinte ou  
trinta dias de sua solicitação,  DELÚBIO entrou em contato com o  
interrogando,  informando ao mesmo que havia possibilidade  do PT  
ajudá-lo; questionado acerca da forma da entrega dos recursos pelo PT  
diz que apenas foi  informado que os valores seriam parcelados, não  
sendo mais nada informado nem perguntado pelo interrogando; diz  
que  posteriormente  DELÚBIO  ligou  para  o  interrogando  e  
questionou através de quem poderia ser feito o pagamento; diz  
que  indicou  a  DELÚBIO os  nomes  de  JOSÉ LUIZ ALVES  e  
EDSON  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  seu  irmão;  diz  que  JOSÉ  
LUIZ foi a pessoa que buscou a primeira parcela, informando  
ao interrogando que pegou o dinheiro na agência de Brasília do  
Banco Rural, em dinheiro vivo”.

Ora,  se  os  recursos  eram lícitos,  por  que  DELÚBIO solicitou  e  o 
acusado  concordou  em  fornecer  nome  de  terceiros  para  receber  os 
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EDSON  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  seu  irmão;  diz  que  JOSÉ  
LUIZ foi a pessoa que buscou a primeira parcela, informando  
ao interrogando que pegou o dinheiro na agência de Brasília do  
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valores? Se os valores eram destinados aos pagamentos de despesas de 
campanha, por que não foram transferidos diretamente aos credores? Por 
que deveriam movimentar recursos em espécie?

Destaco,  por  outro  lado,  que,  dos  elementos  de  prova  colhidos 
durante a instrução, depreende-se que ANDERSON ADAUTO também 
se valeu de seu irmão, ÉDSON PEREIRA DE ALMEIDA, a fim de receber 
os  recursos  pactuados.  No  ponto,  transcrevo  trechos  de  alguns 
depoimentos: a) MARCOS VALÉRIO: “diz que as pessoas que retiraram os  
valores  em  nome  do  mesmo  foram  devidamente  identificadas;  diz  que  estas  
pessoas  eram,  especificamente,  o  corréu  JOSÉ  LUIZ  ALVES  e  EDSON 
PEREIRA”  (Vol.  76,  fls.  16.352);  b)  ANDERSON  ADAUTO:  “diz  que  
recebeu  o  montante  aproximado  de  R$  410.000,00  e  que  tais  valores  foram  
recebidos, em parte, pelo Sr. JOSÉ LUIZ e, em parte, pelo irmão do interrogando,  
Sr. EDSON PEREIRA” (Vol. 76, fl. 16.284-16.285).

Imperioso observar que o  Parquet, na denúncia, descreveu todos os 
saques como se tivessem sido realizados por intermédio de JOSÉ LUIZ 
ALVES, retificando a imputação em suas alegações finais.

“Os  outros  R$  350.000,00  foram  entregues  por  SIMONE  
VASCONCELOS nos  dias  3/6/2003 (R$ 50.000,00),  9/6/2003 (R$  
50.000,00),  18/6/2003  (R$  50.000,00),  24/6/2003  (R$  50.000,00),  
22/12(2003 (R$ 50.000,00),  9/1/2004 (R$ 50.000,00)  e  28/1 /2004  
(R$  50.000,00),  figurando  como  intermediário  ÉDSON PEREIRA 
DE ALMEIDA,  irmão  de  ANDERSON ADAUTO.  A entrega  do  
dinheiro consumou-se na sede da SMP&B Comunicação”.

Recibos informais que confirmam os repasses a EDSON PEREIRA 
DE ALMEIDA encontram-se no Apenso 45, fls. 67-73. 

Observo  que  a  defesa  de  ANDERSON  ADAUTO  negou  o 
recebimento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), supostamente repassada em 7 de outubro de 2003, impugnando a 
prova  documental  referida  pelo  Ministério  Público,  principalmente 
porque se trata de folha de papel, sem qualquer assinatura de José Luís Alves.  
Apoiou-se, ainda, nas declarações de SIMONE VASCONCELOS em seu 
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campanha, por que não foram transferidos diretamente aos credores? Por 
que deveriam movimentar recursos em espécie?

Destaco,  por  outro  lado,  que,  dos  elementos  de  prova  colhidos 
durante a instrução, depreende-se que ANDERSON ADAUTO também 
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PEREIRA”  (Vol.  76,  fls.  16.352);  b)  ANDERSON  ADAUTO:  “diz  que  
recebeu  o  montante  aproximado  de  R$  410.000,00  e  que  tais  valores  foram  
recebidos, em parte, pelo Sr. JOSÉ LUIZ e, em parte, pelo irmão do interrogando,  
Sr. EDSON PEREIRA” (Vol. 76, fl. 16.284-16.285).

Imperioso observar que o  Parquet, na denúncia, descreveu todos os 
saques como se tivessem sido realizados por intermédio de JOSÉ LUIZ 
ALVES, retificando a imputação em suas alegações finais.

“Os  outros  R$  350.000,00  foram  entregues  por  SIMONE  
VASCONCELOS nos  dias  3/6/2003 (R$ 50.000,00),  9/6/2003 (R$  
50.000,00),  18/6/2003  (R$  50.000,00),  24/6/2003  (R$  50.000,00),  
22/12(2003 (R$ 50.000,00),  9/1/2004 (R$ 50.000,00)  e  28/1 /2004  
(R$  50.000,00),  figurando  como  intermediário  ÉDSON PEREIRA 
DE ALMEIDA,  irmão  de  ANDERSON ADAUTO.  A entrega  do  
dinheiro consumou-se na sede da SMP&B Comunicação”.

Recibos informais que confirmam os repasses a EDSON PEREIRA 
DE ALMEIDA encontram-se no Apenso 45, fls. 67-73. 

Observo  que  a  defesa  de  ANDERSON  ADAUTO  negou  o 
recebimento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), supostamente repassada em 7 de outubro de 2003, impugnando a 
prova  documental  referida  pelo  Ministério  Público,  principalmente 
porque se trata de folha de papel, sem qualquer assinatura de José Luís Alves.  
Apoiou-se, ainda, nas declarações de SIMONE VASCONCELOS em seu 
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interrogatório judicial (Vol. 76, fl. 16.465).
De  início,  não  vislumbro,  nas  declarações  de  SIMONE 

VASCONCELOS, o alcance pretendido pela defesa, mormente porque se 
limitou a  afirmar  que  não  tinha  certeza  se  chegou a  conhecer  JOSÉ LUIS  
ALVES. Ora, sem olvidar o contexto em que prestou seu depoimento e as 
inúmeras pessoas com quem tratou, a assertiva é irrelevante e incapaz de 
infirmar os demais elementos de prova. 

Qual  razão  teria  MARCOS  VALÉRIO  para  mencionar 
indevidamente JOSÉ LUIS ALVES naquele documento? Nenhuma. Aliás, 
todos os demais beneficiários relacionados confirmaram o recebimento.

Não  obstante,  é  fato  que  há  certa  contradição  nos  documentos 
quanto ao valor efetivamente repassado, como apontado pelo Ministro 
Relator,  pois  a  “relação de pessoas  beneficiadas por indicação do  PT” 
(Apenso  45,  fl.  25)  informa  o  valor  de  R$  100.000,00.  A controvérsia, 
porém, não infirma a imputação, que é o recebimento propriamente dito.

É certo que a farta prova documental, aliada aos depoimentos retro 
mencionados, comprova, à saciedade, as transferências de recursos das 
empresas de MARCOS VALÉRIO em favor de ANDERSON ADAUTO, 
com a intermediação de JOSÉ LUIZ ALVES.

Essas transferências de recursos — conquanto procure a defesa de 
ANDERSON ADAUTO argumentar que foram destinadas ao  pagamento  
de dívidas de campanha, diante de pendências financeiras junto aos fornecedores  
das  eleições  de  2002 —  não  encontram  legitimidade  ética  e  legal.  E  os 
próprios mecanismos utilizados pelos réus, inclusive com artifícios para 
ocultar a origem e a destinação dos recursos, denotam a concretude da 
imputação.

A par da inaceitável, sob qualquer perspectiva, suposta transferência 
de recursos à margem da legislação eleitoral, mormente em se tratando 
de políticos diplomados e no exercício de seus mandatos, as fraudes e 
mecanismos  utilizados  evidenciam,  com  absoluta  clareza,  que  o 
denunciado  ANDERSON  ADAUTO  tinha  plena  ciência  das  origens 
escusas e criminosas dos recursos.

E exatamente por não ser possível indicar formalmente sua origem, 
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tratou-se  de  engendrar  um  sistema  à  margem  da  lei  para  o  proveito 
econômico.

A corroborar o pleno conhecimento do acusado, destaco,  ainda, o 
depoimento  de  Fernanda  Karina  Alves  Somaggio,  que  confirmou  a 
existência  de  reuniões  entre  MARCOS  VALÉRIO  e  ANDERSON 
ADAUTO (fl. 19.653), e as declarações de ROMEU QUEIROZ (Vol. 10, fl. 
2.126, confirmado em juízo (Vol. 76, fl.16.514):

“Que diante do pedido do Deputado ROBERTO JEFFERSON,  
procurou o então Ministro dos Transportes ANDERSON ADAUTO  
em seu gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos; Que  
cerca de dois ou três dias após esta reunião, o ex-Ministro entrou em  
contato  com  o  declarante  esclarecendo  que  tinha  mantido  
entendimentos  com  o  então  tesoureiro  do  PT,  Sr.  DELÚBIO  
SOARES,  e  que  este,  por  sua  vez,  se  colocou  à  disposição  para  
disponibilizar recursos do PT através da empresa SMP&B”.

Diante de todo o exposto, acompanho o eminente Ministro Relator e 
julgo procedente o  pedido para condenar  ANDERSON ADAUTO, nas 
penas previstas no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998.

Por fim, a despeito de não se imputar proveito financeiro pessoal e 
direto em favor de JOSÉ LUIZ ALVES, é inequívoco, nos autos, que sua 
conduta  foi  essencial  à  concretização  do  intento  criminoso  de 
ANDERSON ADAUTO. 

Com efeito, embora fatível e muito provável que JOSÉ LUIZ ALVES 
vislumbrasse certa anormalidade nos saques que realizou,  não é possível 
concluir  que tinha real  conhecimento,  por  exemplo,  da  efetiva  origem 
criminosa dos recursos (crime antecedente) ou mesmo que estava agindo 
para ocultar o real beneficiário. 

Portanto,  absolvo JOSÉ LUIZ ALVES, com fundamento no art. 386, 
inciso VII, do CPP.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(s/ item VII)

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Entendo que  o 
comportamento dos réus (aqueles que foram condenados pelo Relator) 
ajusta-se ao núcleo do tipo penal definido no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

É de referir que essa conduta restou comprovada, tal como assinalado  
pelo Relator,  que acentuou,  a esse propósito,  a utilização,  por tais réus,  de 
mecanismo operacional propiciado pela ação conjunta do Banco Rural e 
da  agência  de  publicidade  SMP&B,  em  que  esta  agência  figurava, 
formalmente,  como beneficiária dos valores repassados,  muito embora 
fossem os  acusados,  eles  próprios,  os  reais  destinatários das  somas  de 
dinheiro que lhes foram entregues.

Em razão desse mecanismo operacional, viabilizador da entrega de 
valores mediante ocultação ou dissimulação de sua origem e natureza, o 
BACEN e o COAF foram levados a lançar, em seus registros cadastrais, 
informações  totalmente  divorciadas da  realidade  das  operações 
efetuadas,  com  o  claro  intuito,  voluntário e consciente,  revelado pelos 
agentes,  de  mascarar,  mediante emprego  de  métodos  artificiosos  e 
fraudulentos,  a  origem ilícita  e a  própria  natureza dos  valores  assim 
repassados aos acusados em questão.

Tenho  por  inconsistente,  de  outro  lado,  o  argumento de  que  a 
configuração  típica  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  ou  de  valores 
exigiria,  para concretizar-se,  o integral exaurimento dos três estágios que 
caracterizam o modelo trifásico.
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É  sempre  importante  assinalar,  quanto  a  esse  aspecto,  o caráter 
autônomo das diversas fases que compõem o ciclo tradicional do processo 
de lavagem de valores  ou capitais,  ainda que possa haver,  em alguns 
momentos ou em determinados contextos, um nexo de interdependência 
entre as diversas operações.

Isso significa que o crime de lavagem pode consumar-se  já em seu 
primeiro estágio,  revelando-se “desnecessário  atingir  o  auge  da  
aparente licitude de bens ou valores (...)” (MARCO ANTONIO DE BARROS, 
“Lavagem  de  Capitais  e  Obrigações  Civis  Correlatas”,  p.  49, 
item n. 1.7.1, 2ª ed., 2008, RT).

Esta  Suprema Corte,  por sua vez,  já  se  pronunciou no sentido da 
superação  do  modelo  trifásico (colocação  +  dissimulação/ocultação + 
integração),  como  resulta  claro do  julgamento  proferido  no 
RHC 80.816/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE.

Essa  percepção do  tema  dá  razão ao  eminente  Desembargador 
paulista  WÁLTER  FANGANIELLO  MAIEROVITCH,  estudioso da 
matéria ora em exame, no ponto em que observa, atento aos altos objetivos 
visados pela  comunidade  internacional,  notadamente  a  partir  da 
Convenção de Viena (1988), da Convenção de Palermo (2000) e da Convenção de 
Mérida (2003), que delitos como a corrupção e o tráfico de entorpecentes 
guardam indiscutível proximidade, em sua condição de infrações penais 
antecedentes (pressuposto  hoje abolido pela Lei nº 12.683, de 09/07/2012), 
com o  primeiro estágio  (“placement”)  do modelo trifásico  referente ao 
processo de lavagem.

Cabe destacar, ainda, considerada a autonomia jurídica do delito de 
lavagem de valores,  que este ilícito penal,  por não se qualificar como 
simples esgotamento do crime antecedente,  legitima  punição igualmente 
autônoma,  tal  como  decidiu o  Supremo  Tribunal  Federal  ao  julgar  o 
HC 92.279/RN, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA: “O crime de lavagem de  
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dinheiro em tese praticado no Brasil  não se confunde com o crime contra o  
sistema  financeiro  nacional  pelo  qual  o  paciente  está  sendo  processado  na  
Alemanha.  A lavagem de dinheiro é crime autônomo, não se constituindo  
em mero exaurimento do crime antecedente. Assim, não há ‘bis in idem’ ou  
litispendência entre os processos instaurados contra o paciente no Brasil e na  
Alemanha” (grifei).

Acolho,  portanto,  como razão de decidir, os fundamentos  expostos 
pelo eminente Relator.

Ao  assim  proceder,  valho-me da  técnica  da  motivação  “per  
relationem”  que tem sido reconhecida como plenamente compatível com o 
texto da Constituição da República (AI 738.982/PR, Rel. Min. JOAQUIM 
BARBOSA – AI 809.147/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 814.640/RS, 
Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI  –  ARE 662.029/SE,  Rel.  Min. 
CELSO  DE  MELLO  –  HC 54.513/DF,  Rel.  Min.  MOREIRA ALVES  – 
MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO –  RE 37.879/MG, Rel. 
Min. LUIZ GALLOTTI – RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.):

“Reveste-se de  plena  legitimidade  jurídico-constitucional  a 
utilização,  pelo  Poder  Judiciário,  da técnica da  motivação  ‘per  
relationem’,  que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93,  
IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado –  
referindo-se,  expressamente,  aos  fundamentos  (de  fato  e/ou de  
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres 
do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão  
apontado como coator) –  constitui  meio apto a promover  a formal  
incorporação,  ao  ato  decisório,  da  motivação  a  que  o  juiz  se  
reportou como razão de decidir. Precedentes.”

(AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

É o meu voto.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O 

CAPÍTULO VII DA DENÚNCIA
     

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente)
Analiso agora as condutas, alegadamente configuradoras do delito 

de lavagem de dinheiro, imputadas a Paulo Rocha, Anita Leocádia, Luiz 
Carlos  da Silva (Professor  Luizinho),  João Magno,  Anderson Adauto e 
José  Luiz  Alves.  Segundo  o  Ministério  Público,  os  denunciados 
utilizaram-se dos mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados 
pelo Banco Rural para ocultar a origem sabidamente ilícita dos valores e 
os respectivos destinatários.

2. Pois bem, como assentei ao analisar o capítulo IV da denúncia, o 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  consiste,  em  regra,  num  conjunto  de 
expedientes e operações financeiras destinados a encobrir a origem ilícita 
de ativos. Isto para permitir a circulação dos valores na economia formal 
de um país.

3. A figura delitiva central da lavagem de dinheiro é formada pelos 
núcleos  ocultar,  que  significa  esconder,  encobrir,  e  dissimular,  que 
compreende as ações tendentes a disfarçar, adulterar, fraudar a natureza, 
o tipo ou espécie de valores, bens e direitos. Assim enuncia o art. 1º da Lei 
nº 9.613/98:

     
“Art.  1º.  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos  ou valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  de 
crime:

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas 
afins;

II - de terrorismo;
II – de terrorismo e seu financiamento; 
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CAPÍTULO VII DA DENÚNCIA
     

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente)
Analiso agora as condutas, alegadamente configuradoras do delito 
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expedientes e operações financeiras destinados a encobrir a origem ilícita 
de ativos. Isto para permitir a circulação dos valores na economia formal 
de um país.

3. A figura delitiva central da lavagem de dinheiro é formada pelos 
núcleos  ocultar,  que  significa  esconder,  encobrir,  e  dissimular,  que 
compreende as ações tendentes a disfarçar, adulterar, fraudar a natureza, 
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“Art.  1º.  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos  ou valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  de 
crime:
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III  -  de  contrabando  ou  tráfico  de  armas,  munições  ou 
material destinado à sua produção;

IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão 
de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.
VIII  –  praticado  por  particular  contra  a  administração 

pública estrangeira; 
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.”
 

4.  Vê-se,  portanto,  que  o  caput do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98 
criminaliza  as  ações  que  visam  a  esconder  e  mascarar  atributos 
fundamentais  dos  bens,  valores  ou  direitos  postos  em  circulação  na 
economia formal. Nestas ações, o objetivo do agente é reduzir ou mesmo 
suprimir  a  visibilidade  de  bens  de  origem  ilícita,  dificultando  o 
conhecimento da real situação jurídica do objeto do crime. Como bem 
afirma José Paulo Baltazar Júnior, “o agente que busca proveito econômico na  
prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o  
dinheiro da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de  
aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tais crimes é justamente  
a acumulação material...” (“Crimes Federais”,  página 773).  Além disso,  a 
enumeração, pela anterior redação do art. 1º da Lei nº 9.613/98, de um rol 
de  crimes  antecedentes  demonstra,  parafraseando  José  Paulo  Baltazar 
Júnior, a natureza parasitária do delito de lavagem de dinheiro. É que, 
para sua configuração, exige-se a ocorrência de um delito anterior,  ou, 
como ensina Guilherme de Souza Nucci, “a ligação indispensável da conduta  
de  ocultação ou dissimulação  de  bens em geral  à  proveniência  criminosa dos  
mesmos” (Leis Penais e processuais comentadas, RT, p. 870). Essa relação 
de  acessoriedade  entre  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  o  delito 
antecedente, porém, não subtrai da “limpeza” de capitais o seu caráter 
autônomo.  Caráter  reforçado  pela  própria  Lei  nº  9.613/98,  que  dispõe 
ainda o seguinte:
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“Art.  2º  O  processo  e  julgamento  dos  crimes  previstos 

nesta Lei:
II  -  independem  do  processo  e  julgamento  dos  crimes 

antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados 
em outro país.” 

5.  À  figura  típica  nuclear  (cabeça  do  art.  1º)  se  somam  aquelas 
previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, verbis:

     
“§  1º.  Incorre  na  mesma  pena  quem,  para  ocultar  ou 

dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes 
de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo:

I - os converte em ativos lícitos;
II  -  os  adquire,  recebe,  troca,  negocia,  dá ou recebe  em 

garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III  -  importa  ou  exporta  bens  com  valores  não 

correspondentes aos verdadeiros.
§ 2º. Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I  -  utiliza,  na  atividade  econômica  ou  financeira,  bens, 

direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer 
dos crimes antecedentes referidos neste artigo;

II  -  participa  de  grupo,  associação  ou  escritório  tendo 
conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é 
dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.”

6. Nessa contextura, percebe-se que o legislador brasileiro tipificou 
as três formas de lavagem de dinheiro reconhecidas internacionalmente 
(tipos  de  ocultação,  de  intenção  e  de  aquisição),  apesar  de  haver, 
originalmente1,  vinculado a criminalização a um rol taxativo de delitos 
antecedentes.  Rol  que,  para alguns doutrinadores,  nem sequer tinha a 
pretensão de ser, de fato, taxativo, dada a previsão contida no inciso VII 
do  art.  1º  (crime  cometido  por  organização  criminosa).  Previsão  que 

1  Recentemente a Lei nº 12.683/2012 revogou o rol de crimes 
antecedentes. 
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muitos interpretam como a possibilidade de “que qualquer tipo de conduta  
criminosa  que  produza  dinheiro,  que  tenha  sido  efetivada  e  realizada  por  
organização criminosa, conduza também ao crime de lavagem de dinheiro.”2

7.  Pois  bem,  já  me  encaminhando  para  o  desfecho  desta  parte 
introdutória, consigno que, à falta de ressalva legal, as figuras típicas de 
lavagem de dinheiro são todas modalidades delitivas dolosas, ainda que 
se  trate de dolo eventual  (registre-se  que a doutrina diverge quanto à 
possibilidade  de  admissão  do  dolo  eventual  para  a  caracterização  do 
delito de lavagem de dinheiro.  Divergência que somente não encontro 
quanto  ao inciso I  do §  2º  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98,  que utiliza  a 
expressão “que sabe serem provenientes”).  Não vou aqui enveredar pelas 
mais complexas construções doutrinárias a respeito do elemento volitivo 
capaz de preencher a teleologia do caput do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Isso 
porque, a meu aviso, basta, para a configuração deste crime, que o autor 
(ou  lavador)  tenha  ciência  e  consciência  da  existência  do  crime 
antecedente, ainda que não conheça, detalhadamente, os meios e modos 
de  execução  da  conduta  anterior.  Assim,  tenho  por  caracterizada  a 
lavagem  de  dinheiro  quando  o  agente,  diante  de  circunstâncias  que 
autorizem a vinculação dos bens, valores e direitos a fatos criminosos, 
ainda assim atue  para  ocultar  ou dissimular  a  sua  origem.  (Cf.  Paulo 
Baltazar Júnior, ob. Cit, p. 789) 

8. E o que se deu no caso dos denunciados agora sob julgamento? 
Grosso  modo,  eles  se  utilizaram  de  interpostas  pessoas  para  o 
recebimento de milhares de reais do esquema estruturado por Marcos 
Valério.  Quanto a Paulo Rocha e Anita Leocádia, os autos dão facilitada 
conta de que o primeiro, com o auxílio da segunda, recebeu, nos anos de 
2003 e 2004, mais de oitocentos mil reais da direção do PT, valendo-se, 
para tanto, dos mecanismos de lavagem de dinheiro já exaustivamente 
examinados  neste  processo.  Eis  as  datas  e  valores  das  operações 
criminosas:  26/06/2003  –  R$  100.000,00;  03/07/2003  –  R$  50.000,00; 

2 OBIM, Nelson. A lei 9613/98 e seus aspectos. In Cadernos 
do  Centro  de  Estudos  Judiciários  do  Conselho  da  Justiça  Federal 
-Seminário Internacional sobre lavagem de dinheiro, vol. 17, 2000, p. 07.
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04/07/2003  –  R$  50.000,00;  17/07/2003  –  R$  50.000,00;  18/07/2003  –  R$ 
50.000,00; 19/12/2003 – R$ 120.000,00. Mas não é só: Paulo Rocha também 
recebeu, no início de 2004, R$ 200.000,00 de Marcos Valério. Utilizou-se, 
ainda uma vez, de Anita Leocádia, que chegou a se deslocar até a cidade 
de São Paulo para receber o numerário em um hotel indicado por Marcos 
Valério. Recebimento que os próprios acusados assim descreveram, em 
Juízo:

     
“Que, em 2004, foram solicitados novos recursos a Delúbio 

Soares para fazer frentes a despesas com pré-campanha de 2004 
e  dívidas  remanescentes;  Que  Delúbio  Soares  colocou  à 
disposição do PT/PA R$ 200.000,00, a serem recebidos na cidade 
de São Paulo/SP. 

Que pediu para ANITA LEOCÁDIA se dirigir a São Paulo 
e efetuar o recebimento desse novo repasse, bem como efetuar o 
pagamento dos credores do PT/PA.

Que repassou para ANITA LEOCÁDIA a incumbência de 
estabelecer contatos com os assessores de Marcos Valério; que 
ANITA  LEOCÁDIA  ligou  para  o  número  fornecido  por 
MARCOS  VALÉRIO  e  foi  orientada  sobre  a  forma  de 
recebimento  dos  recursos;  que  ANITA  LEOCÁDIA  não 
reportava  ao  declarante  quando iria  efetuar  os  recebimentos; 
que ANITA LEOCADIA estava orientada a receber os recursos e 
efetuar o pagamento aos credores....”.

     
9. Colhem-se ainda, do depoimento extrajudicial de Charles Santos 

Dias, as seguintes afirmações: 
     

“QUE no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado 
Federal como assessor parlamentar na Diretoria Geral, recebeu 
uma ligação telefônica do Deputado Federal  Paulo Rocha em 
que o mesmo dizia que, a partir do entendimento entre o PT e o 
PSB  no  estado  do  Pará,  o  nome  do  declarante  havia  sido 
indicado  pelo  partido  PSB para  entrar  em contato  com uma 
pessoa de nome Simone.
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que o mesmo dizia que, a partir do entendimento entre o PT e o 
PSB  no  estado  do  Pará,  o  nome  do  declarante  havia  sido 
indicado  pelo  partido  PSB para  entrar  em contato  com uma 
pessoa de nome Simone.
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Que  na  ocasião  o  Deputado  Federal  Paulo  Rocha 
mencionou que o  PSB havia  contraído  dívidas  de  campanha 
para ajudar a então candidata do PT Maria do Carmo na eleição 
do segundo turno para o governo do estado do Pará;  Que o 
então  Deputado  Federal  Paulo  Rocha  disse  que  o  declarante 
deveria entrar em contato com Simone que esta forneceria os 
recursos  para  serem  entregues  em  Belém  do  Pará,  mais 
precisamente  no  diretório  do  PSB,  para  saldar  débitos 
pendentes  do PSB com fornecedores  e  empresas  contratadas; 
QUE  entrou  em  contato  com  Simone,  apresentou-se  como 
Charles e fez menção a conversa que tinha tido com o Deputado 
Federal  Paulo  Rocha;  QUE  Simone  pediu  ao  declarante  que 
retornasse no dia seguinte pois ‘ainda estava resolvendo’; QUE 
novamente entrou em contato com Simone que solicitou que o 
declarante fosse até Belo Horizonte/MG, declinando o endereço 
onde  deveria  encontra-la,  que  hoje  sabe  ser  o  escritório  da 
empresa SMP&B; 

QUE pegou os  recursos  com Simone,  oportunidade  em 
que esta solicitou a apresentação da carteira de identidade do 
declarante;  QUE  nesse  momento  Simone  comentou  que,  de 
acordo  com  entendimento  com  o  Deputado  Federal  Paulo 
Rocha,  seriam  efetuados  três  pagamentos  mensais  de  R$ 
100.000,00;  QUE  não  estava  preparado  para  transportar  tal 
quantia,  quando  então  foi  embalado  todo  o  dinheiro;  QUE 
Simone  comentou  com  o  declarante  que  o  mesmo  deveria 
retornar no próximo mês para retirar mais R$ 100.000,00, que 
inclusive ficou acertada uma data para que o declarante fizesse 
novo  contato;  QUE  no  segundo  mês  ...  Simone  orientou  o 
declarante a se dirigir, salvo engano, à agência Assembléia do 
Banco Rural e procurar alguém da agência para realizar o saque 
do cheque administrativo no valor de R$ 100.000,00; QUE na 
agência  Assembléia,  após  falar  com um dos  gerentes,  que já 
estava aguardando a presença do declarante, foi orientado a se 
dirigir ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a se deslocar á 
tesouraria  para  efetuar  o  saque,  não  sabendo  informar  se 
assinou algum documento comprobatório do recebimento dos 
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valores;  QUE acompanhou a contagem dos maços de cédulas 
totalizando cem mil reais...”

     
10.  Assim  postas  as  coisas,  dou  por  comprovadas  tanto  a 

materialidade  quanto  a  autoria  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro 
imputado a Paulo Rocha. O mesmo, porém, não se dá quanto à ré Anita 
Leocádia. É que a prova reunida nesta ação penal não habilita, a meu ver, 
o juízo condenatório. E assim afirmo, em síntese, por não enxergar nos 
autos elementos que autorizem a conclusão de que ela, Anita Leocádia, 
haja aderido à vontade do denunciado Paulo Rocha. Em outras palavras, 
não  estou  certo  de  que  Anita  Leocádia  tinha  pleno  conhecimento  da 
ilicitude das ações por ela mesma protagonizadas. Nenhum elemento dos 
autos  é  robusto  o  suficiente  para  demonstrar  que a  acusada tinha,  ao 
menos, ciência de que sua atuação funcional se prestasse à ocultação ou 
dissimulação da origem, localização, movimentação ou propriedade dos 
valores recebidos a mando do Deputado Federal Paulo Rocha. Também 
não é possível concluir que a denunciada, simples subordinada de Paulo 
Rocha, aderiu, de modo livre e consciente, aos desígnios de seu superior 
hierárquico.  Donde  a  dificuldade  de  acolher  a  afirmação  ministerial 
pública, no sentido de que ela (Anita Leocádia) violou a norma que se 
extrai  da  Lei  nº  9.613/98.  Até  porque,  não  custa  lembrar,  a  mera 
subordinação hierárquica não pode significar a automática, ou mecânica, 
responsabilização  criminal.  Noutros  termos:  não  se  pode  presumir  a 
responsabilidade  criminal  de  Anita  Leocádia  do  simples  vínculo 
contratual por ela mantido com o senhor Paulo Rocha. 

11.  Muito  bem.  Passo  agora  à  análise  da  acusação  do  Ministério 
Público quanto a João Magno. Acusação da prática de quatro operações 
caracterizadoras  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro.  Nos  termos  da 
denúncia,  João  Magno,  por  intermédio  de  terceiras  pessoas  (Charles 
Antônio Ribeiro e Paulo Vieira Albrigo), utilizou-se dos mecanismos de 
lavagem de dinheiro disponibilizados pelo chamado “núcleo publicitário” 
(Banco  Rural  e  Marcos  Valério).  Isto  para  o  fim  de  ocultar  a  origem 
sabidamente ilícita dos valores (R$ 350.000,00) recebidos por orientação 
do acusado Delúbio Soares. 
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12.  Tenho  que  procede  a  acusação.  É  que  a  prova  dos  autos 
demonstra,  sem nenhuma dúvida,  que João Magno,  com o auxílio  de 
Charles Antônio Ribeiro e Paulo Vieira Albrigo, recebeu, entre os anos de 
2003 e  2004,  a  quantia  de R$ 360.000,00 da direção do PT.  O que fez, 
repiso,  valendo-se  dos  mecanismos  de  lavagem  de  dinheiro  já 
exaustivamente  examinados  neste  processo.  Eis  as  datas  e  valores  das 
operações  criminosas:  17/09/2004  –  R$  50.000,00  –  por  Paulo  Vieira 
Albrigo, na sede da SMP&B; 21/09/2004 – R$ 50.000,00 – por Paulo Vieira 
Albrigo, na sede da SMP&B; 23/09/2004 – R$ 100.000,00 – por Paulo Vieira 
Albrigo,  na  sede  da  SMP&B  (2  parcelas  de  50  mil);  24/09/2004  –  R$ 
50.000,00 – por Paulo Vieira Albrigo, na sede da SMP&B; 05/12/2003 – R$ 
50.000,00 – por Paulo Vieira Albrigo, na sede da SMP&B; 27/04/2004 – R$ 
50.000,00 – por meio de cheque da empresa 2S Participações; 18/08/2003 – 
R$ 10.000,00 – depósito na conta de Charles Antonio Ribeiro;  Total das 
Operações – R$ 360.000,00.  Não bastasse a documentação acostada aos 
autos  (apenso  45),  Paulo  Vieira  Albrigo  e  Charles  Antônio  Ribeiro 
confirmaram o recebimento dos valores acima listados, todos a pedido de 
João Magno. Acusado que não negou tal recebimento, acertado, segundo 
ele, diretamente com Marcos Valério (essa informação foi ratificada em 
juízo). É certo que João Magno recusou o caráter ilícito dos fatos, porém a 
alegação de que o dinheiro seria empregado no pagamento de dívidas de 
campanha não altera a capitulação das condutas que lhe são imputadas. 
De  mais  a  mais,  a  ambiência  fática  em  que  realizadas  as  sucessivas 
transferências de valores (tanto em espécie quanto por meio de cheques e 
depósito,  por  interpostas  pessoas)  autoriza  a  conclusão  de  que  João 
Magno  tinha  pleno  conhecimento  da  origem  ilícita  dos  recursos 
recebidos.  Pelo  que  tenho  por  devidamente  comprovadas  tanto  a 
materialidade  quanto  a  autoria  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro 
imputado a João Magno.

13. Continuo neste meu voto para examinar a específica situação de 
Anderson Adauto. O que extraio dos autos é que Anderson Adauto, com 
o  auxílio  de  José  Luiz  Alves,  recebeu,  nos  anos  de  2003  e  2004,  pelo 
menos, oitocentos mil reais da direção do PT (o Ministério Público fez 
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Anderson Adauto. O que extraio dos autos é que Anderson Adauto, com 
o  auxílio  de  José  Luiz  Alves,  recebeu,  nos  anos  de  2003  e  2004,  pelo 
menos, oitocentos mil reais da direção do PT (o Ministério Público fez 

8 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3599922.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5754 de 8405 STF-fl. 57369



Voto s/ item VII

AP 470 / MG 

menção, na denúncia, a 1 milhão de reais e, nas alegações finais, a 950 mil 
reais),  nos  mesmos moldes  das  práticas  já  examinadas neste  processo. 
Seja  como  for,  ficou  sobejamente  comprovado  o  recebimento  dos 
seguintes  valores:  09/09/2003  –  R$  100.000,00  –  por  José  Luiz  Alves; 
16/09/2003 – R$ 50.000,00 – por José Luiz Alves; 23/09/2003 – R$ 100.000,00 
– por José Luiz Alves; 13/01/2004 – R$ 50.000,00 – entregues por Simone 
Vasconcelos a José Luiz Alves; 03/02/2004 – R$ 50.000,00 – entregues por 
Simone  Vasconcelos  a  José  Luiz  Alves;  08/10/2003  –  R$  100.000,00  – 
entregues  por  Simone  Vasconcelos  a  José  Luiz  Alves;  03/06/2003  –  R$ 
50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 09/06/2003 – R$ 50.000,00 – por 
Edson Pereira de Almeida; 18/06/2003 – R$ 50.000,00 – por Edson Pereira 
de Almeida; 24/06/2003 – R$ 50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 
22/12/2003 – R$ 50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 09/01/2004 – R$ 
50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 28/01/2004 – R$ 50.000,00 – por 
Edson Pereira de Almeida; Total – R$ 800.000,00.

14. Esse é o panorama a que chego após a leitura do conjunto da 
documentação que se acha acostada nos apensos 05 e 45 destes autos, 
focadamente: a) dos recibos informais utilizados no “controle paralelo”, no 
âmbito  do  Banco  Rural;  b)  da  “relação  de  pessoas  indicadas  pelo  PT que  
receberam recursos emprestados por Marcos Valério, através das empresas”; c) da 
“relação de pessoas que receberam recursos através de Simone Vasconcelos, por  
determinação de Marcos Valério”. Tudo a autorizar a conclusão de que estão 
comprovadas  a  materialidade  e  a  autoria  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro.  A meu ver,  Anderson Adauto se  valeu,  sim,  em pelo menos 
treze  oportunidades,  de  movimentação  dissimulada  de  valores  para 
ocultar  sua  condição  de  real  beneficiário  do  dinheiro.  Dinheiro  cuja 
origem ilícita o denunciado conhecia. Sendo assim, não passa de mera 
alegação, sem respaldo no conjunto probatório dos autos, a tese defensiva 
de que o réu não concorreu para os delitos. 

15. O mesmo, porém,  não se pode dizer quanto a José Luiz Alves. 
Como bem anotado pelo relator, a prova reunida nesta ação penal não 
autoriza  o  juízo  condenatório.  Igualmente  como  assentei  ao  absolver 
Anita Leocádia, também não enxergo nos autos, no que se refere a José 
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Edson Pereira de Almeida; 18/06/2003 – R$ 50.000,00 – por Edson Pereira 
de Almeida; 24/06/2003 – R$ 50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 
22/12/2003 – R$ 50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 09/01/2004 – R$ 
50.000,00 – por Edson Pereira de Almeida; 28/01/2004 – R$ 50.000,00 – por 
Edson Pereira de Almeida; Total – R$ 800.000,00.

14. Esse é o panorama a que chego após a leitura do conjunto da 
documentação que se acha acostada nos apensos 05 e 45 destes autos, 
focadamente: a) dos recibos informais utilizados no “controle paralelo”, no 
âmbito  do  Banco  Rural;  b)  da  “relação  de  pessoas  indicadas  pelo  PT que  
receberam recursos emprestados por Marcos Valério, através das empresas”; c) da 
“relação de pessoas que receberam recursos através de Simone Vasconcelos, por  
determinação de Marcos Valério”. Tudo a autorizar a conclusão de que estão 
comprovadas  a  materialidade  e  a  autoria  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro.  A meu ver,  Anderson Adauto se  valeu,  sim,  em pelo menos 
treze  oportunidades,  de  movimentação  dissimulada  de  valores  para 
ocultar  sua  condição  de  real  beneficiário  do  dinheiro.  Dinheiro  cuja 
origem ilícita o denunciado conhecia. Sendo assim, não passa de mera 
alegação, sem respaldo no conjunto probatório dos autos, a tese defensiva 
de que o réu não concorreu para os delitos. 

15. O mesmo, porém,  não se pode dizer quanto a José Luiz Alves. 
Como bem anotado pelo relator, a prova reunida nesta ação penal não 
autoriza  o  juízo  condenatório.  Igualmente  como  assentei  ao  absolver 
Anita Leocádia, também não enxergo nos autos, no que se refere a José 
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Luiz Alves, elementos que autorizem a conclusão de que ele haja aderido 
à  vontade  do  denunciado Anderson Adauto.  Em outras  palavras,  não 
estou certo de que José Luiz Alves tinha pleno conhecimento da ilicitude 
das ações por ele mesmo protagonizadas. Nenhum elemento dos autos é 
robusto  o  suficiente  para  demonstrar  que  o  acusado tinha,  ao  menos, 
ciência  de  que  sua  atuação  funcional  se  prestasse  à  ocultação  ou 
dissimulação da origem, localização, movimentação ou propriedade dos 
valores recebidos a mando do então Ministro Anderson Adauto. Também 
não  é  possível  concluir  que  o  denunciado,  simples  subordinado  de 
Anderson Adauto, aderiu, de modo livre e consciente, aos desígnios de 
seu superior  hierárquico.  Donde a  dificuldade de  acolher  a  afirmação 
ministerial  pública,  no  sentido  de  que  ele  (José  Luiz  Alves)  violou  a 
norma que se extrai da Lei nº 9.613/98. Até porque, não custa lembrar, a 
mera  subordinação  hierárquica  não  pode  significar  a  automática,  ou 
mecânica,  responsabilização  criminal.  Noutros  termos:  não  se  pode 
presumir  a  responsabilidade  criminal  de  José  Luiz  Alves  do  simples 
vínculo contratual por ele mantido com o senhor Anderson Adauto.

16. Por fim, passo a apreciar a denúncia de que Luiz Carlos da Silva 
(Professor  Luizinho)  se  utilizou  do  mesmo  esquema  de  lavagem  de 
dinheiro operacionalizado pelo Banco Rural. Isto para ocultar a origem 
sabidamente ilícita da quantia de R$ 20.000,00,  recebida por seu então 
assessor José Nilson dos Santos. De logo, antecipo que a prova dos autos 
não leva à condenação requerida pelo órgão ministerial público, no ponto 
específico. É bem verdade que, em depoimento prestado na CPMI dos 
Correios, o próprio acusado confirmou haver consultado Delúbio Soares 
sobre a possibilidade do levantamento de recursos para custear futura 
campanha  eleitoral  de  2004  (Diretório  do  PT  de  Santo  André).  Não 
obstante o inusitado da revelação (um suposto pedido de financiamento 
de pré-campanha de pré-candidato), o fato é que a prova judicialmente 
colhida  não  permite  a  plena  confirmação  do  que  alegou  o  órgão 
acusatório. Digo isso a partir do próprio testemunho de José Nilson dos 
Santos (ex-assessor do acusado), no sentido de que

     
“...não  solicitou  ao  professor  Luizinho,  em  2003,  que 
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obtivesse determinada quantia em dinheiro para que pudesse 
pagar despesas com gastos pré-eleitorais de pré-candidatos do 
Partido dos Trabalhadores ao cargo de vereador, divergente do 
que alegou perante a Polícia Federal...Que professor Luizinho 
não  sabia  da  solicitação  da  verba  feita  pelo  depoente  nem 
mesmo que se tratava para pagamento do serviço prestado por 
JOSÉ CARLOS NAGOT; que o depoente tinha independência 
política e,  por tal  motivo, não comunicou o fato ao professor 
Luizinho...”.

     
17.  O  quadro  fático  pré-processual,  então,  não  se  confirmou  em 

juízo.  Mais  do  isso:  nas  peças  que  instruem  este  processo,  não  há 
elementos probatórios mínimos que autorizem a conclusão de que o réu 
tinha pleno conhecimento da ilicitude das ações protagonizadas pelo seu 
então  assessor,  José  Nilson  dos  Santos.  Donde  a  impossibilidade  de 
acolher a acusação de que o réu Luiz Carlos da Silva violou a norma que 
se extrai da Lei nº 9.613/98.

18.  Como  se  vê,  a  título  de  conclusão  deste  capítulo,  a  própria 
ambiência empírica em que se deu o recebimento de elevadas quantias de 
dinheiro em espécie pelos denunciados (ora em hotéis, ora em malas, ora 
em agências bancárias,  ora na sede da SMP&B etc.)  não deixa dúvida 
quanto ao preenchimento da elementar subjetiva contida no artigo 1º da 
Lei nº 9.613/98. Isto porque não há, nos depoimentos contidos nos autos, 
nenhuma  justificativa  capaz  de  explicar  o  porquê  de  os  pagamentos 
realizados pelo PT (e seus diretórios) serem concretizados, por exemplo, 
por Simone Vasconcelos ou por meio de cheques de empresas de Marcos 
Valério.  Em que pesem as alegações dos réus de que os valores foram 
recebidos  por  intermédio  dos  diretórios  regionais  do  Partido  dos 
Trabalhadores, o fato é que os pagamentos (alegadamente para o custeio 
de atividades partidárias ou de campanha eleitoral) foram efetuados por 
Marcos  Valério,  diretamente  (como  no  caso  do  pagamento  a  Anita 
Leocádia) ou por intermédio de Simone Vasconcelos. Impossível, assim, 
aceitar a tese de que os denunciados não sabiam do esquema de lavagem 
de dinheiro perpetrado por Marcos Valério e pelo Banco Rural. De mais a 
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mais,  o  cotejo  entre  as  datas  dos  recebimentos  dos  recursos  por esses 
denunciados (abril de 2003 até setembro de 2004) e as datas dos delitos 
antecedentes  –  peculato  (Visanet)  e  crimes contra  o  sistema financeiro 
nacional (gestão fraudulenta) – também reforça o convencimento de que, 
na referida ambiência factual, os agentes tinham muito mais do que mero 
conhecimento  potencial  dos  fatos.  Noutro  dizer:  os  mecanismos 
utilizados para o recebimento do dinheiro comprovam que João Magno, 
Paulo  Rocha  e  Anderson  Adauto  tinham  ciência  e  consciência  da 
existência do(s) crime(s) antecedente(s), ainda que não conhecessem, com 
detalhes, os meios e modos de execução da conduta anterior. A não deixar 
nenhuma  dúvida  quanto  à  caracterização  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro. 

19.  Nessa  contextura,  não  vejo  como  concluir  pela  ausência  da 
elementar subjetiva do crime de lavagem de dinheiro imputado a Paulo 
Rocha, João Magno e Anderson Adauto. Acusados cuja situação fática não 
se  confunde  com  aquela  dos  denunciados  Duda  Mendonça  e  Zilmar 
Fernandes. Acusados, estes, que, a meu aviso, não tinham condições, na 
ambiência fática em que inseridos, de conhecer, minimamente, os delitos 
antecedentes reconhecidos neste julgamento. 

20. Ante o exposto, voto: a) pela condenação de Paulo Rocha,  João 
Magno  e  Anderson Adauto,  todos  pela  prática  do  crime  descrito  nos 
incisos V e VI do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro); b) 
pela  absolvição de  Anita  Leocádia,  José Luiz Alves  e  Luiz Carlos  da 
Silva,  todos com fundamento no inciso VII  do art.  386 do Código  de 
Processo Penal.

É como voto.
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17/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VII)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
Vossa Excelência me permite só uma observação? O que me impressiona 
– aqui, isso tem uma grande relevância para a questão eleitoral, acho que 
é uma questão muito grave – é que, primeiro, se sabe que o partido não 
dispunha de meios, de recursos, e isso é afirmado com todas as letras e 
reconhecido; depois, se obteve uma forma, e essa forma passa a ser este 
meio,  a  intermediação  de  Marcos  Valério.  E  a  forma  de  entrega  é  a 
mesma, essa tecnologia, Banco Rural ou a ordem à SMP&B, ou a entrega 
de dinheiro em algum local, quarto de hotel.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso é 
verdade.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Veja,  então,  dizer 
que era de se entender que não havia  ilicitude,  quer dizer,  por que o 
partido não mandou de outra forma esses recursos, se os recursos eram 
do partido?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É. 
Quanto aos três réus, eu estou concluindo com Vossa Excelência. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Em relação a eles.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu até 

diria  o  seguinte:  que  coisa  estranha,  absolutamente  heterodoxa,  as 
empresas de publicidade - e eu falo das quatro empresas de publicidade 
que  compunham  o  conglomerado  de  Marcos  Valério  -  existem  para 
prestar serviços a terceiros e serem remuneradas. Aqui, ao contrário, as 
empresas de publicidade é que abasteciam, é que pagavam; as empresas 
de publicidade é que transferiam recursos para Delúbio Soares, um dos 
integrantes do núcleo político do Partido dos Trabalhadores, e daí para o 
Partido  dos  Trabalhadores,  outros  partidos,  outros  políticos,  líderes 
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17/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM VII)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
Vossa Excelência me permite só uma observação? O que me impressiona 
– aqui, isso tem uma grande relevância para a questão eleitoral, acho que 
é uma questão muito grave – é que, primeiro, se sabe que o partido não 
dispunha de meios, de recursos, e isso é afirmado com todas as letras e 
reconhecido; depois, se obteve uma forma, e essa forma passa a ser este 
meio,  a  intermediação  de  Marcos  Valério.  E  a  forma  de  entrega  é  a 
mesma, essa tecnologia, Banco Rural ou a ordem à SMP&B, ou a entrega 
de dinheiro em algum local, quarto de hotel.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso é 
verdade.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Veja,  então,  dizer 
que era de se entender que não havia  ilicitude,  quer dizer,  por que o 
partido não mandou de outra forma esses recursos, se os recursos eram 
do partido?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É. 
Quanto aos três réus, eu estou concluindo com Vossa Excelência. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Em relação a eles.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu até 

diria  o  seguinte:  que  coisa  estranha,  absolutamente  heterodoxa,  as 
empresas de publicidade - e eu falo das quatro empresas de publicidade 
que  compunham  o  conglomerado  de  Marcos  Valério  -  existem  para 
prestar serviços a terceiros e serem remuneradas. Aqui, ao contrário, as 
empresas de publicidade é que abasteciam, é que pagavam; as empresas 
de publicidade é que transferiam recursos para Delúbio Soares, um dos 
integrantes do núcleo político do Partido dos Trabalhadores, e daí para o 
Partido  dos  Trabalhadores,  outros  partidos,  outros  políticos,  líderes 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627642.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5759 de 8405 STF-fl. 57374



Esclarecimento

AP 470 / MG 

parlamentares filiados ao partido, como é o caso aqui, e até funcionários.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E é interessante, no 

depoimento de Simone Vasconcelos essa questão avulta de forma muito 
clara, quando ela percebe, reconhece que houve uma mutação do objeto 
social  da  empresa,  é  como  se  ela  deixasse  de  ser  uma  empresa  de 
publicidade e passasse a ser uma empresa financeira, que ela diz: – Até 
então eu não tinha feito nada disso, mas, depois, passei a operacionalizar 
esse tipo de  entrega. Isso se dá na virada do ano de 2002 para 2003.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)-  É 
escancaradamente  estranhável  que  empresas  de  publicidade  passem  a 
tomar  empréstimos  em  bancos,  sob  condições  fraudulentas, 
reconhecidamente até por decisão do Banco Central, e assim suprirem de 
recursos  financeiros  o  núcleo  político  com  suas  projeções,  com  seus 
desdobramentos, com seus conteúdos. Portanto, é um modo escancarado 
de  revelação  de  um  esquema  que  o  Ministério  Público,  para  mim, 
acertadamente,  qualificou  de  penalmente  típico,  uma  série  de 
comportamentos penalmente típicos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, se Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não, Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
creio  que,  a  essa  altura  do  julgamento,  não  há  mais  qualquer  dúvida 
sobre o fato de que: em primeiro lugar, Marcos Valério firmou um acordo 
com o Partido dos Trabalhadores para ser - digamos - a lavanderia, ou ser 
o duto através do qual todo tipo de ilicitude que se quisesse praticar, ele, 
Marcos Valério, através das suas empresas, estaria pronto a praticar.  E 
sobre isso nós não podemos esquecer o seguinte: o Procurador-Geral fez 
simplesmente  uma  divisão  de  ordem  pragmática  da  denúncia:  ele 
resolveu, nesta Ação Penal nº 470, que antes era Inquérito nº 2.245, cuidar 
apenas da parte das ilicitudes relacionadas ao Banco Rural. Há mais, há 
muito mais: ao BMG, nós aqui nesse processo só mencionamos o BMG 
"en passant", em um item lá que envolvia o Tolentino.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu já 
fiz referências ao BMG.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Então, a 
empreitada  criminosa  é  muito  maior  do  que  a  que  nós  estamos 
examinando aqui nestes autos. Eu digo isso para reafirmar aquilo que eu 
já disse várias vezes: não há nenhuma diferença entre o modo como essas 
somas  fabulosas  foram  passadas  para  Anderson  Adauto  ou  qualquer 
outro desses que receberam essas somas fabulosas. A pequena diferença 
que há entre Duda Mendonça é que, no caso do Duda Mendonça, além 
desse método "tradicional", se utilizaram várias vias estrangeiras, mas o 
prestador do serviço sujo é o mesmo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas, 
no caso dele, Excelência, me impressionou o fato de que, desse número 
enorme de beneficiários de depósitos, o único que realmente era credor 
de serviços prestados, serviços veiculados por um contrato, era o Duda 
Mendonça,  e  o  varejo  da  operacionalização  do  esquema  também  foi 
diferenciado.

Aqui nesse caso, por exemplo, nós percebemos que os pagamentos 
eram feitos em várias praças em São Paulo, em Brasília, ou em quarto de 
hotel, ou nas agências da própria SMP&B, ou por caixa de sapato, ou por 
malas de dinheiro;  então,  eu também distingo o varejo das  operações, 
porque,  em  Direito  Penal,  o  princípio  da  responsabilização  é 
rigorosamente pessoal e individualizado, coincidindo - já comentava isso 
com  o  Ministro  Celso  de  Mello  -  com  a  exigência  também  de 
responsabilização  rigorosamente  pessoal,  que  vem  do  princípio 
republicano. O princípio republicano postula dos agentes públicos uma 
responsabilização  rigorosamente  pessoal;  assim  é  também  o  Direito 
Penal. Seja como for, o que eu quero dizer com isso, Ministro Joaquim 
Barbosa, é que, nesses casos que estou examinando agora, o dolo, para 
mim, é direto. Não há como esconder a realidade. Esses fatos estão com 
as  vísceras  expostas;  eles  gritam,  eles  se  autoexplicam  na  sua 
configuração  penal.  Cegar  para  essa  realidade  é  golpear  a  própria 
sociedade. Eu até falei em golpear outro dia aqui e não fui muito bem 
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interpretado.  Eu quis falar  de golpear como agravar,  ofender,  afrontar 
princípios  elementares  à  República;  mais  nesse  sentido.  O  que  nós 
estamos fazendo aqui  é um julgamento rigorosamente jurídico.  Agora, 
tem consequências políticas, porque é o sistema jurídico que nós estamos 
aplicando que excomunga um certo modo de fazer alianças políticas à 
base  de  propina,  de  corrupção,  de  emprego  de  dinheiro  público.  Por 
exemplo, esses saques aqui dos três réus foram contemporâneos do uso 
de dinheiro da Visanet e contemporâneos dos empréstimos feitos pelas 
empresas de Marcos Valério ao BMG, Ministro Joaquim Barbosa. Eu faço 
uma relação.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  O  primeiro 
empréstimo é de 12 de fevereiro de 2003 e, salvo engano, Visanet é de 
maio de 2003. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aqui, o 
esquema já estava - volto a dizer - azeitado, amadurecido, conhecido. Eu 
tenho, aqui, um livro, que venho lendo há alguns meses, de um autor 
italiano, Michele Taruffo, muito conhecido, que é tido por muita gente 
boa, cientificamente falando, como o maior conhecedor de prova. A teoria 
das provas, em Michele Taruffo, é de acatamento científico indiscutível.

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: As  reflexões de 
MICHELE TARUFFO em torno da prova, notadamente sobre os aspectos 
concernentes  aos  vícios  que  a  tornam  ilícita  (“La  prova  del  processo 
civile”,  p.  68/78,  item n.  8),  mostram-se extremamente valiosas,  ainda 
mais se se considerar na perspectiva do sistema constitucional brasileiro, 
que a ilicitude da prova compromete, em detrimento da parte contra quem 
ela é produzida, o próprio direito fundamental à observância, pelo Estado, 
da cláusula constitucional do devido processo legal.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito!

E ele faz uma comparação muito interessante,  eu já  vou concluir. 
Diz,  Michele  Taruffo,  que  a  investigação  criminal  obedece,  em  certa 
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medida, à leitura de um texto vernacular, vocabular. 
Quando nós vamos ler um texto, um poema, um romance, um conto, 

um  texto  jornalístico,  temos  tantos  bons  jornalistas,  aqui,  no  Brasil, 
primorosos.  Só  para  citar  alguns:  Elio  Gaspari,  Jânio  de  Freitas,  Dora 
Kramer, Merval Pereira, também, excelente.  Em suma, Maierovitch, aqui, 
citado, há pouco, pelo Ministro Celso de Mello.

O que fazemos quando lemos um texto? Nós partimos do particular 
para o  geral.  Vamos conectando palavras,  frases,  períodos,  parágrafos, 
para,  ao  final,  todos  nós,  termos  uma  visão  de  conjunto,  do 
infragmentado.  Do textual para o contextual, indutivamente. O processo 
penal é a mesma coisa. E foi o que nós fizemos, aqui, a partir do Ministro 
Joaquim  Barbosa.  Nós  fomos  fragmentariamente,  atomizadamente, 
individualmente,  concretamente,  empiricamente,  analisando  fatos, 
reconstituindo  a  materialidade  dos  fatos  que  o  Ministério  Público 
descreveu  como  penalmente  típicos.  Depois,  com  a  reconstituição  da 
materialidade  dos  fatos,  fizemos  o  quê?  A conexão  funcional  deles. 
Lógica, crítica, cronisticamente. Cada fato é uma pecinha de um mosaico. 
Aliás, essa imagem é dele, é de Michele Taruffo.

Concluído o mosaico, o método indutivo se inverte,  passa a ser o 
dedutivo. Nós, agora, saímos do geral, cujo visual já foi obtido, para o 
particular.   E,  aí,  estamos  autorizados  a  fazer  inferências  e  não 
conjecturas.  Inferências  não  são  conjecturas,  não  são  suposições,  são 
deduções lógicas, autorizadas pelo conjunto da obra. E ficamos nesse vai 
e vem, numa certa circularidade, mas é necessária para a compreensão, 
para desnudar, fazer autópsia dos fatos. Aí, vamos, do particular para o 
geral, do geral para o particular, do particular para geral, do geral para o 
particular,  até  que  tenhamos  uma  fotografia,  um  retrato  falado,  uma 
reconstituição precisa dos fatos. E é o conjunto da obra que nos autoriza 
a, também, conexionar - como dizem os portugueses - provas diretas e 
indícios. 

Quando as provas diretas iluminam os indícios e quando os indícios 
iluminam as provas diretas, eles formam um todo pró indiviso, um todo 
unitário. É como diria Sartre: um mais um é igual a um; mas um de uma 
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unidade superadora da soma das partes. O resultado é maior do que as 
causas. O todo, portanto, obtido por esse método indutivo, nos autoriza a 
fazer deduções, inferências. 

E, aí, o Ministro Celso de Mello acabou de dizer como interpretar 
corretamente os verbos, os verbos de que trata a lei: ocultar ou dissimular. 
Quando o quadro é de uma ocultação ou de uma dissimulação tal, que 
perpetra um ludíbrio no sistema econômico, na ordem econômica e no 
sistema financeiro,  a Lei de Lavagem incide.  Não tem como deixar de 
incidir a Lei de Lavagem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: No caso, os valores 
penalmente  tutelados  pela  legislação  que  incrimina  a  lavagem  foram 
claramente atingidos pela ação criminosa desses réus.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito!

Sem delongas, então, eu junto o meu voto, por escrito, detalhando o 
comportamento de cada qual do réus.
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17/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente,  tendo em vista o fato de que só nos resta o último 
item, eu gostaria de propor a Vossa Excelência que realizássemos uma 
sessão extra na terça-feira para termos a certeza, ou quase certeza, de que 
conseguiremos encerrar o julgamento na sua totalidade, com todas essas 
questões que restam aí a decidir, como a dosimetria, como a questão do 
empate.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Cancelaremos, então, 
as sessões de ambas as Turmas?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – Sim.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Senhor 
Ministro Revisor?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, eu já disse, neste egrégio Plenário, que não fui consultado 
originalmente  sobre  a  marcação  deste  cronograma,  portanto,  já  disse 
também que quem não é consultado no principal não deve ser ou, pelo 
menos, não pode se pronunciar no acessório.

Então,  com o devido respeito,  eu me abstenho de  fazer  qualquer 
pronunciamento com relação a este cronograma.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Obrigado a Vossa Excelência.

Então pergunto se há alguma divergência quanto à proposta.
O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - De  acordo, 
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Presidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Agora,  apenas  pondero,  Senhor  Presidente  -  isso  na  qualidade  de 
Presidente da Segunda Turma – que nós temos  habeas corpus com réus 
presos,  temos  matérias  urgentes,  como  mandados  de  segurança,  que 
ficariam prejudicados com o cancelamento da sessão.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Ministro, nós temos toda essa gama de processos o ano inteiro. Não muda 
nada. Quer dizer, todos nós, muito provavelmente, estamos com esse - eu 
pelo menos ...

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) -  Um  dia  que  o  réu  fique  preso  injustamente,  Ministro-
Relator, é muita coisa. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Podemos conceder 
liminar nesses casos. 

Submeta à votação, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Há 
muita coisa já parada em função desses três meses de julgamento. Ora, a 
proposta de fazermos uma única sessão a mais não é do meu prazer, mas 
eu acho necessário para que possamos encerrar, na semana que vem, o 
julgamento. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Encerrar na semana que vem? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – Sim.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
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Quando o assunto se torna polêmico, cabe ao Presidente colher votos por 
modo individualizado. Ministra Rosa Weber, como Vossa Excelência se 
pronuncia?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente, se 
Vossas  Excelências  entenderem  que  sim,  estarei  sempre  pronta  a 
participar da sessão. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  o  regimento  determina  que  o  Presidente  do 

Supremo tem o poder de convocar sessão extraordinária. Caso a sessão 
extraordinária convocada pela Presidência do Supremo coincida com a de 
Turma, cabe ao Presidente da Turma avaliar a conveniência ou não de se 
convocar,  também  de  acordo  com  o  regimento,  uma  sessão 
extraordinária, dentro do calendário possível.

De tal sorte, penso que esse é um tema que não se coloca, cabe a 
Vossa Excelência decidir se convoca ou não. E eu,  como Presidente da 
Primeira  Turma,  decidirei  se  vou  convocar  ou  não  uma  sessão 
extraordinária ou se cancelarei ou não a sessão da Primeira Turma.

É como voto.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
o Ministro Joaquim Barbosa propôs, e houve uma divergência, eu tenho 
por  norma  -  diretriz  pessoal  minha  -  colocar  em  votação  plenária.  
Ministra Cármen Lúcia.

A SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  como 
disse hoje, pela manhã, estaremos na semana que precede às eleições de 
segundo  turno,  razão  pela  qual  eu  virei,  como  eu  viria,  à  sessão  da 
Segunda  Turma.  Porém,  tenho  horário  de  saída  que,  para  mim,  é 
impreterível.  Nós temos, ainda, no Tribunal Superior Eleitoral, quase três 
mil  processos  para  julgar  referentes  a  essas  eleições,  já  deixamos  de 
convocar, por ponderação de que não atrapalharíamos aqui. Na medida 
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do possível, os Ministros do TSE, aqui temos o Ministro Marco Aurélio e 
o Ministro Dias Toffoli, estão fazendo todo o possível para dar celeridade. 
Isso é algo que tem data certa. Portanto, eu virei, sim, à Sessão, como viria 
para  a  da  Segunda  Turma,  mas  tenho  um  horário  de  saída  que  é 
impreterível, porque, no outro domingo, realizaremos o segundo turno 
das  eleições.  Há  cinquenta  municípios  e  muitos  dos  candidatos  com 
recursos no TSE, e nós precisaremos julgá-los. A única ponderação que 
faço é que tenho obrigação constitucional de estar em outro local e não 
tenho o dom da ubiquidade. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então 
Vossa Excelência viria com essa possibilidade, ou até imperiosidade, de 
retornar mais cedo ao TSE. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Eu  sairei,  como 
tenho saído. O Presidente da Segunda Turma tem me liberado sempre 
mais cedo. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Os 
Ministros Lewandowski e Joaquim Barbosa já se pronunciaram. Ministro 
Gilmar Mendes?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Ministro Marco Aurélio.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  nada 
surge sem uma causa, já diziam os antigos filósofos materialistas gregos. 
A causa, creio que os veículos de comunicação estampam no dia de hoje, 
é  única:  o  relator  tem  uma  viagem  marcada  com  antecedência,  para 
tratamento de saúde.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Essa 
é uma das razões. Mas há uma outra razão que me parece muito clara e 
resultou de conversa que tive com o Ministro Celso de Mello, e penso que 
com Vossa Excelência, há pouco. Fizemos as contas e percebemos que há, 
sim,  a  possibilidade  de  encerrarmos  na  semana  que  vem.  Mas 
ponderamos  que  haveria  ainda  a  questão  da  dosimetria,  a  qual  pode 
levar, no mínimo, duas sessões. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Se  não  houver  um 
obstáculo intransponível à continuidade, eu,  por exemplo,  voto contra. 
Agora,  se  o  relator  realmente  tem  um  compromisso,  assumido  com 
antecedência,  para  tratamento  de  saúde,  frise-se  bem,  pronuncio-se  a 
favor da realização, com prejuízo da sessão da Turma. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Esse 
meu compromisso já foi adiado duas vezes em razão do julgamento.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Por um 
dos fundamentos, Vossa Excelência aprova. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O primeiro.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Vejam bem, eu tinha esse compromisso já para o dia 8 de outubro. Ao 
perceber  que  seria  inviável  me  ausentar  naquele  período,  deixando  o 
julgamento  pela  metade,  eu  adiei.  Mas,  agora,  vejo  que  há  essa 
possibilidade.

Creio que seja do desejo de todos que encerremos este julgamento 
que já se avança para três meses.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Celso de Mello.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: De  acordo  com a 
proposta, Senhor Presidente.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu, 
pelo segundo fundamento, também concordo com a postulação de Sua 
Excelência o Ministro Joaquim Barbosa.

Fica decidido, então, que teremos a sessão extraordinária na próxima 
terça-feira. 
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17/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):

ITEM II
QUADRILHA

INTRODUÇÃO

O item II da denúncia atribui a JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, 
JOSÉ  GENOÍNO,  SÍLVIO  PEREIRA,  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH, CRISTIANO DE MELLO PAZ, ROGÉRIO TOLENTINO, 
SIMONE  VASCONCELOS,  GEIZA  DIAS,  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO o 
crime de quadrilha, descrito no art. 288 do Código Penal nos seguintes 
termos:

“Art.  288  -  Associarem-se  mais  de  três  pessoas,  em 
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de um a três anos.”

A MARCOS VALÉRIO, também foi atribuído o delito de falsidade 
ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal.

A denúncia foi integralmente recebida em relação aos réus aos quais 
foi imputado o crime de quadrilha (CP, 288), mas foi rejeitada quanto à 
falsidade ideológica (CP, art. 299) atribuída a MARCOS VALÉRIO.

SÍLVIO PEREIRA foi  beneficiado com a suspensão condicional  do 
processo, nos termos do disposto no art. 89 da Lei 9.099/1995.

Segundo a inicial acusatória,

“[p]ara a exata compreensão dos fatos, é preciso pontuar 
que Marcos Valério é um verdadeiro profissional do crime, já 
tendo prestado serviços delituosos semelhantes ao Partido da 
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Social  Democracia  Brasileira  -  PSDB  em  Minas  Gerais,  na 
eleição  para  Governador  do  hoje  Senador  Eduardo  Azeredo, 
realizada em 1998, fato que é objeto do inquérito nº 2280 [hoje 
ação penal 536] em curso perante essa Corte Suprema.

Como  forma  de  ilustrar  essa  realidade,  interessante 
observar  que  a  denunciada  Simone  Vasconcelos,  principal 
operadora do esquema dirigido por Marcos Valério, trabalhou 
na campanha eleitoral do Senador Eduardo Azeredo em 1998 e 
foi indicada para Marcos Valério pelo tesoureiro da campanha, 
Cláudio Mourão.

Portanto,  foi  exatamente  nessa  empreitada  criminosa 
pretérita  que  ele  adquiriu  o  conhecimento  posteriormente 
oferecido ao  Partido dos  Trabalhadores,  o  qual,  por meio  de 
José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  Sílvio  Pereira  e  José  Genoíno, 
prontamente aceitou” (fls. 5.622-5.623).

No que se refere especificamente aos fatos tratados na presente ação 
penal, o grupo, de acordo com o procurador-geral da República, “agiu 
ininterruptamente no período entre janeiro de 2003 e junho de 2005 [à 
exceção de AYANNA, que nele ingressou apenas em abril de 2004] e era 
dividido  em  núcleos  específicos,  cada  um  colaborando  com  o  todo 
criminoso em busca de uma forma individualizada de contraprestação” 
(fls. 45.091).

Esses  núcleos específicos  que  compunham  a  quadrilha foram 
denominados  pelo  Ministério  Público  Federal  de  (1)  núcleo  político, 
formado  por  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ  GENOÍNO  e 
SÍLVIO  PEREIRA;  (2)  núcleo  operacional,  publicitário  ou  Marcos 
Valério,  integrado  por  MARCOS VALÉRIO,  RAMON HOLLERBACH, 
CRISTIANO  DE  MELLO  PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE 
VASCONCELOS e GEIZA DIAS; e (3) núcleo financeiro ou banco Rural, 
composto por José Augusto Dumont (falecido em 4.4.2004 – fls. 11 do vol. 
1  do  apenso  81),  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO, 
VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO.

Conforme  resume  as  alegações  finais  da  acusação,  os  réus  do 
“núcleo político”
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“estabeleceram  um  engenhoso  esquema  de  desvio  de 
recursos  de  órgãos  públicos  e  de  empresas  estatais,  e  de 
concessões de benefícios diretos ou indiretos a particulares em 
troca de ajuda financeira. O objetivo era negociar apoio político 
ao  governo no Congresso  Nacional,  pagar dívidas  pretéritas, 
custear gastos de campanha e outras despesas do PT.

26.  Na  condição  de  núcleo  principal  da  quadrilha,  os 
acusados,  sob  a  liderança  de  José  Dirceu,  imprimiram  as 
diretrizes de atuação dos demais envolvidos, que agiam sempre 
com  vistas  a  alcançar  os  objetivos  a  que  visavam  o  núcleo 
principal” (fls. 45.091-45.092).

Ainda  de  acordo  com  o  PGR,  o  “núcleo  operacional  ou 
publicitário”, por sua vez, fornecia “a estrutura empresarial necessária à 
obtenção  dos  recursos  que  seriam  aplicados  na  compra  do  apoio 
parlamentar” (fls. 45.092).

Já os integrantes do chamado “núcleo financeiro”, composto pelos 
“principais dirigentes do Banco Rural à época”,

“[v]isando  à  obtenção  de  vantagens  indevidas, 
consistentes  no  atendimento  dos  interesses  patrimoniais  da 
instituição financeira que dirigiam, proporcionaram aos outros 
dois núcleos o aporte de recursos que viabilizou a prática dos 
diversos  crimes  objeto  da  acusação,  obtidos  mediante 
empréstimos simulados, além de viabilizarem os mecanismos 
de  lavagem  que  permitiu  o  repasse  dos  valores  aos 
destinatários finais” (fls. 45.091-45.092).

O  extenso  material  probatório,  sobretudo  quando  apreciado  de 
forma contextualizada, demonstra a existência de uma associação estável 
e  organizada,  formada  pelos  denunciados,  que  agiam com divisão  de 
tarefas, visando à prática de delitos, como crimes contra a administração 
pública e o sistema financeiro nacional, além de lavagem de dinheiro.

Sobre o início da atuação do grupo, a testemunha Virgílio Guimarães 
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de Paula, em depoimento prestado à Polícia Federal (fls. 8.588-8.593), e 
confirmado em juízo (fls. 20.093), esclarece que

“entre  o  primeiro  e  o  segundo  turno  da  campanha 
presidencial  de 2002  foi procurado por MARCOS VALÉRIO 
com  o  pedido  de  que  o  auxiliasse  a  se  aproximar  dos 
dirigentes  do  Partido  dos  Trabalhadores  e  dos  futuros 
integrantes  do  novo  Governo  Federal;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  então  relatou  ao  declarante  que  possuía  contratos 
com o BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e 
alguns  Ministérios  dos  quais  não  se  recorda;  QUE  ficou 
surpreso  com  a  revelação  de  tão  importantes  contratos  das 
empresas de MARCOS VALÉRIO; QUE o pedido de MARCOS 
VALÉRIO era bastante singelo, dizendo o mesmo que apenas 
gostaria  de  se  fazer  conhecido  do  novo  Governo  Federal  e 
demonstrar o trabalho de suas empresas, o qual gostaria de dar 
continuidade;  QUE  achou  natural  o  pedido  de  MARCOS 
VALÉRIO, tendo aceitado apresentar o mesmo primeiramente 
para  vários  Deputados  Federais  da  bancada  do  PT  e  para 
dirigentes do Partido; QUE em Brasília apresentou MARCOS 
VALÉRIO ao Deputado Federal JOÃO PAULO CUNHA, líder 
da  bancada  e  candidato  a  Presidente  da  Câmara  dos 
Deputados,  e diversos outros parlamentares, tais como JOSÉ 
DIRCEU, PAULO ROCHA, Prof. LUIZINHO e LUIZ SÉRGIO; 
QUE  os  Deputados  do  PT/MG  já  conheciam  MARCOS 
VALÉRIO do mundo publicitário de Minas Gerais; QUE levou 
MARCOS VALÉRIO para conhecer a Sede Nacional do PT em 
São  Paulo,  ocasião  em  que  o  apresentou  para  o  então 
Tesoureiro DELÚBIO SOARES e todos os demais dirigentes 
que lá se encontravam; QUE apresentava MARCOS VALÉRIO 
como  sendo  um  publicitário  amigo  do  declarante;  QUE 
MARCOS  VALÉRIO era  uma  pessoa  bastante  envolvente  e 
carismática,  sendo  que  rapidamente  se  relacionou  com  os 
integrantes  do  Partido  dos  Trabalhadores;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  apresentava  seus  trabalhos  publicitários  em  cada 
novo  contato  que  estabelecia  no  PT,  tendo  já  em  2002 
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participado  da  programação  visual  da  propaganda  da 
campanha  do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  CUNHA à 
presidência  da  Câmara  dos  Deputados;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  passou  a  ter  seus  próprios  contatos  no  PT 
independentes  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  se 
aproximou  da  corrente  do  PT  denominada  ‘Campo 
Majoritário’, oposta à corrente partidária do declarante; QUE o 
Campo Majoritário tinha como suas principais figuras JOSÉ 
DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES  e  SÍLVIO 
PEREIRA” (fls. 8.590-8.591).

A reforçar que a quadrilha iniciou suas atividades no final de 2002 e 
início de 2003, SIMONE VASCONCELOS confirma que

“no final do ano de 2002 recebeu o primeiro pedido de 
MARCOS VALÉRIO para realizar um trabalho diferente do que 
estava  acostumada;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  no  final  de 
dezembro de 2002 pediu à declarante que realizasse um saque 
na agência Brasília do Banco Rural e repassasse os valores para 
algumas  pessoas;  QUE,  na  verdade,  este  primeiro  saque  a 
pedido de MARCOS VALÉRIO ocorreu em janeiro de 2003” (fls. 
589).

Conforme demonstrado  nos  demais  itens  deste  voto,  a  quadrilha 
descrita na denúncia efetivamente praticou diversos crimes para os quais 
foi formada. Apenas para ilustrar, relembro que:

(1)  no  item  III,  verifica-se  que  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH  e  CRISTIANO  PAZ  desviaram  milhões  de  reais  da 
Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil;

(2) no item IV e, em especial, no item V, observa-se que os membros 
dos  núcleos  financeiro  e  publicitário  simularam  vários  empréstimos 
bancários,  tendo  os  integrantes  do  “núcleo  financeiro”  também  se 
utilizado de inúmeros mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter 
simulado desses mútuos fictícios;

(3) nos itens III, V, VI, VII, VIII e, principalmente, IV, constam provas 
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robustas  de  que  os  integrantes  dos  núcleos  publicitário  e  financeiro 
lavaram montantes  milionários,  mediante fraudes contábeis,  simulação 
de  empréstimos  bancários  e,  sobretudo,  repasses  de  vultosos  valores 
através do banco Rural,  tudo com o objetivo de dissimular a natureza, 
origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  tais 
valores, bem como ocultar, especialmente do Banco Central e do Coaf, os 
verdadeiros  beneficiários  dessas  quantias,  que  sabidamente  eram 
provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra a Administração 
Pública  e  o  sistema  financeiro  nacional,  além  de  praticados  por 
organização criminosa;

(4)  no item VI,  há a demonstração de que os agentes  do “núcleo 
político” (à exceção de SÍLVIO PEREIRA, em relação ao qual a denúncia, 
quanto ao crime de corrupção ativa, não foi recebida), em concurso com 
os  membros  do  “núcleo  publicitário  ou  operacional”,  corromperam 
parlamentares federais, para ampliar e manter a base aliada do governo 
federal à época; e

(5)  no  item  VIII,  constata-se  que  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH  e  SIMONE  VASCONCELOS,  bem  como  KÁTIA 
RABELLO  e  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO,  praticaram,  ainda,  o  crime 
previsto  na  primeira  parte  do  parágrafo  único  do  art.  22  da  Lei 
7.492/1986.

Passo,  agora,  à  análise  da  conduta  dos  réus  integrantes  dos  três 
núcleos que compunham a quadrilha.

NÚCLEO POLÍTICO

Os  integrantes  do  chamado  “núcleo  político”  (JOSÉ  DIRCEU, 
DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA) se aliaram aos 
membros do “núcleo operacional ou publicitário” (MARCOS VALÉRIO, 
RAMON  HOLLERBACH,  CRISTIANO  DE  MELLO  PAZ,  ROGÉRIO 
TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS), bem como aos 
integrantes  do  “núcleo  financeiro  ou  banco  Rural”  (José  Augusto 
Dumont,  falecido  em  4.4.2004,  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO 
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SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO) objetivando, 
em última  análise,  a  compra  de  apoio  político  de  outras  agremiações 
partidárias, o pagamento de dívidas eleitorais passadas e o financiamento 
de futuras campanhas daqueles que faziam parte do esquema.

É  importante  observar,  conforme  esclarece  o  procurador-geral  da 
República,  que não se  está  a  questionar o  fato  de o  “núcleo político”, 
especialmente JOSÉ DIRCEU, “articular junto ao Congresso Nacional a 
base  parlamentar  de  apoio  ao  governo  a  que  pertence”,  mas  sim  a 
circunstância de essa base de apoio “ser formada mediante o pagamento 
de vantagens indevidas a seus integrantes” (fls. 45.123).

Feito esse breve, porém necessário esclarecimento, anoto que há, nos 
autos,  diversos  elementos  de convicção,  harmônicos entre  si,  a  indicar 
que  JOSÉ  DIRCEU,  tal  como sustentado  pela  acusação,  comandava  o 
“núcleo  político”,  que,  por  sua  vez,  orientava  as  ações  do  “núcleo 
publicitário”,  o  qual  normalmente  agia  em  concurso  com  o  “núcleo 
financeiro-banco Rural”.

Com efeito, ROBERTO JEFFERSON, por ocasião do depoimento de 
JOSÉ DIRCEU ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados,  realça  de  maneira  firme  e  por  vezes  irônica  a  acusação 
imputada ao último (JOSÉ DIRCEU), nos seguintes termos:

“depois de ouvir o ex-Ministro José Dirceu, o Deputado 
José  Dirceu,  eu  cheguei  à  conclusão  de  que  foi  ele  quem 
treinou o Silvinho Pereira,  o Delúbio e o Marcos Valério a 
mentirem.  Não  tem  mensalão  no  Brasil.  É  conversa  da 
imprensa. Todos os jornais mentem. Todas as revistas mentem. 
Todo  o  povo brasileiro  prejulga  o  Ministro  José  Dirceu,  esse 
inocente e humilde que aqui está,  porque não tem mensalão. 
Todos  os  gestos  do  Delúbio  não  são  do  conhecimento  dele. 
Todos os gestos do Sílvio Pereira não são do conhecimento dele. 
Todas as atitudes do  Marcos Valério, que  foi 12 vezes à Casa 
Civil - 12, não foram 7 não, Relator, 12 -, ele não viu lá o Marcos 
Valério,  aliás,  uma  figura  que  passa  despercebida  (...)  O 
Ministro  José  Dirceu,  hoje,  pela  primeira  vez  -  e  eu  o 
cumprimento  por  isto  -  despido  daquela  arrogância  natural, 
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daquela autoridade que arrostava, daquela empáfia que exibia, 
veio humildemente dizer a este Plenário que (...) não sabia das 
movimentações financeiras do Sr. Marcos Valério, que não sabia 
dos saques à vista de milhões de reais no Banco Rural, no BMG 
e no Banco do Brasil, que não sabia... E aí eu quero separar o 
joio do trigo; não vou acusar o PT, mas a cúpula do PT, gente 
dele – Genoíno, Sílvio Pereira, Delúbio –, gente dele, que ele 
fez  questão  de  defender  até  o  último  momento,  quando 
conversou comigo. ‘Eu quero proteger o Silvinho e o Delúbio, 
que estão sendo envolvidos nisso’.  (...)  Mas o Deputado José 
Dirceu não sabia de nada disso que acontecia no Brasil. (...)  eu 
ratifico, eu reitero, eu reafirmo, Sr. Relator. José Genoíno era o 
Vice-presidente do PT. O Presidente de fato era o José Dirceu. 
Tudo  que  nós  tratávamos no  prédio  da  VARIG,  Sr.  Relator, 
tudo que tratamos ali,  na sede nacional do PT, tinha que ser 
fechado e homologado depois,  na Casa Civil,  pelo Ministro 
José  Dirceu.  Tudo.  (...)  [E]ssa  estrutura  de  locação  de 
Parlamentares que V.Exa. chefiou, liderou, na Casa Civil, aqui 
dentro do Congresso Nacional. (...) O Ministro diz que não está 
envolvido nas atividades do mensalão, mas a Simone; a Karina; 
a Renilda, a mulher do Marcos Valério; o Marcos Valério, todos 
afirmam que ele sabia dos empréstimos, dos saques do PT - 
ele  avalizava  o  PT.  (...)  Está  aqui  que  o  Emerson  Palmieri, 
Tesoureiro do PTB, na lista, recebeu 2 milhões e 400 mil. Está 
faltando aqui 1 milhão e 600 mil.  Foram 4 milhões – quatro –, 
entregues Iá no PTB pelo Sr. Marcos Valério. E eu não nego 
isso, Ministro, num acordo que fiz e que V.Exa. sabia. Fiz o 
acordo e V. Exa. homologou. (...)  Tratei de todos os assuntos 
com V. Exa., Deputado José Dirceu, os republicanos e os não-
republicanos” (fls. 209-217 do vol. 2 do apenso 81).

Tais  fatos,  em  linhas  gerais,  foram  confirmados  por  ROBERTO 
JEFFERSON, em depoimento prestado à Polícia Federal:

“realmente  representou  o  PTB  em  tratativas  junto  à 
Direção Nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às 
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campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  tratativas 
participaram  pelo  PTB  o  declarante,  como  presidente  da 
legenda,  o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ 
MÚCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB 
Dr.  EMERSON  PALMIERI;  QUE  pelo  PT  participaram  JOSÉ 
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o 
secretário  MARCELO  SERENO  e  o  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU, que  homologava todos os acordos daquele partido; 
QUE  JOSÉ  GENOÍNO  não  possuía  autonomia  para  ‘bater  o 
martelo’ nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil 
pelo Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria 
o PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de 
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO, 
Salvador/BA,  dentre outras  que não se recorda no momento; 
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o 
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e 
Vereadores em todo o país; (...)  QUE apesar do Sr. DELÚBIO 
SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o Sr. GENOÍNO negarem 
haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  declarante  confirma  ser 
verdade  o  repasse  de  tais  recursos”  (fls.  4.220-4.221  –  sem 
destaques no original).

Em juízo,  ROBERTO JEFFERSON, mais uma vez,  reitera todas as 
informações que deu no passado (fls. 15.912), acrescentando, ainda, que, 
na  discussão  da  aliança  política  para  as  eleições  de  2004,  houve  o 
oferecimento de cargos no governo, tais como “[u]ma Diretoria no IRB, a 
Superintendência da SUSEPE e uma Diretoria na Binacional de Itaipu” 
(fls.  15.925).  Indagado acerca de  quem, no governo federal,  tratava de 
cargos  com  o  PTB,  ROBERTO  JEFFERSON  revela  que,  no  início  do 
governo,  tais  cargos  eram  tratados  com  SILVIO  PEREIRA,  JOSÉ 
DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO. “Depois, diretamente com o José Dirceu e 
o Genoíno” (fls. 15.925 – original sem destaques).

Note-se  aqui  o  seguinte:  ROBERTO  JEFFERSON,  presidente 
nacional de um partido importante no esquema de alianças montado em 
2002/2003, afirma com todas as letras não só a natureza financeira dos 
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campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  tratativas 
participaram  pelo  PTB  o  declarante,  como  presidente  da 
legenda,  o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ 
MÚCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB 
Dr.  EMERSON  PALMIERI;  QUE  pelo  PT  participaram  JOSÉ 
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o 
secretário  MARCELO  SERENO  e  o  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU, que  homologava todos os acordos daquele partido; 
QUE  JOSÉ  GENOÍNO  não  possuía  autonomia  para  ‘bater  o 
martelo’ nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil 
pelo Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria 
o PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de 
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO, 
Salvador/BA,  dentre outras  que não se recorda no momento; 
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o 
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e 
Vereadores em todo o país; (...)  QUE apesar do Sr. DELÚBIO 
SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o Sr. GENOÍNO negarem 
haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  declarante  confirma  ser 
verdade  o  repasse  de  tais  recursos”  (fls.  4.220-4.221  –  sem 
destaques no original).

Em juízo,  ROBERTO JEFFERSON, mais uma vez,  reitera todas as 
informações que deu no passado (fls. 15.912), acrescentando, ainda, que, 
na  discussão  da  aliança  política  para  as  eleições  de  2004,  houve  o 
oferecimento de cargos no governo, tais como “[u]ma Diretoria no IRB, a 
Superintendência da SUSEPE e uma Diretoria na Binacional de Itaipu” 
(fls.  15.925).  Indagado acerca de  quem, no governo federal,  tratava de 
cargos  com  o  PTB,  ROBERTO  JEFFERSON  revela  que,  no  início  do 
governo,  tais  cargos  eram  tratados  com  SILVIO  PEREIRA,  JOSÉ 
DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO. “Depois, diretamente com o José Dirceu e 
o Genoíno” (fls. 15.925 – original sem destaques).

Note-se  aqui  o  seguinte:  ROBERTO  JEFFERSON,  presidente 
nacional de um partido importante no esquema de alianças montado em 
2002/2003, afirma com todas as letras não só a natureza financeira dos 
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acordos celebrados entre o PT e os partidos aliados, como também indica 
as pessoas-chave nas respectivas negociações. E o faz da maneira mais 
explícita possível. Sem meias-palavras.

Na mesma linha,  EMERSON PALMIERI, em depoimento prestado 
à CPMI “dos Correios”, confirma que

“O SR. EMERSON PALMIERI - Foi combinado que o PT 
passaria  uma  ajuda  de  vinte  milhões  em  cinco  parcelas  de 
quatro  milhões.  Aí  nesse  momento  o  Roberto  Jefferson 
perguntou:  –  De  que  forma  vai  ser  feito  esse  repasse?  O 
Genoíno respondeu: ‘vamos fazer através de partido a partido 
ou ajuda  contribuição ao  fundo partidário  de  empresas’.  Foi 
assim que foi combinado.

O  SR.  PAULO  BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa  reunião 
estava o Ministro José Dirceu?

O SR. EMERSON PALMIERI – Em nenhuma reunião eu 
participei com o Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar 
que depois de conversado isso o Sr. Genoíno levantou e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu.

(...)
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - V. Sª saberia afirmar se o 

Deputado  José  Dirceu  tinha  conhecimento  dessa  prática  de 
repasse  de  recursos  e  qual  era  a  origem  desses  recursos 
repassados?

O SR. EMERSON PALMIERI – Deputado, o que a gente 
sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia 
uma ligação ou do Delúbio ou do Genoíno para o Deputado 
José Dirceu. É o que eles diziam: ‘Vou ligar para o Ministro José 
Dirceu’.

O  SR.  JOSÉ  ROCHA (PFL -  BA)  –  Nessas  reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  -  Sim,  daqui  de  Brasília 
mesmo, algumas para o Ministro José Dirceu.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - E qual seria o retorno 
dessa ligação, o senhor sabe qual era?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  –  ‘Está  tudo  ok,  Roberto. 
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acordos celebrados entre o PT e os partidos aliados, como também indica 
as pessoas-chave nas respectivas negociações. E o faz da maneira mais 
explícita possível. Sem meias-palavras.

Na mesma linha,  EMERSON PALMIERI, em depoimento prestado 
à CPMI “dos Correios”, confirma que

“O SR. EMERSON PALMIERI - Foi combinado que o PT 
passaria  uma  ajuda  de  vinte  milhões  em  cinco  parcelas  de 
quatro  milhões.  Aí  nesse  momento  o  Roberto  Jefferson 
perguntou:  –  De  que  forma  vai  ser  feito  esse  repasse?  O 
Genoíno respondeu: ‘vamos fazer através de partido a partido 
ou ajuda  contribuição ao  fundo partidário  de  empresas’.  Foi 
assim que foi combinado.

O  SR.  PAULO  BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa  reunião 
estava o Ministro José Dirceu?

O SR. EMERSON PALMIERI – Em nenhuma reunião eu 
participei com o Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar 
que depois de conversado isso o Sr. Genoíno levantou e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu.

(...)
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - V. Sª saberia afirmar se o 

Deputado  José  Dirceu  tinha  conhecimento  dessa  prática  de 
repasse  de  recursos  e  qual  era  a  origem  desses  recursos 
repassados?

O SR. EMERSON PALMIERI – Deputado, o que a gente 
sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia 
uma ligação ou do Delúbio ou do Genoíno para o Deputado 
José Dirceu. É o que eles diziam: ‘Vou ligar para o Ministro José 
Dirceu’.

O  SR.  JOSÉ  ROCHA (PFL -  BA)  –  Nessas  reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  -  Sim,  daqui  de  Brasília 
mesmo, algumas para o Ministro José Dirceu.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - E qual seria o retorno 
dessa ligação, o senhor sabe qual era?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  –  ‘Está  tudo  ok,  Roberto. 
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Está tudo ok’. Era a resposta que vinha ou do Genoíno ou do 
Delúbio. ‘Está tudo ok. Fique tranquilo‘” (fls. 13.637).

O que esses diálogos e depoimentos deixam bastante evidente é o 
vínculo de hierarquia, de subordinação existente entre o ex-chefe da Casa 
Civil, JOSÉ DIRCEU, e os demais membros do chamado “núcleo político” 
(DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA).

Em depoimento bastante revelador – tanto da ascendência de JOSÉ 
DIRCEU  sobre  os  outros  integrantes  do  “núcleo  político”,  quanto  da 
atuação de DELÚBIO SOARES como o principal braço operacional desse 
mesmo núcleo –, VALDEMAR COSTA NETO elucida que

“as  reuniões  para  tratar  de  assuntos  políticos  ocorriam 
com a presença do DECLARANTE e JOSÉ ALENCAR, pelo PL, 
e JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOÃO PAULO CUNHA e 
LUIZ DULCI pelo PT, sempre na residência de JOSÉ DIRCEU; 
(...)  na  residência  do  Deputado  PAULO ROCHA,  PT/PA,  foi 
realizada  uma  reunião  entre  LULA,  JOSÉ  ALENCAR,  o 
DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  MARIA 
DO CARMO LARA e NILMÁRIO MIRANDA; QUE o local da 
reunião foi escolhido para evitar o assédio da imprensa, sendo 
que o anfitrião não participava ativamente das negociações ora 
tratadas;  (...)  QUE  DELÚBIO  SOARES  convidou  o 
DECLARANTE  para  uma  conversa  reservada  em  um  dos 
aposentos (...) QUE se retiraram então DELÚBIO SOARES e o 
DECLARANTE,  tendo este dito que ‘– lutara durante quatro 
anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria 
justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam 
recursos’;  QUE  DELÚBIO SOARES tentou fazer  com que a 
negociação ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhões 
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos 
para financiamento da campanha; QUE o DECLARANTE ficou 
irredutível  quanto  ao  valor,  sob  pena  de  não  aceitar  a 
verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos 
em  nível  estadual,  que  permitissem  atingir  a  cláusula  de 
barreira; QUE em dado momento do impasse, adentrou JOSÉ 

11 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661342.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Está tudo ok’. Era a resposta que vinha ou do Genoíno ou do 
Delúbio. ‘Está tudo ok. Fique tranquilo‘” (fls. 13.637).

O que esses diálogos e depoimentos deixam bastante evidente é o 
vínculo de hierarquia, de subordinação existente entre o ex-chefe da Casa 
Civil, JOSÉ DIRCEU, e os demais membros do chamado “núcleo político” 
(DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA).

Em depoimento bastante revelador – tanto da ascendência de JOSÉ 
DIRCEU  sobre  os  outros  integrantes  do  “núcleo  político”,  quanto  da 
atuação de DELÚBIO SOARES como o principal braço operacional desse 
mesmo núcleo –, VALDEMAR COSTA NETO elucida que

“as  reuniões  para  tratar  de  assuntos  políticos  ocorriam 
com a presença do DECLARANTE e JOSÉ ALENCAR, pelo PL, 
e JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOÃO PAULO CUNHA e 
LUIZ DULCI pelo PT, sempre na residência de JOSÉ DIRCEU; 
(...)  na  residência  do  Deputado  PAULO ROCHA,  PT/PA,  foi 
realizada  uma  reunião  entre  LULA,  JOSÉ  ALENCAR,  o 
DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  MARIA 
DO CARMO LARA e NILMÁRIO MIRANDA; QUE o local da 
reunião foi escolhido para evitar o assédio da imprensa, sendo 
que o anfitrião não participava ativamente das negociações ora 
tratadas;  (...)  QUE  DELÚBIO  SOARES  convidou  o 
DECLARANTE  para  uma  conversa  reservada  em  um  dos 
aposentos (...) QUE se retiraram então DELÚBIO SOARES e o 
DECLARANTE,  tendo este dito que ‘– lutara durante quatro 
anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria 
justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam 
recursos’;  QUE  DELÚBIO SOARES tentou fazer  com que a 
negociação ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhões 
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos 
para financiamento da campanha; QUE o DECLARANTE ficou 
irredutível  quanto  ao  valor,  sob  pena  de  não  aceitar  a 
verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos 
em  nível  estadual,  que  permitissem  atingir  a  cláusula  de 
barreira; QUE em dado momento do impasse, adentrou JOSÉ 
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DIRCEU,  que  perguntou  a  DELÚBIO  SOARES  sobre  o 
andamento  das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  ‘– 
Valdemar está irredutível’; QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não 
fazendo  qualquer  observação;  QUE  após  isso,  DELÚBIO 
SOARES disse ao DECLARANTE: ‘– olha, eu vou te pagar de 
acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar 
nada,  mas  a  parte  referente  à  doação  do  JOSÉ  ALENCAR, 
quando  entrar,  essa  eu  te  repasso  na  integralidade  até 
completar R$ 10 milhões’; QUE ambos saíram e comunicaram 
que o acordo estava fechado, sem maiores explicações; QUE a 
discussão reservada durou aproximadamente 30 minutos” (fls. 
1.377-1.378 – sem destaques no original).

Posteriormente, em juízo, VALDEMAR COSTA NETO é ouvido em 
interrogatório revelador da natureza financeira das barganhas realizadas 
entre o partido vencedor das eleições presidenciais de 2002 e os partidos 
que com ele se coligaram. Diz VALDEMAR que

“ao  final  de  janeiro  ou  começo  de  fevereiro,  o  Sr. 
DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na  empresa  SMP&B,  que  a  referida  senhora  iria  começar  a 
pagar ao réu o combinado; (...) no acordo feito para as eleições 
de 2002, foi o réu aqui presente que tratou do acordo, e da 
parte  política,  foi  com  o  Sr.  JOSÉ  DIRCEU  e  a  parte 
financeira,  com  DELÚBIO  SOARES”  (fls.  15.459-15.460  e 
15.463 – sem destaques no original).

Conforme detalhado  nos  itens  IV  e  V,  o  “núcleo  financeiro”,  em 
concurso  com  o  “núcleo  publicitário”  e  o  PT,  atuou  na  simulação  de 
empréstimos junto ao banco Rural e ao banco BMG, com o objetivo de 
injetar  dinheiro  na  quadrilha,  bem  como  lavar  os  valores  milionários 
movimentados  pelo  grupo,  em  troca  de  vantagens  patrimoniais 
indevidas.  Embora  negue,  como  esperado,  o  caráter  simulado  desses 
empréstimos,  MARCOS  VALÉRIO  (em  declarações  prestadas,  em 
companhia de seu advogado, à Procuradoria-Geral da República) ressalta 
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DIRCEU,  que  perguntou  a  DELÚBIO  SOARES  sobre  o 
andamento  das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  ‘– 
Valdemar está irredutível’; QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não 
fazendo  qualquer  observação;  QUE  após  isso,  DELÚBIO 
SOARES disse ao DECLARANTE: ‘– olha, eu vou te pagar de 
acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar 
nada,  mas  a  parte  referente  à  doação  do  JOSÉ  ALENCAR, 
quando  entrar,  essa  eu  te  repasso  na  integralidade  até 
completar R$ 10 milhões’; QUE ambos saíram e comunicaram 
que o acordo estava fechado, sem maiores explicações; QUE a 
discussão reservada durou aproximadamente 30 minutos” (fls. 
1.377-1.378 – sem destaques no original).

Posteriormente, em juízo, VALDEMAR COSTA NETO é ouvido em 
interrogatório revelador da natureza financeira das barganhas realizadas 
entre o partido vencedor das eleições presidenciais de 2002 e os partidos 
que com ele se coligaram. Diz VALDEMAR que

“ao  final  de  janeiro  ou  começo  de  fevereiro,  o  Sr. 
DELÚBIO SOARES falou para o réu procurar a Sra. SIMONE 
na  empresa  SMP&B,  que  a  referida  senhora  iria  começar  a 
pagar ao réu o combinado; (...) no acordo feito para as eleições 
de 2002, foi o réu aqui presente que tratou do acordo, e da 
parte  política,  foi  com  o  Sr.  JOSÉ  DIRCEU  e  a  parte 
financeira,  com  DELÚBIO  SOARES”  (fls.  15.459-15.460  e 
15.463 – sem destaques no original).

Conforme detalhado  nos  itens  IV  e  V,  o  “núcleo  financeiro”,  em 
concurso  com  o  “núcleo  publicitário”  e  o  PT,  atuou  na  simulação  de 
empréstimos junto ao banco Rural e ao banco BMG, com o objetivo de 
injetar  dinheiro  na  quadrilha,  bem  como  lavar  os  valores  milionários 
movimentados  pelo  grupo,  em  troca  de  vantagens  patrimoniais 
indevidas.  Embora  negue,  como  esperado,  o  caráter  simulado  desses 
empréstimos,  MARCOS  VALÉRIO  (em  declarações  prestadas,  em 
companhia de seu advogado, à Procuradoria-Geral da República) ressalta 
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que  DELÚBIO  SOARES  e  SÍLVIO  PEREIRA  confirmaram  que  JOSÉ 
DIRCEU sabia de tais operações de crédito:

“O  Sr.  Delúbio  esclareceu  que  o  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU e o Secretário SILVIO PEREIRA eram sabedores dessa 
operação  de  empréstimo  para  o  Partido  e  em  alguma 
eventualidade garantiriam o pagamento junto às empresas do 
declarante.  (...)  Silvio  havia  dito  ao  declarante  que  o  então 
Ministro José Dirceu tinha conhecimento dos empréstimos” (fls. 
356 e 358).

Em  outro  termo  de  declarações  igualmente  prestado  de  forma 
espontânea  à  Procuradoria-Geral  da  República,  em companhia  de  seu 
advogado, MARCOS VALÉRIO, acrescenta que

“quanto à origem dos empréstimos, o declarante esclarece 
que teve conhecimento que, por ocasião das suas tratativas para 
obtenção dos mesmos junto ao BMG e Rural, Delúbio Soares lhe 
informou que JOSÉ DIRCEU teve reuniões com os dirigentes de 
ambos os bancos; Que, a reunião com os dirigentes do banco 
Rural  ocorreu no Hotel Ourominas, em Belo Horizonte,  num 
jantar e a outra reunião, com a Diretoria do Banco BMG ocorreu 
em Brasília/DF” (fls. 731);

Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza,  esposa de MARCOS 
VALÉRIO  à  época  dos  fatos,  ao  ser  ouvida  na  CPMI  dos  Correios, 
confirma que MARCOS VALÉRIO lhe disse que  JOSÉ DIRCEU “sabia 
dos empréstimos” (fls. 166 do vol. 1 do apenso 81 – sem destaques no 
original).  Indagada se tinha conhecimento se DELÚBIO SOARES tinha 
dado a MARCOS VALÉRIO, como garantia “desses negócios com o PT, 
justamente o fato de que o então Ministro da Casa Civil José Dirceu e o 
Secretário  do  PT,  Silvio  Pereira,  tinham  conhecimento  de  todas  as 
transações”,  Renilda  responde  que  não  poderia  “falar  sobre  Silvio 
Pereira”, mas já sobre JOSÉ DIRCEU ela voltava “a confirmar (...) o fato” 
(fls. 167 do vol. 1 do apenso 81 – sem destaques no original).
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que  DELÚBIO  SOARES  e  SÍLVIO  PEREIRA  confirmaram  que  JOSÉ 
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Na  mesma  oportunidade,  Renilda  acrescenta  que  MARCOS 
VALÉRIO também lhe  falou  que  “houve  uma reunião  da  direção  do 
Banco Rural, em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o então 
Ministro José Dirceu”, para tratar justamente desses empréstimos (fls. 
166 do vol. 1 do apenso 81 – sem destaques no original).

Tais  assertivas  estão  em harmonia  com o  depoimento  da  própria 
KÁTIA RABELLO, então presidente do banco Rural,  embora tanto ela, 
quanto JOSÉ DIRCEU, como era de se esperar,  neguem ter tratado do 
esquema descrito pela acusação.

Apesar disso, KÁTIA RABELLO reconhece que realmente participou 
de, pelo menos, duas reuniões com JOSÉ DIRCEU, sendo uma no próprio 
Palácio do Planalto e outra em Belo Horizonte, num jantar no hotel Ouro 
Minas. MARCOS VALÉRIO também atuou nesses eventos. Além de ser 
ele  quem  agendava  tais  reuniões,  agindo,  nas  palavras  de  KÁTIA 
RABELLO, “como intermediário entre JOSÉ DIRCEU e o Banco Rural”, o 
líder do “núcleo publicitário” – isto é, MARCOS VALÉRIO – chegou a 
participar da reunião realizada entre KÁTIA RABELLO e JOSÉ DIRCEU 
no Palácio do Planalto. É o que revela KÁTIA RABELLO:

“sabe  da  existência  de  três  encontros  de  dirigentes  do 
Banco Rural com o ex-ministro José Dirceu; diz que o primeiro 
não tem detalhes, pois quem teria comparecido foi seu falecido 
pai, Sabino Rabello; diz que acredita que tal encontro se deu em 
2003;  diz  que  do  segundo  encontro  participou,  juntamente 
com José Augusto Dumont,  Marcos Valério  e o  ex-ministro 
José Dirceu; diz que o terceiro encontro foi um jantar, em Belo 
Horizonte/MG,  em  que  se  encontravam  presentes  a 
interroganda,  o  ex-ministro  José  Dirceu e  um  assessor  da 
interroganda,  de  nome Plauto  Gouvêa;  (...)  um dos  assuntos 
tratados  com  o  Ministro  José  Dirceu  foi  o  tema  referente  a 
suspensão da liquidação do Banco Mercantil  de Pernambuco 
pelo  Banco  Central;  (...)  questionada  acerca  da  razão  da 
presença de Marcos Valério nestas tratativas, respondeu que o 
mesmo agiu apenas como intermediário entre José Dirceu e o 
Banco Rural, exclusivamente para o agendamento das reuniões; 
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(...) esclarece que Marcos Valério apenas atuava informando a 
disponibilidade  na  agenda  do  Ministro  José  Dirceu;  diz  que 
Marcos Valério participou da reunião da interroganda com o 
Ministro,  realizada  no  âmbito  do  Palácio  do  Planalto”  (fls. 
16.326-16.327 – original sem destaques).

JOSÉ DIRCEU, por sua vez,  também confirma,  em juízo,  o jantar 
com KÁTIA RABELLO no  hotel  Ouro  Minas,  em Belo  Horizonte  (fls. 
16.651).

Vejam  bem  a  situação,  senhores  Ministros:  de  acordo  com  o 
depoimento da então presidente do banco Rural,  MARCOS VALÉRIO, 
que não era detentor de qualquer posição oficial no governo, era quem 
tinha  a  incumbência  de  informar  à  senhora  KÁTIA  RABELLO  a 
disponibilidade na agenda do chefe da Casa Civil!  Era o intermediário 
entre o conglomerado financeiro e esse importantíssimo agente estatal.

Apesar de também não fazer parte, ao menos oficialmente, nem do 
governo, nem do banco Rural, DELÚBIO SOARES, conforme ele próprio 
admite em juízo, também participou dessa “reunião com o JOSÉ DIRCEU 
na Casa Civil  junto com a KÁTIA e o Zé Augusto”,  os quais “tinham 
interesse em uma solução [para o] Banco (...) Mercantil de Pernambuco” 
(fls. 16.616 – original sem destaques).

Outro fato que chama atenção, e reforça a atuação de JOSÉ DIRCEU 
na  quadrilha,  é  a  viagem  que  MARCOS  VALÉRIO,  ROGÉRIO 
TOLENTINO  e  EMERSON  PALMIERI  fizeram  a  Portugal,  para  uma 
reunião com o presidente da Portugal Telecom.

O grupo Portugal  Telecom,  que detém 50% do  controle  da  Vivo, 
estava  interessado  na  aquisição  da  Telemig  (fls.  37.829).  Segundo  a 
acusação,  em meio a essa negociação,  que era acompanhada por JOSÉ 
DIRCEU, então ministro-chefe da Casa Civil, “surgiu a possibilidade de a 
Portugal  Telecom doar o equivalente  a 8 milhões  de euros  (...)  para o 
pagamento de dívidas de campanha do Partido dos Trabalhadores” (fls. 
45.127).

JOSÉ DIRCEU, então,  mobilizou MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO 
TOLENTINO para irem a Portugal e reunirem-se com Miguel  Horta e 
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(...) esclarece que Marcos Valério apenas atuava informando a 
disponibilidade  na  agenda  do  Ministro  José  Dirceu;  diz  que 
Marcos Valério participou da reunião da interroganda com o 
Ministro,  realizada  no  âmbito  do  Palácio  do  Planalto”  (fls. 
16.326-16.327 – original sem destaques).

JOSÉ DIRCEU, por sua vez,  também confirma,  em juízo,  o jantar 
com KÁTIA RABELLO no  hotel  Ouro  Minas,  em Belo  Horizonte  (fls. 
16.651).

Vejam  bem  a  situação,  senhores  Ministros:  de  acordo  com  o 
depoimento da então presidente do banco Rural,  MARCOS VALÉRIO, 
que não era detentor de qualquer posição oficial no governo, era quem 
tinha  a  incumbência  de  informar  à  senhora  KÁTIA  RABELLO  a 
disponibilidade na agenda do chefe da Casa Civil!  Era o intermediário 
entre o conglomerado financeiro e esse importantíssimo agente estatal.

Apesar de também não fazer parte, ao menos oficialmente, nem do 
governo, nem do banco Rural, DELÚBIO SOARES, conforme ele próprio 
admite em juízo, também participou dessa “reunião com o JOSÉ DIRCEU 
na Casa Civil  junto com a KÁTIA e o Zé Augusto”,  os quais “tinham 
interesse em uma solução [para o] Banco (...) Mercantil de Pernambuco” 
(fls. 16.616 – original sem destaques).
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na  quadrilha,  é  a  viagem  que  MARCOS  VALÉRIO,  ROGÉRIO 
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estava  interessado  na  aquisição  da  Telemig  (fls.  37.829).  Segundo  a 
acusação,  em meio a essa negociação,  que era acompanhada por JOSÉ 
DIRCEU, então ministro-chefe da Casa Civil, “surgiu a possibilidade de a 
Portugal  Telecom doar o equivalente  a 8 milhões  de euros  (...)  para o 
pagamento de dívidas de campanha do Partido dos Trabalhadores” (fls. 
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JOSÉ DIRCEU, então,  mobilizou MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO 
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Costa,  presidente  da  Portugal  Telecom  à  época  dos  fatos,  a  fim  de 
concretizar essa doação em potencial. Como JOSÉ DIRCEU vinha sendo 
pressionado por ROBERTO JEFFERSON, que exigia que o PT cumprisse o 
acordo que fizera e pagasse o restante da dívida assumida com o PTB, 
aquele  (JOSÉ  DIRCEU)  pediu  a  este  (ROBERTO  JEFFERSON)  que 
indicasse a DELÚBIO SOARES uma pessoa do PTB, para acompanhar as 
tratativas em Portugal. ROBERTO JEFFERSON, que também estava sendo 
pressionado pelo PTB para receber o restante do dinheiro combinado com 
o “núcleo político”, indicou EMERSON PALMIERI, que acabou viajando 
com MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO TOLENTINO para a reunião com o 
presidente da Portugal Telecom.

Tais fatos encontram-se detalhados, por exemplo, em depoimentos 
de ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI.

Com  efeito,  ROBERTO  JEFFERSON,  em  depoimento  prestado  à 
Polícia Federal, noticia que

“discutiu diversas vezes  com os representantes do PT a 
respeito do pagamento dos R$ 16 milhões restantes, referentes 
ao  acordo  firmado;  QUE  JOSÉ  DIRCEU  afirmou  ao 
DECLARANTE que o PT estaria sem recursos para cumprir o 
acordo  uma  vez  que  a  Polícia  Federal  havia  prendido  62 
doleiros;  (...)  QUE  JOSÉ  DIRCEU  afirmou  que  haveria  a 
possibilidade  de  que  referido  grupo  econômico  [Portugal 
TELECOM e Banco Espírito Santo] pudesse adiantar cerca de 8 
milhões de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB; 
QUE  esses  recursos  serviriam  para  liquidar  as  dívidas  de 
campanha;  QUE JOSÉ DIRCEU não  afirmou a  título  de  que 
seria tal adiantamento; QUE JOSÉ DIRCEU então solicitou ao 
DECLARANTE  que  indicasse  alguém  do  PTB  a  DELÚBIO 
SOARES  para  acompanhar  tais  tratativas  em  Portugal;  QUE 
concordou com a proposta feita por JOSÉ DIRCEU e indicou 
para  DELÚBIO  SOARES  o  primeiro  secretário  do  PTB 
EMERSON  PALMIERI;  QUE  retirou  as  passagens  para 
EMERSON PALMIERI pelo  PTB no final  de janeiro  de  2005; 
QUE  EMERSON  PALMIERI  ao  embarcar  para  Portugal 
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Costa,  presidente  da  Portugal  Telecom  à  época  dos  fatos,  a  fim  de 
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presidente da Portugal Telecom.

Tais fatos encontram-se detalhados, por exemplo, em depoimentos 
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telefonou para o DECLARANTE informando que iria viajar em 
companhia de MARCOS VALÉRIO e o Advogado ROGÉRIO 
TOLENTINO;  QUE  até  então  desconhecia  quem  seria  o 
representante  do  PT  na  viagem  à  Portugal,  sendo  que 
acreditava  que  seria  o  próprio  DELÚBIO  SOARES;  QUE 
realmente EMERSON viajou para Portugal no mesmo voo de 
MARCOS VALÉRIO,  sendo  que os  mesmos sentaram lado  a 
lado, QUE EMERSON PALMIERI permaneceu em Portugal 02 
ou 03 dias; (...) QUE ao retornar ao país EMERSON comentou 
com o DECLARANTE a respeito da viagem; QUE EMERSON 
afirmou  não  ter  participado  do  encontro  ocorrido  entre 
MARCOS  VALÉRIO  e  o  Presidente  da  Portugal  TELECOM 
MIGUEL  HORTA,  tendo  permanecido  na  ante  sala;  QUE 
segundo  EMERSON  PALMIERI,  a  Portugal  TELECOM  iria 
realizar  negócios  com  a  TELEMIG  sendo  que  caberia  a 
MARCOS  VALÉRIO  facilitar  o  trâmite  do  negócio  junto  ao 
Governo  Federal;  QUE  concretizado  o  negócio  MARCOS 
VALÉRIO receberia uma comissão cuja parcela poderia liquidar 
as contas dos dois partidos (PT e PTB); QUE ao ouvir o relato 
de  EMERSON  PALMIERI  percebeu  que  JOSÉ  DIRCEU  era 
‘pólvora molhada’, ou seja, não iria cumprir o acordo; (...) QUE 
a partir de então percebeu que as relações com JOSÉ DIRCEU 
ficaram estremecidas” (fls. 4.223-4.224, confirmado em juízo às 
fls. 15.912).

Sobre esse mesmo tema, ROBERTO JEFFERSON, em juízo, reforça 
que

“DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA:  O  Senhor 
orientou,  ou  pediu,  para  o  Sr.  Emerson  Palmieri  ir  a  uma 
viagem a Portugal?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim.
DOUTOR  PROCURADOR  DA REPÚBLICA:  O  Senhor 

poderia  esclarecer  como  se  deram  as  tratativas  para  essa 
viagem, por favor?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim. O Ministro 
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José Dirceu me pediu que indicasse alguém do PTB a Delúbio 
para que fosse a Portugal para tratar, em Portugal, de interesses 
do  Partido  dos  Trabalhadores  e  do  Partido  Trabalhista 
Brasileiro.

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  Esses 
interesses eram econômicos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: A liquidação das 
dívidas da campanha. Oito milhões de euros – vinte e quatro 
milhões de reais à época, Excelência.

DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA: O objeto da 
viagem seriam esses valores?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, Senhor.  A 
maneira de operacionalizar essa ajuda que a Portugal Telecom 
daria aos dois Partidos no Brasil” (fls. 15.926-15.927).

EMERSON  PALMIERI,  por  sua  vez,  em  depoimento  prestado  à 
CPMI “dos Correios”, também confirma que

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  -  O  Roberto  Jefferson  me 
avisou, no início de janeiro, que tinha tido urna conversa com o 
Ministro  José  Dirceu  e  que  provavelmente  eu  teria  que  ir  a 
Portugal, à Portugal Telecom. (...)

O  SR.  RELATOR (lbrahim Abi-Ackel.  PP -  MGJ  -  V.  Sª 
disse ‘fomos’,  no plural,  por que foi  junto com o Sr.  Marcos 
Valério?

O SR. EMERSON PALMIERI -  O Marcos Valério e o Sr. 
Rogério Tolentino – sempre o advogado junto. Fomos nós três. 
(...) Eu fiquei muito irritado, porque saí daqui para participar de 
uma reunião,  fui  participar  dessa  reunião  como  testemunha, 
porque Roberto Jefferson já não acreditava mais no que estava 
acontecendo,  nas  promessas  do  PT,  eu  fui  como testemunha 
para ver se realmente aconteceria essa reunião e não consegui 
entrar nessa reunião porque o Sr. Marcos Valério não permitiu 
que  eu entrasse.  Eu  perguntei  por  quê.  Ele  falou:  ‘porque o 
senhor não o conhece, e ele ia ficar constrangido’” (fls. 13.636-v-
13.637).
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Da mesma forma, em juízo, EMERSON PALMIERI reitera que

“Em  certo  momento  o  Roberto  me  perguntou  se  eu 
poderia  fazer  o  favor  de  acompanhar  a  cúpula  do  PT  até 
Portugal,  porque  tinha  uns  empresários  em  Portugal  que 
tinham investimento no Brasil e que tavam dispostos a ajudar o 
PT em fazer esse repasse pro PTB. Foi aí que eu acompanhei. 
Foi assim que aconteceu a minha ida a Portugal.

J:  O  senhor  Roberto  solicitou  ao  senhor,  então, 
acompanhar a cúpula?

R: É.
J: O senhor não sabia quem iria a Portugal na época?
R: Não sabia. Aí foi,  logo em seguida, dois dias depois, 

três  dias  depois,  fiquei  sabendo  que  ia...  eu  achava  que  ia 
alguém da cúpula do PT. E daí encontrei no aeroporto, que foi o 
seu  Marcos  Valério  e  o  seu  Rogério  Tolentino.  Na  época  o 
Marcos  Valério  até  ficou  chateado  com  a  minha  presença, 
porque achou que a gente tava até fiscalizando. E o Roberto, 
exatamente, pediu pra que eu fosse verificar se iria ocorrer essa 
reunião ou não.

J:  O  objetivo  da  viagem,  realmente,  era  acompanhar  e 
verificar se...

R: Se ia acontecer a reunião ou não. Porque o Roberto tava 
muito pressionado pelo partido. E segundo eles os empresários 
que tinham investimento no Brasil tavam dispostos a ajudar o 
PT.  Então  eu  fui  como...  e  o  Marcos  Valério  ficou  chateado, 
ficou...  não  falou  comigo,  ficou  em  silêncio  durante  toda  a 
viagem... achou que eu era um entrave. E quando nós chegamos 
lá fomos recebidos, mas eu e o Rogério Tolentino não entramos 
na sala. Ele ficou de 30 a 40 minutos conversando lá dentro, e na 
saída nós já viemos embora. Do jeito que eu fui, eu voltei.

J:  O senhor chegou a se  inteirar  previamente à viagem, 
como  é  que  seria,  qual  seria  o  objetivo,  quem  seriam  os 
empresários que seriam procurados em Portugal?

R: Fiquei sabendo lá, no momento, da Portugal Telecom, 
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que eu fui. Mais nada.
(...)
J: A reunião aconteceu, ao que me parece...
R: O Marcos Valério entrou. Ficou eu e o advogado dele, 

Rogério Tolentino, fora da reunião” (fls. 15.082-15.083).

Miguel Horta e Costa, no bojo da carta rogatória expedida para a sua 
oitiva em Portugal, confirma ter-se encontrado com MARCOS VALÉRIO 
em 2004 naquele país, embora, evidentemente, negue que tenha oferecido 
alguma  doação  ilícita  de  dinheiro  a  qualquer  partido  brasileiro  (fls. 
37.829-37.830).

Uma  outra  reunião  que  reforça,  ainda  mais,  a  atuação  de  JOSÉ 
DIRCEU  na  quadrilha  foi  a  ocorrida  na  Casa  Civil  entre  ele  (JOSÉ 
DIRCEU) e Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva, presidente do Banco 
Espírito Santo no Brasil, da qual participou MARCOS VALÉRIO.

Sobre tal  evento,  o próprio Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva 
informa o seguinte:

“DEFENSORA (DRA. CAMILA HUNGRIA):  A audiência 
com o então Ministro José Dirceu foi agendada mediante o 
uso de alguma influência de algum intermediário?

DEPOENTE:  Foi,  o  Marcos  Valério  se  prontificou 
agendar uma reunião que eu já tinha tentado agendar e não 
estava conseguindo agendar  com o ministro na  altura  e  ele 
ofereceu-se para agendar essa reunião” (fls. 38.070).

Como se vê, MARCOS VALÉRIO, mais uma vez, embora não fizesse 
parte do staff  oficial da Casa Civil, foi quem agendou mais essa reunião 
com o então ministro JOSÉ DIRCEU, tal como o fez também com KÁTIA 
RABELLO, conforme já visto.

Em seu interrogatório judicial, MARCOS VALÉRIO confirma que a 
reunião foi realizada entre ele, JOSÉ DIRCEU e Ricardo Espírito Santo. 
Todavia, sustenta que tal encontro teria como objeto “investimentos que o 
Banco  Espírito  Santo  faria  no  Brasil,  no  setor  hoteleiro,  mais 
especificamente no litoral baiano”, sendo que ele, MARCOS VALÉRIO, 
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teria comparecido “à reunião a pedido do Dr. Miguel Horta e Costa, na 
época presidente da Portugal Telecom e acionista do banco do Espírito 
Santo, em Portugal” (fls. 16.355).

Ocorre que, como bem observa o Ministério Público Federal em suas 
alegações finais, “[n]ão é crível, entretanto, que o Banco do Espírito Santo 
(...)  precisasse da presença de  Marcos  Valério  em uma reunião com o 
Ministro Chefe da Casa Civil para tratar de investimento no litoral da 
Bahia” (fls. 45.132-45.133).

Note-se que todas essas reuniões não são fatos isolados. Trata-se, na 
verdade, de mais um conjunto de elementos de convicção, que se somam 
aos  demais  aqui  demonstrados,  todos  convergentes  entre  si,  além  de 
verificados no mesmo contexto em que se deram os crimes especificados 
nos demais itens deste voto.

A reforçar,  ainda mais,  a  atuação de JOSÉ DIRCEU na quadrilha 
descrita na denúncia, há a ajuda que MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO 
TOLENTINO  deram  à  ex-esposa  de  JOSÉ  DIRCEU,  Maria  Ângela 
Saragoça, que queria vender um imóvel, bem como obter um empréstimo 
e,  ainda,  arranjar  um  emprego.  Acerca  desse  assunto,  MARCOS 
VALÉRIO  –  em  termo  de  declarações  prestado  ao  Ministério  Público 
Federal  de  forma  espontânea  e  acompanhado  de  seu  advogado  – 
esclarece o seguinte:

“indagado sobre o empréstimo à ex esposa do ex Ministro 
José  Dirceu,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que 
efetivamente houve o empréstimo do Banco Rural e a colocação 
com emprego no Banco BMG; Que, o declarante foi procurado 
por Sílvio Pereira  para auxiliar  o  ex  Ministro  José Dirceu na 
resolução  de  um  problema  pessoal  com  sua  ex  esposa,  que 
pretendia  trocar  de  apartamento  e  não  tinha  recursos 
financeiros; Que, desta forma, foi conseguido o empréstimo e o 
emprego  já  mencionados  e  também  o  sócio  do  declarante, 
Rogério Tolentino,  para resolver o problema já  que o crédito 
imobiliário dependia do pagamento de recursos em dinheiro, 
comprou  o  apartamento  da  Sra.  Ângela,  pagou  à  vista  e 
declarou a aquisição no seu imposto de renda” (fls. 732).
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emprego  já  mencionados  e  também  o  sócio  do  declarante, 
Rogério Tolentino,  para resolver o problema já  que o crédito 
imobiliário dependia do pagamento de recursos em dinheiro, 
comprou  o  apartamento  da  Sra.  Ângela,  pagou  à  vista  e 
declarou a aquisição no seu imposto de renda” (fls. 732).
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Como se vê,  todo esse  manancial  probatório,  produzido tanto  na 
fase do inquérito, quanto em juízo, ao contrário do que sustenta a defesa 
de  JOSÉ DIRCEU,  comprova  que  era  ele  quem comandava  o  “núcleo 
político”,  que,  por  sua  vez,  repassava,  normalmente  por  meio  de 
DELÚBIO SOARES, as orientações ao “núcleo MARCOS VALÉRIO”, o 
qual  normalmente  agia  em  concurso  com  o  “núcleo  financeiro-banco 
Rural”.  Comprova,  também,  que,  diversamente  do  alegado  por  sua 
defesa, JOSÉ DIRCEU, além de não se ter afastado das questões afetas ao 
PT  após  assumir  a  Casa  Civil,  continuou  a  ditar,  embora 
extraoficialmente,  os rumos daquela agremiação política,  sobretudo no 
que se referia aos objetivos da quadrilha.

Quanto  a  DELÚBIO  SOARES,  os  autos  revelam  que  ele  era  o 
principal  elo  entre  o  “núcleo  político”  e  o  “núcleo  publicitário”, 
normalmente  representado  por  MARCOS  VALÉRIO.  Além  disso, 
DELÚBIO era o principal braço operacional do “núcleo político”.

Nesse sentido, além de todos os fatos já expendidos, especialmente 
os  depoimentos  de  ROBERTO  JEFFERSON  (fls.  209-217  do  vol.  2  do 
apenso  81;  fls.  4.220-4.224;  fls.  15.912;  e  fls.  15.926-15.927),  EMERSON 
PALMIERI  (fls.  13.637)  e  MARCOS  VALÉRIO  (fls.  16.355),  vale 
rememorar as revelações trazidas por VALDEMAR COSTA NETO, em 
depoimento prestado à Polícia Federal:

“na residência do Deputado PAULO ROCHA, PT/PA,  foi 
realizada uma reunião (...) QUE DELÚBIO SOARES convidou 
o DECLARANTE para uma conversa reservada em um dos 
aposentos (...) QUE se retiraram então DELÚBIO SOARES e o 
DECLARANTE,  tendo este dito que ‘– lutara durante quatro 
anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria 
justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam 
recursos’;  QUE  DELÚBIO SOARES tentou fazer  com que a 
negociação ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhões 
solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos 
para financiamento da campanha; QUE o DECLARANTE ficou 
irredutível  quanto  ao  valor  (...);  QUE  em dado momento do 
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anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e não seria 
justo inviabilizar o partido pela aliança, e a única saída seriam 
recursos’;  QUE  DELÚBIO SOARES tentou fazer  com que a 
negociação ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhões 
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impasse, adentrou JOSÉ DIRCEU, que perguntou a DELÚBIO 
SOARES sobre o  andamento das  negociações,  tendo  obtido 
como  resposta  ‘–  Valdemar  está  irredutível’;  QUE  JOSÉ 
DIRCEU  se  retirou,  não  fazendo  qualquer  observação;  QUE 
após  isso,  DELÚBIO  SOARES  disse  ao  DECLARANTE:  ‘– 
olha, eu vou te pagar de acordo com a entrada dos recursos. Eu 
não posso te adiantar nada, mas a parte referente à doação do 
JOSÉ  ALENCAR,  quando  entrar,  essa  eu  te  repasso  na 
integralidade até completar R$ 10 milhões’; QUE ambos saíram 
e comunicaram que o acordo estava fechado” (fls. 1.377-1.378 – 
sem destaques no original).

O  mesmo  VALDEMAR  COSTA  NETO,  como  já  dito,  em  seu 
interrogatório judicial, confirma que “no acordo feito para as eleições de 
2002, foi o réu aqui presente [VALDEMAR] que tratou do acordo, e da 
parte política,  foi com o Sr. JOSÉ DIRCEU e a parte financeira, com 
DELÚBIO SOARES” (fls. 15.463 – sem destaques no original).

Além do já citado depoimento de EMERSON PALMIERI à CPMI dos 
Correios (fls. 13.637), são também elucidativas as declarações desse corréu 
à Polícia Federal:

“logo  após  a  reunião  em  que  foi  acertado  o  acordo 
financeiro entre o PTB e o PT, conheceu MARCOS VALÉRIO, 
apresentado  por  DELÚBIO  SOARES,  na  sede  do  PT  em 
BRASÍLIA,  como  o  empresário  que  iria  fazer  as  doações  e 
resolver os problemas do PT e PTB” (fls. 3.574 – original sem 
destaques).

Na mesma linha, ZILMAR FERNANDES, em depoimento prestado à 
Polícia Federal, torna público que

“no início do ano de 2003, o PT possuía um débito junto à 
empresa CEP no valor aproximado de dezoito milhões de reais; 
(...) QUE o senhor DUDA MENDONÇA é detentor de setenta 
por  cento  das  ações  da  empresa  CEP,  enquanto  a  depoente 
detém um percentual  de  quinze por  cento  em conformidade 
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com a natureza do serviço; QUE em janeiro de 2003, a depoente 
foi convidada a participar de uma reunião ocorrida na sede do 
PT NACIONAL pelo senhor DELÚBIO SOARES com objetivo 
de tratar das dívidas pendentes do aludido partido; QUE nessa 
reunião o senhor DELÚBIO SOARES apresentou formalmente 
à  depoente  o  senhor  MARCOS  VALÉRIO;  QUE,  nessa 
oportunidade,  o  senhor  DELÚBIO  SOARES  sustentou  que 
MARCOS  VALÉRIO  estava  auxiliando  o  PT  a  saldar  suas 
dividas” (fls. 1.847 – original sem destaques).

Em  juízo,  ZILMAR  FERNANDES  confirma  essas  declarações, 
ratificando  que  a  CEP,  sociedade  da  qual  é  sócia  junto  a  DUDA 
MENDONÇA, já em janeiro de 2003, havia prestado diversos serviços de 
publicidade e  marketing  político e eleitoral ao PT, “sem recebimento de 
grande parte dos valores devidos”. ZILMAR, então, “fazia cobranças”, 
até que “num determinado momento  DELÚBIO pediu à interroganda 
[ZILMAR]  que  falasse  com  MARCOS  VALÉRIO,  pois  este  seria  a 
pessoa que iria pagar a dívida” (fls. 15.251 – original sem destaques).

Em  harmonia  com  esses  relatos,  encontram-se  depoimentos 
prestados pela ex-secretária da SMP&B Fernanda Karina Alves Somaggio 
à Polícia Federal e em juízo, dos quais se extraem os seguintes trechos:

Polícia Federal (em 21.6.2005, confirmado, em juízo, às fls. 
19.649-19.650)

“o secretário do PT,  SILVIO PEREIRA, e o tesoureiro do 
PT, DELÚBIO SOARES, por diversas vezes, se reuniram com 
MARCOS  VALÉRIO,  para  que  este  tivesse  uma  atuação 
decisiva em favor do governo federal junto a parlamentares 
federais,  como forma de reforçar  a base aliada do governo; 
QUE a atuação de MARCOS VALÉRIO junto a parlamentares 
para  aderirem  a  algum  interesse  do  governo,  num 
determinado momento, incluía pagamento de dinheiro e troca 
de  favores,  para  que  esses  parlamentares  beneficiários  se 
tornassem aliados para aquele fim” (fls. 12).
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Em juízo (em 16.10.2008)
“MPF: Com o senhor Delúbio Soares, a senhora sabe dizer 

como era a relação? Se era próxima, esses detalhes todos que eu 
tenho perguntado.

DEPOENTE:  Com o senhor Delúbio Soares eles sempre 
se encontravam tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte 
ou aqui em São Paulo, mas eu nunca participei de nenhuma 
reunião. Eles só eram próximos.

JUÍZA:  Quando a senhora diz  ‘eles  se  encontravam’,  a 
quem a senhora se refere especificamente?

DEPOENTE:  Ao  senhor  Marcos  Valério  e  ao  senhor 
Delúbio.

JUÍZA:  Alguém  mais  participava  dessas  reuniões,  pelo 
que a senhora sabe?

DEPOENTE: Algumas vezes o senhor Silvio Pereira.
MPF:  A senhora  se  recorda  se  uma  senhora  de  nome 

Edilene era secretária do senhor Delúbio?
DEPONETE:  Edilene,  sim.  Era  com  ela  com  que  eu 

marcava as reuniões.
(...)
DEPOENTE:  (...)  Até  enquanto  eu  trabalhava  lá,  eu 

conversava com a secretária do Delúbio e era o Delúbio quem 
direcionava as reuniões. (...)

DEPOENTE:  Tinha  a  informação  de  que  o  Delúbio,  o 
senhor Delúbio era ele quem marcava o restante das reuniões.

MPF: Ele que definia quem ia participar ou não?
DEPOENTE:  Exatamente,  e era aqui em São Paulo” (fls. 

19.651 e 19.654).

O  próprio  DELÚBIO  SOARES,  e  também  MARCOS  VALÉRIO, 
confirmam esses  encontros  reiterados,  bem como a  proximidade entre 
eles:

DELÚBIO SOARES
“conheceu o publicitário MARCOS VALÉRIO no final do 

ano de 2002, na época da campanha eleitoral para Presidência 
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da República; QUE foi apresentado a MARCOS VALÉRIO pelo 
Deputado Federal  VIRGÍLIO GUIMARÃES,  em um encontro 
ocorrido no Comitê Eleitoral Central de São Paulo/SP; (...) já se 
encontrou com MARCOS VALÉRIO em hotéis nas cidades de 
São  Paulo/SP,  Belo  Horizonte/MG  e  Brasília/DF;  QUE  em 
Brasília costuma ficar hospedado no hotel BLUE TREE, já tendo 
se  encontrado  com  MARCOS  VALÉRIO  nas  dependências 
deste; QUE não têm ideia de quantas vezes já se encontrou com 
MARCOS VALÉRIO no BLUE TREE em Brasília; QUE costuma 
marcar encontros em cafés da manhã que podem ser realizados 
tanto no restaurante como no apartamento dos hotéis; QUE já 
se reuniu com MARCOS VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto 
em Brasília quanto em São Paulo; QUE em São Paulo se recorda 
de  ter  se  encontrado  com  MARCOS  VALÉRIO  no  hotel 
INTERCONTINENTAL;  QUE,  entretanto,  a  maioria  dos 
encontros  que  teve  com  MARCOS  VALÉRIO  foram  nos 
Diretórios  do  PT  em  São  Paulo  e  Brasília;  QUE  falava  com 
MARCOS VALÉRIO uma ou duas vezes por semana, sempre 
para tratar de assuntos relacionados a política e conversas entre 
amigos“ (fls. 246-247).

MARCOS VALÉRIO
“um dos seus principais interlocutores em Brasília/DF é o 

seu amigo pessoal DELÚBIO SOARES; (...) conhece DELÚBIO 
desde  meados  do  segundo  semestre  de  2002;  QUE  foi 
apresentado  a  DELÚBIO  pelo  Deputado  Federal  VIRGÍLIO 
GUIMARÃES, seu conterrâneo de Curvelo/MG; (...) costumava 
conversar ao telefone com DELÚBIO SOARES no máximo de 
duas  a  três  vezes  por  semana;  (...)  não  consegue  numerar 
quantas visitas fez aos diretórios do PT, mas pode afirmar que 
foram várias; QUE fez todas essas visitas para se encontrar com 
DELÚBIO SOARES e esporadicamente com SÍLVIO PEREIRA; 
QUE se encontrou várias vezes com DELÚBIO SOARES no hall  
de entrada do hotel BLUE TREE em Brasília/DF” (fls. 56-57).

Foi nesse contexto que DELÚBIO SOARES – em companhia de JOSÉ 
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da República; QUE foi apresentado a MARCOS VALÉRIO pelo 
Deputado Federal  VIRGÍLIO GUIMARÃES,  em um encontro 
ocorrido no Comitê Eleitoral Central de São Paulo/SP; (...) já se 
encontrou com MARCOS VALÉRIO em hotéis nas cidades de 
São  Paulo/SP,  Belo  Horizonte/MG  e  Brasília/DF;  QUE  em 
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marcar encontros em cafés da manhã que podem ser realizados 
tanto no restaurante como no apartamento dos hotéis; QUE já 
se reuniu com MARCOS VALÉRIO em quartos de hotéis, tanto 
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quantas visitas fez aos diretórios do PT, mas pode afirmar que 
foram várias; QUE fez todas essas visitas para se encontrar com 
DELÚBIO SOARES e esporadicamente com SÍLVIO PEREIRA; 
QUE se encontrou várias vezes com DELÚBIO SOARES no hall  
de entrada do hotel BLUE TREE em Brasília/DF” (fls. 56-57).

Foi nesse contexto que DELÚBIO SOARES – em companhia de JOSÉ 
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GENOÍNO e MARCOS VALÉRIO (conforme exposto no item V) – atuou 
na  simulação  do  contrato  de  mútuo  nº  00396/0037/03,  formalmente 
celebrado  entre  o  banco  Rural  e  o  Partido  dos  Trabalhadores  em 
14.5.2003,  no valor  de R$ 3.000.000,00,  o  qual  foi  renovado dez vezes. 
Mesmo  sem  ter  patrimônio  para  tanto,  DELÚBIO  SOARES  e  JOSÉ 
GENOÍNO  afiançaram  esse  mútuo  fraudulento,  consoante  registra  o 
laudo 1666/2007-INC (fls. 137 do apenso 143).

Além  disso,  é  importante  ressaltar  que  DELÚBIO  SOARES, 
conforme explicitado no  item IV,  tinha  a  tarefa  de  indicar  ao  “núcleo 
publicitário”  os  valores  e  os  verdadeiros  beneficiários  dos  recursos 
lavados através do banco Rural,  que,  por sua vez,  ocultava esses reais 
beneficiários nas informações que prestava ao Banco Central e ao Coaf.

Sobre  essa  questão,  MARCOS  VALÉRIO  –  em  depoimento 
espontaneamente  prestado  à  Procuradoria-Geral  da  República  em 
14.7.2005, em companhia de seu advogado – esclarece que

“No segundo turno da eleição presidencial conheceu o 
Sr.  DELÚBIO SOARES,  apresentado  pelo  Deputado  Federal 
VIRGÍLIO GUIMARÃES; (...) Os saques de valores destinados 
a terceiros eram efetuados diretamente na agência Assembléia 
do  Banco  Rural em  Belo  Horizonte/MG,  sempre  mediante 
cheque nominal às  empresas SMP&B e DNA, endossados no 
verso, com prévia comunicação ao Banco que haveria o saque 
em  espécie.  Igual  procedimento  era  adotado  no  caso  de 
recebimento  do  numerário  nas  demais  agências.  O  saque 
sempre  se  efetivava pelo  próprio  interessado ou por  alguma 
pessoa  da  empresa  do  declarante.  Os  saques  variavam  de 
valores  e  diversos  eram  os  beneficiários  indicados  por 
Delúbio” (fls. 355 e 359 – original sem destaques).

Depois  disso,  em  outro  termo  de  declarações  espontaneamente 
prestado à Procuradoria-Geral da República em 2.8.2005, em companhia 
de seu advogado, MARCOS VALÉRIO acrescenta que

“em razão do conhecimento pessoal com o Deputado do 
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GENOÍNO e MARCOS VALÉRIO (conforme exposto no item V) – atuou 
na  simulação  do  contrato  de  mútuo  nº  00396/0037/03,  formalmente 
celebrado  entre  o  banco  Rural  e  o  Partido  dos  Trabalhadores  em 
14.5.2003,  no valor  de R$ 3.000.000,00,  o  qual  foi  renovado dez vezes. 
Mesmo  sem  ter  patrimônio  para  tanto,  DELÚBIO  SOARES  e  JOSÉ 
GENOÍNO  afiançaram  esse  mútuo  fraudulento,  consoante  registra  o 
laudo 1666/2007-INC (fls. 137 do apenso 143).

Além  disso,  é  importante  ressaltar  que  DELÚBIO  SOARES, 
conforme explicitado no  item IV,  tinha  a  tarefa  de  indicar  ao  “núcleo 
publicitário”  os  valores  e  os  verdadeiros  beneficiários  dos  recursos 
lavados através do banco Rural,  que,  por sua vez,  ocultava esses reais 
beneficiários nas informações que prestava ao Banco Central e ao Coaf.

Sobre  essa  questão,  MARCOS  VALÉRIO  –  em  depoimento 
espontaneamente  prestado  à  Procuradoria-Geral  da  República  em 
14.7.2005, em companhia de seu advogado – esclarece que

“No segundo turno da eleição presidencial conheceu o 
Sr.  DELÚBIO SOARES,  apresentado  pelo  Deputado  Federal 
VIRGÍLIO GUIMARÃES; (...) Os saques de valores destinados 
a terceiros eram efetuados diretamente na agência Assembléia 
do  Banco  Rural em  Belo  Horizonte/MG,  sempre  mediante 
cheque nominal às  empresas SMP&B e DNA, endossados no 
verso, com prévia comunicação ao Banco que haveria o saque 
em  espécie.  Igual  procedimento  era  adotado  no  caso  de 
recebimento  do  numerário  nas  demais  agências.  O  saque 
sempre  se  efetivava pelo  próprio  interessado ou por  alguma 
pessoa  da  empresa  do  declarante.  Os  saques  variavam  de 
valores  e  diversos  eram  os  beneficiários  indicados  por 
Delúbio” (fls. 355 e 359 – original sem destaques).

Depois  disso,  em  outro  termo  de  declarações  espontaneamente 
prestado à Procuradoria-Geral da República em 2.8.2005, em companhia 
de seu advogado, MARCOS VALÉRIO acrescenta que

“em razão do conhecimento pessoal com o Deputado do 
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PT  do  PT  Virgílio  Guimarães,  conterrâneo  do  declarante,  o 
mesmo  o  apresentou  a  Delúbio  Soares  e  Sílvio  Pereira, 
pessoas  ligadas  à  cúpula  do  PT;  (...)  vencida  a  eleição 
presidencial, aproximadamente em janeiro de 2003, houve um 
estreitamento  do  relacionamento,  sendo  que  o  depoente 
passou a frequentar a sede do partido [PT] em São Paulo, na 
Rua  Silveira  Martins,  ocasião  em  que  estava  ocorrendo  a 
montagem da equipe de governo;  (...)  no que se referem aos 
empréstimos contraídos em benefício do PT, as informações que 
lhe foram detalhadamente repassadas por Delúbio Soares eram 
no sentido de que esse dinheiro não entraria na contabilidade 
oficial do partido e, portanto, ele, Delúbio Soares, indicaria ao 
declarante  os  destinatários  de  parcelas  do  montante  total; 
Que,  segundo informado por Delúbio, o dinheiro tinha,  em 
regra,  a seguinte destinação:  pagamento de  fornecedores de 
campanhas  eleitorais  do  Pt  e  dos  partidos  aliados,  ou  seja, 
partidos que formaram coligações com o Pt para candidaturas; 
Que,  também existiam débitos dessas coligações no passado; 
Que, como os partidos destinatários dos recursos também não 
contabilizaram  essas  dívidas,  os  recursos  tinham  que  ser 
entregues  em  espécie,  já  que  a  movimentação  no  sistema 
financeiro deixaria um registro de operações que não tinham 
sido contabilizadas; Que, desta forma, surgiu a sistemática de 
saques  das  contas  do  declarante  e  repasses,  em dinheiro,  às 
pessoas indicadas por Delúbio Soares, ou mesmo transferência 
a fornecedores pelo mesmo indicados” (fls. 730-731 – original 
sem destaques);

“a  sistemática  adotada  em  conjunto  com a  direção  do 
Banco Rural para facilitar as transferências dos recursos foi a 
indicação, por representantes da SMPB, por fax ou e-mail, aos 
funcionários da agência do Banco Rural em Belo Horizonte do 
número  do  cheque,  valor  e  pessoa  que  iria  levantar  os 
recursos,  uma vez  que  se  tratavam  de  cheques  nominais  à 
SMPB,  endossados  no  seu  verso;  Que,  os  funcionários  do 
Banco  Rural  em  BH,  o  gerente  Bruno  Tavares  e  outros, 
transmitiam por  fax  a  instrução  sobre  o  pagamento  para  as 
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PT  do  PT  Virgílio  Guimarães,  conterrâneo  do  declarante,  o 
mesmo  o  apresentou  a  Delúbio  Soares  e  Sílvio  Pereira, 
pessoas  ligadas  à  cúpula  do  PT;  (...)  vencida  a  eleição 
presidencial, aproximadamente em janeiro de 2003, houve um 
estreitamento  do  relacionamento,  sendo  que  o  depoente 
passou a frequentar a sede do partido [PT] em São Paulo, na 
Rua  Silveira  Martins,  ocasião  em  que  estava  ocorrendo  a 
montagem da equipe de governo;  (...)  no que se referem aos 
empréstimos contraídos em benefício do PT, as informações que 
lhe foram detalhadamente repassadas por Delúbio Soares eram 
no sentido de que esse dinheiro não entraria na contabilidade 
oficial do partido e, portanto, ele, Delúbio Soares, indicaria ao 
declarante  os  destinatários  de  parcelas  do  montante  total; 
Que,  segundo informado por Delúbio, o dinheiro tinha,  em 
regra,  a seguinte destinação:  pagamento de  fornecedores de 
campanhas  eleitorais  do  Pt  e  dos  partidos  aliados,  ou  seja, 
partidos que formaram coligações com o Pt para candidaturas; 
Que,  também existiam débitos dessas coligações no passado; 
Que, como os partidos destinatários dos recursos também não 
contabilizaram  essas  dívidas,  os  recursos  tinham  que  ser 
entregues  em  espécie,  já  que  a  movimentação  no  sistema 
financeiro deixaria um registro de operações que não tinham 
sido contabilizadas; Que, desta forma, surgiu a sistemática de 
saques  das  contas  do  declarante  e  repasses,  em dinheiro,  às 
pessoas indicadas por Delúbio Soares, ou mesmo transferência 
a fornecedores pelo mesmo indicados” (fls. 730-731 – original 
sem destaques);

“a  sistemática  adotada  em  conjunto  com a  direção  do 
Banco Rural para facilitar as transferências dos recursos foi a 
indicação, por representantes da SMPB, por fax ou e-mail, aos 
funcionários da agência do Banco Rural em Belo Horizonte do 
número  do  cheque,  valor  e  pessoa  que  iria  levantar  os 
recursos,  uma vez  que  se  tratavam  de  cheques  nominais  à 
SMPB,  endossados  no  seu  verso;  Que,  os  funcionários  do 
Banco  Rural  em  BH,  o  gerente  Bruno  Tavares  e  outros, 
transmitiam por  fax  a  instrução  sobre  o  pagamento  para  as 
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agências de Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, repassando 
aquelas  mesmas  informações  sobre  o  número  do  cheque,  o 
valor e a pessoa autorizada a sacar; Que, em algumas situações, 
somente  em  Brasília,  a  gerente  SIMONE  comparecia  na 
agência do Banco Rural e entregava pessoalmente os recursos 
ou deixava os valores separados na agência à disposição dos 
beneficiários” (fls. 733 – original sem destaques).

Diante  de  tão  vasto  acervo  probatório,  é  no  mínimo fantasiosa  a 
afirmação constante das alegações finais de DELÚBIO SOARES de que 
não haveria uma única prova a demonstrar a acusação de formação de 
quadrilha,  notadamente  porque  o  relacionamento  que  DELÚBIO 
mantinha  com  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO  e  SÍLVIO  PEREIRA 
(“membros e dirigentes” do PT), bem como com MARCOS VALÉRIO (de 
quem era amigo) não teria finalidade ilícita (fls.  48.928-48.930 e 48.944-
48.945).

Como visto,  os  autos  apontam justamente  o  contrário!  Isto  é,  há 
provas  mais  do  que consistentes  de  que  DELÚBIO SOARES,  além de 
funcionar  como  o  principal  braço  operacional  do  chamado  “núcleo 
político”,  era também o principal elo entre este (“núcleo político”) e o 
“núcleo publicitário”.

Já JOSÉ GENOÍNO, conforme resume a acusação, “era o interlocutor 
político do grupo criminoso. Cabia-lhe formular as propostas de acordos 
aos líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo” (fls. 
45.144).

Tal afirmação encontra suporte em diversos depoimentos constantes 
dos  autos.  Nesse  sentido,  apontam,  por exemplo,  os  depoimentos  dos 
corréus ROBERTO JEFFERSON, EMERSON PALMIERI, JOSÉ JANENE e 
PEDRO  CORRÊA,  bem  como  da  testemunha  Vadão  Gomes,  embora 
todos os réus, obviamente, neguem o caráter ilícito dos fatos.

Com efeito,  ROBERTO JEFFERSON –  em depoimento  prestado à 
Polícia Federal, e confirmado em juízo (fls. 15.912) – ratifica que

“realmente  representou  o  PTB  em  tratativas  junto  à 
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agências de Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, repassando 
aquelas  mesmas  informações  sobre  o  número  do  cheque,  o 
valor e a pessoa autorizada a sacar; Que, em algumas situações, 
somente  em  Brasília,  a  gerente  SIMONE  comparecia  na 
agência do Banco Rural e entregava pessoalmente os recursos 
ou deixava os valores separados na agência à disposição dos 
beneficiários” (fls. 733 – original sem destaques).

Diante  de  tão  vasto  acervo  probatório,  é  no  mínimo fantasiosa  a 
afirmação constante das alegações finais de DELÚBIO SOARES de que 
não haveria uma única prova a demonstrar a acusação de formação de 
quadrilha,  notadamente  porque  o  relacionamento  que  DELÚBIO 
mantinha  com  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO  e  SÍLVIO  PEREIRA 
(“membros e dirigentes” do PT), bem como com MARCOS VALÉRIO (de 
quem era amigo) não teria finalidade ilícita (fls.  48.928-48.930 e 48.944-
48.945).

Como visto,  os  autos  apontam justamente  o  contrário!  Isto  é,  há 
provas  mais  do  que consistentes  de  que  DELÚBIO SOARES,  além de 
funcionar  como  o  principal  braço  operacional  do  chamado  “núcleo 
político”,  era também o principal elo entre este (“núcleo político”) e o 
“núcleo publicitário”.

Já JOSÉ GENOÍNO, conforme resume a acusação, “era o interlocutor 
político do grupo criminoso. Cabia-lhe formular as propostas de acordos 
aos líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo” (fls. 
45.144).

Tal afirmação encontra suporte em diversos depoimentos constantes 
dos  autos.  Nesse  sentido,  apontam,  por exemplo,  os  depoimentos  dos 
corréus ROBERTO JEFFERSON, EMERSON PALMIERI, JOSÉ JANENE e 
PEDRO  CORRÊA,  bem  como  da  testemunha  Vadão  Gomes,  embora 
todos os réus, obviamente, neguem o caráter ilícito dos fatos.

Com efeito,  ROBERTO JEFFERSON –  em depoimento  prestado à 
Polícia Federal, e confirmado em juízo (fls. 15.912) – ratifica que
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Direção Nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às 
campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  tratativas 
participaram  pelo  PTB  o  declarante,  como  presidente  da 
legenda,  o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ 
MÚCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB 
Dr.  EMERSON  PALMIERI;  QUE  pelo  PT  participaram  JOSÉ 
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o 
secretário  MARCELO  SERENO  e  o  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU, que homologava todos os acordos daquele partido; 
QUE  JOSÉ  GENOÍNO  não  possuía  autonomia  para  ‘bater  o 
martelo’ nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil 
pelo Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria 
o PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de 
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO, 
Salvador/BA,  dentre outras  que não se recorda no momento; 
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o 
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e 
Vereadores em todo o país; (...)  QUE apesar do Sr. DELÚBIO 
SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o Sr. GENOÍNO negarem 
haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  declarante  confirma  ser 
verdade o repasse de tais recursos” (fls. 4.220-4.221).

Em  seu  interrogatório  judicial,  ROBERTO  JEFFERSON  confirma 
todas as declarações que deu no passado (fls. 15.912) e – após indagado 
acerca  de  quem,  no  governo  federal,  tratava  de  cargos  com  o  PTB  – 
responde que, no início do governo, era SILVIO PEREIRA, JOSÉ DIRCEU 
e  JOSÉ  GENOÍNO.  Posteriormente,  tais  cargos  eram  tratados 
“diretamente como o José Dirceu e o Genoíno” (fls. 15.925).

EMERSON  PALMIERI,  em  depoimento  prestado  à  CPMI  “dos 
Correios”, reitera que

“[f]oi combinado que o PT passaria uma ajuda de vinte 
milhões  em  cinco  parcelas  de  quatro  milhões.  Aí  nesse 
momento o Roberto Jefferson perguntou: – De que forma vai ser 
feito esse repasse? O Genoíno respondeu: ‘vamos fazer através 
de partido a partido ou ajuda contribuição ao fundo partidário 
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Direção Nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às 
campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  tratativas 
participaram  pelo  PTB  o  declarante,  como  presidente  da 
legenda,  o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ 
MÚCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB 
Dr.  EMERSON  PALMIERI;  QUE  pelo  PT  participaram  JOSÉ 
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o 
secretário  MARCELO  SERENO  e  o  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU, que homologava todos os acordos daquele partido; 
QUE  JOSÉ  GENOÍNO  não  possuía  autonomia  para  ‘bater  o 
martelo’ nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil 
pelo Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria 
o PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de 
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO, 
Salvador/BA,  dentre outras  que não se recorda no momento; 
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o 
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e 
Vereadores em todo o país; (...)  QUE apesar do Sr. DELÚBIO 
SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o Sr. GENOÍNO negarem 
haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  declarante  confirma  ser 
verdade o repasse de tais recursos” (fls. 4.220-4.221).

Em  seu  interrogatório  judicial,  ROBERTO  JEFFERSON  confirma 
todas as declarações que deu no passado (fls. 15.912) e – após indagado 
acerca  de  quem,  no  governo  federal,  tratava  de  cargos  com  o  PTB  – 
responde que, no início do governo, era SILVIO PEREIRA, JOSÉ DIRCEU 
e  JOSÉ  GENOÍNO.  Posteriormente,  tais  cargos  eram  tratados 
“diretamente como o José Dirceu e o Genoíno” (fls. 15.925).

EMERSON  PALMIERI,  em  depoimento  prestado  à  CPMI  “dos 
Correios”, reitera que

“[f]oi combinado que o PT passaria uma ajuda de vinte 
milhões  em  cinco  parcelas  de  quatro  milhões.  Aí  nesse 
momento o Roberto Jefferson perguntou: – De que forma vai ser 
feito esse repasse? O Genoíno respondeu: ‘vamos fazer através 
de partido a partido ou ajuda contribuição ao fundo partidário 
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de empresas’. Foi assim que foi combinado.
O  SR.  PAULO  BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa  reunião 

estava o Ministro José Dirceu?
O SR. EMERSON PALMIERI – Em nenhuma reunião eu 

participei como o Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar 
que depois de conversado isso o Sr. Genoíno levantou e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu” (fls. 13.637).

Em depoimento prestado à Polícia Federal, EMERSON PALMIERI, 
mais uma vez, confirma que

“ROBERTO JEFFERSON recebeu pelo PTB o valor total 
de R$ 4 milhões (...);  este numerário foi recebido em virtude 
de acordo firmado entre o PTB e o PT na sede do Partido dos 
Trabalhadores, no Edifício VARIG em Brasília; QUE tal acordo 
estabelecia  doação  ao  PTB  no  valor  de  R$  20  milhões  em  5 
parcelas iguais, com a finalidade de auxiliar a campanha dos 
candidatos  do  PTB  às  eleições  municipais  de  2004;  QUE 
participaram  como  representantes  do PTB,  o  presidente  do 
partido ROBERTO JEFFERSON, o líder do PTB na Câmara dos 
Deputados  JOSÉ  MÚCIO  e  o  DECLARANTE,  e  pelo  PT,  o 
presidente JOSÉ GENOÍNO, o tesoureiro DELÚBIO SOARES, 
SILVIO PEREIRA e MARCELO SERENO” (fls. 3.573-3.574).

No mesmo sentido, são os depoimentos de JOSÉ JANENE à Polícia 
Federal e em juízo:

Polícia Federal
“no  início  do  atual  Governo  Federal  o  Partido 

Progressista  realizou  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  um 
acordo de cooperação financeira; (...)  o acordo de cooperação 
financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido pelas 
respectivas  cúpulas  partidárias;  QUE  não  sabe  especificar 
quais  os  membros  dos  partidos  que  participaram  de  tais 
negociações,  mas  com  certeza  os  presidentes  tiveram 
participação  decisiva;  QUE  salvo  engano,  o  Partido 
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de empresas’. Foi assim que foi combinado.
O  SR.  PAULO  BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa  reunião 

estava o Ministro José Dirceu?
O SR. EMERSON PALMIERI – Em nenhuma reunião eu 

participei como o Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar 
que depois de conversado isso o Sr. Genoíno levantou e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu” (fls. 13.637).

Em depoimento prestado à Polícia Federal, EMERSON PALMIERI, 
mais uma vez, confirma que

“ROBERTO JEFFERSON recebeu pelo PTB o valor total 
de R$ 4 milhões (...);  este numerário foi recebido em virtude 
de acordo firmado entre o PTB e o PT na sede do Partido dos 
Trabalhadores, no Edifício VARIG em Brasília; QUE tal acordo 
estabelecia  doação  ao  PTB  no  valor  de  R$  20  milhões  em  5 
parcelas iguais, com a finalidade de auxiliar a campanha dos 
candidatos  do  PTB  às  eleições  municipais  de  2004;  QUE 
participaram  como  representantes  do PTB,  o  presidente  do 
partido ROBERTO JEFFERSON, o líder do PTB na Câmara dos 
Deputados  JOSÉ  MÚCIO  e  o  DECLARANTE,  e  pelo  PT,  o 
presidente JOSÉ GENOÍNO, o tesoureiro DELÚBIO SOARES, 
SILVIO PEREIRA e MARCELO SERENO” (fls. 3.573-3.574).

No mesmo sentido, são os depoimentos de JOSÉ JANENE à Polícia 
Federal e em juízo:

Polícia Federal
“no  início  do  atual  Governo  Federal  o  Partido 

Progressista  realizou  com  o  Partido  dos  Trabalhadores  um 
acordo de cooperação financeira; (...)  o acordo de cooperação 
financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido pelas 
respectivas  cúpulas  partidárias;  QUE  não  sabe  especificar 
quais  os  membros  dos  partidos  que  participaram  de  tais 
negociações,  mas  com  certeza  os  presidentes  tiveram 
participação  decisiva;  QUE  salvo  engano,  o  Partido 
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Progressista  foi  representado  por  seu  presidente  PEDRO 
CORRÊA e  pelo  líder  na  Câmara  dos  Deputados  à  época,  o 
Deputado  Federal  PEDRO  HENRY;  QUE  o  Partido  dos 
Trabalhadores  foi  representado  pelo  Presidente  JOSÉ 
GENOÍNO,  não  tendo  informações  da  participação  de 
DELÚBIO SOARES ou qualquer outro membro da Executiva do 
PT” (fls. 1.703 – original sem destaques).

Interrogatório judicial
“Houve  uma  reunião  entre  o  Presidente  do  Partido 

Progressista, Pedro Corrêa, e o nosso líder, na época, Deputado 
Pedro Henry e o Deputado José Genoíno, que era presidente do 
PT para  se  fazer  um acordo  não  financeiro,  mas  um acordo 
político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política 
e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu na época é que 
essa  aliança  política  era  uma  aliança  que  deveria  ter 
desdobramento  para  as  eleições  municipais  e  o  Partido  dos 
Trabalhadores,  que  movia  um  monte  de  ações  contra  dois 
deputados nossos,  um dos quais tinha perdido o mandato, o 
segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável por 
essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o 
advogado  dos  deputados,  deputado  Paulo  Goiás,  que 
confirmou, que recebeu, com recibo, enfim, tudo licitamente” 
(fls. 16.089-16.090).

Embora negue o repasse de dinheiro, PEDRO CORRÊA confirma o 
acordo entre o PP e o PT, este último representado principalmente por 
JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU e SÍLVIO PEREIRA:

“em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO procurou o depoente 
para  acertar  que o  PP compusesse  a  base  de  sustentação do 
governo LULA; que o depoente era o segundo vice-presidente 
do PP; (...) não houve nenhum pedido de repasse de verba para 
o PP em decorrência de eventual coligação; que as negociações 
políticas  do  PP com o  PT  ocorreram  principalmente  entre  o 
depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo PP e JOSÉ GENOÍNO, 
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Progressista  foi  representado  por  seu  presidente  PEDRO 
CORRÊA e  pelo  líder  na  Câmara  dos  Deputados  à  época,  o 
Deputado  Federal  PEDRO  HENRY;  QUE  o  Partido  dos 
Trabalhadores  foi  representado  pelo  Presidente  JOSÉ 
GENOÍNO,  não  tendo  informações  da  participação  de 
DELÚBIO SOARES ou qualquer outro membro da Executiva do 
PT” (fls. 1.703 – original sem destaques).

Interrogatório judicial
“Houve  uma  reunião  entre  o  Presidente  do  Partido 

Progressista, Pedro Corrêa, e o nosso líder, na época, Deputado 
Pedro Henry e o Deputado José Genoíno, que era presidente do 
PT para  se  fazer  um acordo  não  financeiro,  mas  um acordo 
político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política 
e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu na época é que 
essa  aliança  política  era  uma  aliança  que  deveria  ter 
desdobramento  para  as  eleições  municipais  e  o  Partido  dos 
Trabalhadores,  que  movia  um  monte  de  ações  contra  dois 
deputados nossos,  um dos quais tinha perdido o mandato, o 
segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável por 
essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o 
advogado  dos  deputados,  deputado  Paulo  Goiás,  que 
confirmou, que recebeu, com recibo, enfim, tudo licitamente” 
(fls. 16.089-16.090).

Embora negue o repasse de dinheiro, PEDRO CORRÊA confirma o 
acordo entre o PP e o PT, este último representado principalmente por 
JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU e SÍLVIO PEREIRA:

“em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO procurou o depoente 
para  acertar  que o  PP compusesse  a  base  de  sustentação do 
governo LULA; que o depoente era o segundo vice-presidente 
do PP; (...) não houve nenhum pedido de repasse de verba para 
o PP em decorrência de eventual coligação; que as negociações 
políticas  do  PP com o  PT  ocorreram  principalmente  entre  o 
depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo PP e JOSÉ GENOÍNO, 
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JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO pelo 
PT;  que  as  reuniões  ocorriam  no  Palácio  do  Planalto;  (...) 
GENOÍNO procurou o PP em janeiro de 2003 para compor a 
base aliada e a equipe de governo” (fls. 14.517 e 14.519-14.520).

Em reforço a esses relatos, a testemunha Vadão Gomes reafirma não 
só o  acordo entre  o  PP e  o  PT,  como também o “apoio financeiro  do 
Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista”:

“nunca  chegou  a  tratar  nenhum  tipo  de  assunto  com 
Delúbio  Soares,  esclarecendo  que  presenciou  uma  conversa 
havida  em  Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores  e  o  presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ 
GENOÍNO,  COM  os  Deputados  PEDRO  HENRY  e  PEDRO 
CORRÊA, ambos do Partido Progressista; QUE nessa conversa 
os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma 
possível  aliança  em  âmbito  nacional;  QUE  no  decorrer  do 
referido diálogo, escutou que os interlocutores mencionaram a 
necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores 
para o Partido Progressista em algumas regiões do País” (fls. 
1.719, confirmado, em juízo, às fls. 42.974).

Apesar de enfatizar, contrariamente ao que foi aqui demonstrado, 
que  “nunca  ofereceu  nenhuma  vantagem  financeira  aos  partidos  ou 
parlamentares visando o apoio nas votações de propostas de Governo”, 
JOSÉ GENOÍNO, que era presidente do PT à época dos fatos,  em seu 
interrogatório judicial, reconhece ao menos que “participou de reuniões 
com os Presidentes dos partidos PP, PL, PTB, PMDB e outros partidos que 
apoiavam  o  Governo”.  Reconhece,  ainda,  que  tais  “reuniões  visavam 
apoiar o Governo, verificar a agenda política que fazia parte do programa 
da eleição de 2002 e posteriormente as alianças para as eleições de 2004” 
(fls. 15.444).

Além disso,  relembro que, como já esmiuçado nos itens IV e V, o 
“núcleo operacional ou publicitário” e o Partido dos Trabalhadores, em 
conluio  com  o  “núcleo  financeiro”,  simularam  empréstimos  junto  ao 
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JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO pelo 
PT;  que  as  reuniões  ocorriam  no  Palácio  do  Planalto;  (...) 
GENOÍNO procurou o PP em janeiro de 2003 para compor a 
base aliada e a equipe de governo” (fls. 14.517 e 14.519-14.520).

Em reforço a esses relatos, a testemunha Vadão Gomes reafirma não 
só o  acordo entre  o  PP e  o  PT,  como também o “apoio financeiro  do 
Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista”:

“nunca  chegou  a  tratar  nenhum  tipo  de  assunto  com 
Delúbio  Soares,  esclarecendo  que  presenciou  uma  conversa 
havida  em  Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos 
Trabalhadores  e  o  presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ 
GENOÍNO,  COM  os  Deputados  PEDRO  HENRY  e  PEDRO 
CORRÊA, ambos do Partido Progressista; QUE nessa conversa 
os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma 
possível  aliança  em  âmbito  nacional;  QUE  no  decorrer  do 
referido diálogo, escutou que os interlocutores mencionaram a 
necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores 
para o Partido Progressista em algumas regiões do País” (fls. 
1.719, confirmado, em juízo, às fls. 42.974).

Apesar de enfatizar, contrariamente ao que foi aqui demonstrado, 
que  “nunca  ofereceu  nenhuma  vantagem  financeira  aos  partidos  ou 
parlamentares visando o apoio nas votações de propostas de Governo”, 
JOSÉ GENOÍNO, que era presidente do PT à época dos fatos,  em seu 
interrogatório judicial, reconhece ao menos que “participou de reuniões 
com os Presidentes dos partidos PP, PL, PTB, PMDB e outros partidos que 
apoiavam  o  Governo”.  Reconhece,  ainda,  que  tais  “reuniões  visavam 
apoiar o Governo, verificar a agenda política que fazia parte do programa 
da eleição de 2002 e posteriormente as alianças para as eleições de 2004” 
(fls. 15.444).

Além disso,  relembro que, como já esmiuçado nos itens IV e V, o 
“núcleo operacional ou publicitário” e o Partido dos Trabalhadores, em 
conluio  com  o  “núcleo  financeiro”,  simularam  empréstimos  junto  ao 
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banco Rural,  com o objetivo de lavar os valores ilicitamente obtidos e 
movimentados pelo grupo, bem como encobrir a injeção de capital feita 
pelo “núcleo financeiro” na quadrilha. Embora também refute, a exemplo 
dos  demais  réus,  a  natureza  simulada  desses  empréstimos,  JOSÉ 
GENOÍNO,  no  mesmo  interrogatório  acima,  admite  que  “tem 
conhecimento dos empréstimos feitos pelo PT junto aos bancos RURAL e 
BMG”,  chegando a  assinar  tais  contratos  “como avalista  porque era  o 
Presidente do PT” (fls. 15.442).

Conforme detalhado no item V,  a  verdadeira  razão  para  o  banco 
Rural  ter  formalizado  esse  mútuo  com  o  PT,  e  JOSÉ  GENOÍNO  ter 
afiançado  as  sucessivas  renovações  dessa  operação  de  crédito,  mesmo 
sem  ter  patrimônio  para  tanto,  é  justamente  o  fato  de  que  esse 
empréstimo,  na  realidade,  era  um  negócio  simulado,  idealizado  para 
lavar parte do dinheiro sujo movimentado pelo grupo e para camuflar o 
aporte de recursos injetado pelo banco Rural na quadrilha. Naturalmente 
que os réus, como acontece em todo negócio simulado, procuraram dar a 
tal  empréstimo  fictício  uma  aparência  verdadeira,  de  negócio  real, 
inclusive com a utilização dos mecanismos fraudulentos descritos no item 
V, a exemplo das sucessivas renovações desse mútuo.

Da mesma forma, especialmente após a divulgação dos fatos pela 
imprensa,  o  banco Rural,  na tentativa  de esconder  o  caráter  simulado 
desse e  de outros  mútuos formalmente concedidos a pessoas  jurídicas 
ligadas  a  MARCOS  VALÉRIO,  passou  a  cobrar  judicialmente  esses 
empréstimos, formalizando acordo com os devedores fictícios em alguns 
deles.

Por  fim,  anoto  que a  afirmação constante  das  alegações  finais  de 
JOSÉ GENOÍNO de que ele não teria relacionamento com os membros 
dos núcleos financeiro e publicitário, salvo MARCOS VALÉRIO, que teria 
avistado  “poucas  vezes”  (fls.  48.567),  não  afasta  o  crime  que  lhe  foi 
imputado.  Com efeito,  conforme realçado reiteradas  vezes,  havia  uma 
divisão  de  tarefas  no  grupo,  o  que,  aliás,  é  bastante  comum em toda 
quadrilha  organizada.  Dentro  dessa  repartição  de  incumbências, 
DELÚBIO  SOARES  era  quem  funcionava  como  principal  elo  entre  o 
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banco Rural,  com o objetivo de lavar os valores ilicitamente obtidos e 
movimentados pelo grupo, bem como encobrir a injeção de capital feita 
pelo “núcleo financeiro” na quadrilha. Embora também refute, a exemplo 
dos  demais  réus,  a  natureza  simulada  desses  empréstimos,  JOSÉ 
GENOÍNO,  no  mesmo  interrogatório  acima,  admite  que  “tem 
conhecimento dos empréstimos feitos pelo PT junto aos bancos RURAL e 
BMG”,  chegando a  assinar  tais  contratos  “como avalista  porque era  o 
Presidente do PT” (fls. 15.442).

Conforme detalhado no item V,  a  verdadeira  razão  para  o  banco 
Rural  ter  formalizado  esse  mútuo  com  o  PT,  e  JOSÉ  GENOÍNO  ter 
afiançado  as  sucessivas  renovações  dessa  operação  de  crédito,  mesmo 
sem  ter  patrimônio  para  tanto,  é  justamente  o  fato  de  que  esse 
empréstimo,  na  realidade,  era  um  negócio  simulado,  idealizado  para 
lavar parte do dinheiro sujo movimentado pelo grupo e para camuflar o 
aporte de recursos injetado pelo banco Rural na quadrilha. Naturalmente 
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“núcleo político” e o “núcleo publicitário”. Já a JOSÉ GENOÍNO, como 
dito,  cabia essencialmente a interlocução política do grupo comandado 
por JOSÉ DIRCEU, formulando as propostas de acordo aos líderes dos 
partidos que comporiam a base aliada do governo federal à época (fls. 
45.144).

NÚCLEO OPERACIONAL OU PUBLICITÁRIO

MARCOS VALÉRIO era o líder do denominado “núcleo operacional 
ou publicitário”.

O já  transcrito  depoimento  da  testemunha Virgílio  Guimarães  de 
Paula mostra que a aproximação de MARCOS VALÉRIO dos integrantes 
do chamado “núcleo político” deu-se no final de 2002 e começo de 2003, 
quando  foi  apresentado a  JOSÉ DIRCEU,  JOSÉ GENOÍNO,  DELÚBIO 
SOARES e SÍLVIO PEREIRA, dentre outros integrantes da corrente do 
Partido  dos  Trabalhadores  denominada  “Campo  Majoritário”.  Tal 
corrente tinha como principais figuras justamente os membros do “núcleo 
político” (fls. 8.590-8.591, confirmado, em juízo, às fls. 20.093).

Essa aproximação é reiterada pelo próprio MARCOS VALÉRIO, bem 
como por DELÚBIO SOARES. O primeiro, como já exposto, confirma que 
“um  dos  seus  principais  interlocutores  em  Brasília/DF  é  o  seu  amigo 
pessoal  DELÚBIO SOARES”,  que conhece “desde meados do segundo 
semestre de 2002”, sendo-lhe apresentado por Virgílio Guimarães (fls. 56). 
DELÚBIO  SOARES,  por  sua  vez,  também  ratifica  que  “conheceu  o 
publicitário MARCOS VALÉRIO no final do ano de 2002, na época da 
campanha  eleitoral  para  Presidência  da  República”,  a  quem  foi 
apresentado por Virgílio Guimarães (fls. 246). DELÚBIO SOARES, como 
já  visto,  era  o  principal  elo  entre  o  “núcleo político”,  comandado por 
JOSÉ DIRCEU, e o “núcleo operacional ou publicitário”, encabeçado por 
MARCOS VALÉRIO.

Note-se  que  foi  logo  após  essa  aproximação  entre  MARCOS 
VALÉRIO e os membros do “núcleo político” que começaram os repasses 
de dinheiro aos beneficiários do esquema descrito na denúncia. É o que se 
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extrai  das  já  transcritas  declarações  de  SIMONE  VASCONCELOS, 
segundo a qual

“no final do ano de 2002 recebeu o primeiro pedido de 
MARCOS VALÉRIO para realizar um trabalho diferente do que 
estava  acostumada;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  no  final  de 
dezembro de 2002 pediu à declarante que realizasse um saque 
na agência Brasília do Banco Rural e repassasse os valores para 
algumas  pessoas;  QUE,  na  verdade,  este  primeiro  saque  a 
pedido de MARCOS VALÉRIO ocorreu em janeiro de 2003” (fls. 
589).

No mesmo sentido, EMERSON PALMIERI, no já citado depoimento 
que prestou à Polícia Federal, esclarece que

“logo  após  a  reunião  em  que  foi  acertado  o  acordo 
financeiro entre o PTB e o PT, conheceu MARCOS VALÉRIO, 
apresentado  por  DELÚBIO  SOARES,  na  sede  do  PT  em 
BRASÍLIA,  como  o  empresário  que  iria  fazer  as  doações  e 
resolver os problemas do PT e PTB” (fls. 3.574 – original sem 
destaques).

Como bem enfatiza o Ministério Público Federal, “[a] partir de sua 
aproximação  com  José  Dirceu  e  com  Delúbio  Soares,  Marcos  Valério 
passou a atuar como uma espécie de interlocutor privilegiado do núcleo 
político, nos diversos eventos que envolviam o financiamento do projeto 
que os uniu” (fls. 45.150).

Prova disso é que MARCOS VALÉRIO, conforme já exposto,
(1)  agendava  reuniões  entre  JOSÉ  DIRCEU  e  KÁTIA RABELLO, 

agindo,  nas  palavras  desta  última,  “como  intermediário  entre  JOSÉ 
DIRCEU e o Banco Rural”, chegando a participar de reunião realizada 
entre JOSÉ DIRCEU e KÁTIA RABELLO (fls. 16.326-16.327);

(2) viajou a Portugal, em companhia de ROGÉRIO TOLENTINO e 
EMERSON  PALMIERI,  para  uma  reunião  com  o  então  presidente  da 
Portugal Telecom, Miguel Horta e Costa, a fim de viabilizar uma possível 
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doação para o Partido dos Trabalhadores,  no valor de oito milhões de 
euros (fls. 4.223-4.224, fls. 15.912, fls. 15.926-15.927, fls. 13.636-v-13.637, fls. 
15.082-15.083 e fls. 37.829-37.830);

(3) agendou (fls.  38.070) e participou de reunião ocorrida na Casa 
Civil  entre  JOSÉ  DIRCEU  e  Ricardo  Abecassis  Espírito  Santo  Silva, 
presidente do Banco Espírito Santo no Brasil, tendo MARCOS VALÉRIO, 
segundo ele próprio, comparecido ao encontro “a pedido do Dr. Miguel 
Horta e Costa, na época presidente da Portugal Telecom e acionista do 
banco do Espírito Santo, em Portugal” (fls. 16.355); e

(4) ajudou a ex-esposa de JOSÉ DIRCEU, Maria Ângela Saragoça, a 
vender um imóvel para ROGÉRIO TOLENTINO, a obter um empréstimo 
junto ao banco Rural e, ainda, a arranjar um emprego no banco BMG (fls. 
732).

Conforme  ressalta  o  procurador-geral  da  República,  “[a]té 
parlamentares,  para  obter  nomeações  para  cargos  no  governo  federal, 
recorriam a Marcos Valério, confiando na proximidade que ele mantinha 
com José Dirceu” (fls. 45.152). Nesse sentido, apontam, por exemplo, os 
relatos de JOSÉ RODRIGUES BORBA à Polícia Federal, os quais foram 
confirmados em juízo (fls. 15.750):

“se recorda de ter conversado com MARCOS VALÉRIO na 
Câmara  dos  Deputados  em  um  encontro  ocorrido 
ocasionalmente; QUE este encontro durou aproximadamente 5 
minutos, oportunidade em que  MARCOS VALÉRIO afirmou 
que  poderia  ajudar  o  DECLARANTE  em  questões  no 
Governo  Federal;  (...)  QUE  neste  encontro  MARCOS 
VALÉRIO  afirmou  que  possuía  bons  relacionamentos  no 
Governo  Federal;  (...)  QUE  tomou  conhecimento  de  que 
MARCOS VALÉRIO era uma pessoa influente  no Governo 
Federal através de conversas comuns com parlamentares; (...) 
QUE fazia parte da base aliada do Governo Federal na Câmara 
dos  Deputados;  QUE  desta  forma,  era  bastante  comum  a 
realização  de  pleitos  junto  à  Assessoria  da  Casa  Civil  da 
Presidência da República; QUE em um desses pleitos indagou a 
MARCELO  SERENO  quem  era  MARCOS  VALÉRIO;  QUE 
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MARCELO SERENO respondeu que MARCOS VALÉRIO era 
um  amigo  e  colaborador  do  Governo  Federal;  (...)  QUE 
procurava  a  Casa  Civil  para  tratar  dos  espaços  no  Governo 
Federal a serem ocupados nos Estados; QUE  como integrante 
da base aliada buscava nomear correligionários para cargos de 
confiança de órgãos do Governo Federal, tais como FUNASA, 
ANATEL,  DNIT,  ELETROSUL  dentre  outros;  (...)  QUE  a 
princípio tratava de tais nomeações com SILVIO PEREIRA e 
MARCELO  SERENO;  (...)  QUE  tendo  em  vista  o  não 
atendimento  de  seus  pleitos  pelo  Governo  Federal,  o 
DECLARANTE começou a buscar outros canais de negociação; 
QUE  dentre  esses  canais  pode  citar  o  próprio  MARCOS 
VALÉRIO;  QUE  procurou  MARCOS  VALÉRIO  para  tentar 
reforçar  os  pleitos  de  nomeação  junto  ao  Governo Federal; 
QUE  realizou  algumas  ligações  telefônicas  para  MARCOS 
VALÉRIO  para  reforçar  os  pedidos  de  nomeação;  (...)  QUE 
tentava falar com MARCOS VALÉRIO visando tentar resolver 
problemas  relacionados  a  cargos  em  comissão;  (...)  QUE 
também  procurou  por  DELÚBIO  SOARES  para  tentar  ver 
atendidos seus pleitos no Governo Federal; (...) QUE sempre 
se  encontrava  com  MARCOS  VALÉRIO  na  Câmara  dos 
Deputados” (fls. 3.548-3.550 – original sem destaques).

Conforme já visto, a quadrilha levou a efeito diversos crimes para os 
quais  foi  constituída.  No  que  diz  respeito  ao  “núcleo  publicitário  ou 
operacional”, lembro, mais uma vez, que:

(1)  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH  e  CRISTIANO 
PAZ desviaram milhões de reais da Câmara dos Deputados e do Banco 
do Brasil (item III);

(2)  os  membros  dos  núcleos  financeiro  e  publicitário  simularam 
vários  empréstimos  bancários,  tendo  os  integrantes  do  “núcleo 
financeiro” também se utilizado de inúmeros mecanismos fraudulentos 
para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios (item IV e, em 
especial, item V);

(3)  os  membros  dos  núcleos  publicitário  e  financeiro  lavaram 
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montantes  milionários,  mediante  fraudes  contábeis,  simulação  de 
empréstimos bancários e, sobretudo, repasses de vultosos valores através 
do banco Rural, tudo com o objetivo de dissimular a natureza, origem, 
localização,  disposição  e  movimentação  de  tais  valores,  bem  como 
ocultar,  especialmente  do  Banco  Central  e  do  Coaf,  os  verdadeiros 
proprietário  e  beneficiários  dessas  quantias,  que  sabidamente  eram 
provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra a administração 
pública  e  o  sistema  financeiro  nacional,  além  de  praticados  por 
organização criminosa (itens III, V, VI, VII, VIII e, principalmente, IV);

(4) os agentes do “núcleo político” (à exceção de SÍLVIO PEREIRA, 
em relação ao qual a denúncia, quanto ao crime de corrupção ativa, não 
foi recebida), em concurso com os integrantes do “núcleo publicitário ou 
operacional”,  corromperam  parlamentares  federais,  para  ampliar  e 
manter a base aliada do governo federal à época (item VI); e

(5)  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH  e  SIMONE 
VASCONCELOS,  bem  como  KÁTIA  RABELLO  e  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO  praticaram,  ainda,  o  crime  previsto  na  primeira  parte  do 
parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986 (item VIII).

Para viabilizar os objetivos do grupo, MARCOS VALÉRIO contou 
com o apoio de RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGÉRIO 
TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, que formavam 
o  multicitado  “núcleo  publicitário”  ou  “operacional”  da  quadrilha. 
Imprescindível, também, foi a colaboração dos integrantes do chamado 
“núcleo  financeiro-banco  Rural”,  composto  por  José  Augusto  Dumont 
(falecido),  KÁTIA RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO,  VINÍCIUS 
SAMARANE e AYANNA TENÓRIO.

Como é próprio de toda quadrilha organizada, havia uma divisão de 
tarefas  entre  os  agentes  do  grupo.  O  sucesso  do  empreendimento 
criminoso dependia das condutas de todos os membros. Daí por que é 
importante que a ação ou omissão de cada um seja vista no contexto em 
que se deram os fatos.

Pois  bem.  Em  companhia  de  RAMON  HOLLERBACH  e 
CRISTIANO  PAZ,  MARCOS  VALÉRIO  participava,  direta  ou 
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indiretamente,  de  uma  complexa  rede  de  sociedades,  misturando 
atividades  publicitárias  lícitas  com  atividades  ilícitas.  Com  isso,  os 
membros  do  “núcleo  publicitário”  facilitavam  a  lavagem  dos  valores 
ilicitamente obtidos e movimentados pela quadrilha. Essa intrincada rede 
societária está delineada às fls. 129 do vol. 1 do apenso 51.

Dessas  pessoas  jurídicas  ligadas  a  MARCOS  VALÉRIO, 
especialmente a SMP&B Comunicação Ltda. e a DNA Propaganda Ltda. 
foram  objeto  de  reiteradas  fraudes  contábeis,  as  quais  constituíram 
importante  etapa  da  lavagem  de  dinheiro  realizada  pelo  grupo.  Tais 
fraudes contábeis  estão detalhadas no item IV, dedicado à lavagem de 
dinheiro realizada pelos integrantes do “núcleo operacional-publicitário” 
e pelo “núcleo financeiro-banco Rural”.

Sobre o tema, não é demais repetir que o laudo nº 2076/2006-INC 
registra  que  diversos  documentos  contábeis  da  SMP&B –  cuja 
contabilidade foi  qualificada pelos  peritos  como fraudulenta –  estão 
assinados,  dentre  outros,  por  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH CARDOSO e CRISTIANO DE MELLO PAZ (fls. 71-72 
do apenso 142).

Aliás, conforme  revela MARCOS VALÉRIO em seu interrogatório 
judicial,  “na  SMP&B havia  uma divisão  de  tarefas  apenas  no  plano 
formal”,  já que,  “de fato,  a empresa [era]  administrada,  em conjunto, 
pelo INTERROGANDO, RAMON E CRISTIANO” (fls. 16.357).

A reforçar essa afirmação, o contador Marco Aurélio Prata assevera 
que  CRISTIANO,  RAMON e MARCOS VALÉRIO participavam das 
decisões  da  SMP&B COMUNICAÇÃO e DNA PROPAGANDA.  É  o 
que se extrai, com efeito, do seu depoimento:

“é  contador  da  SMP&B  PUBLICIDADE  e  GRAFFITE 
PARTICIPAÇÕES  desde  o  ano  de  1994,  da  DNA 
PROPAGANDA  desde  o  ano  de  1999  ou  2000,  da 
MULTIACTION  aproximadamente  desde  2002,  da 
ESTRATÉGIA desde  2004  e  da  2s  PARTICIPAÇÕES  também 
desde  2003/2004,  data  de  sua  constituição;  (...)  todos  os  três 
sócios, a saber, CRISTIANO, RAMON e MARCOS VALÉRIO, 
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participavam  das  decisões  administrativas  da  SMP&B 
COMUNICAÇÃO e DNA PROPAGANDA;  QUE RAMON e 
MARCOS VALÉRIO atuam na DNA PROPAGANDA através da 
empresa  GRAFFITE  PARTICIPAÇÕES”  (fls.  3.594  e  3.597  – 
original sem destaques).

Além das fraudes contábeis praticadas nas sociedades vinculadas a 
MARCOS VALÉRIO, os membros do “núcleo publicitário”, em concurso 
com os  integrantes  do  “núcleo  financeiro”,  com o  mesmo objetivo  de 
lavar os valores ilicitamente obtidos, atuaram intensamente na simulação 
de vários empréstimos bancários, formalmente contraídos, sobretudo, no 
banco Rural e no banco BMG, conforme esmiuçado nos itens IV e V. Para 
encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios, os componentes do 
“núcleo  financeiro”  também  se  utilizaram  de  inúmeros  mecanismos 
fraudulentos, como se vê pormenorizadamente no item V.

Nesse contexto,  MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH e 
CRISTIANO PAZ, por exemplo, (1) assinaram documentos contábeis da 
SMP&B,  cuja  contabilidade  foi  qualificada  pelos  peritos  como 
fraudulenta (laudo  nº  2076/2006-INC  –  fls.  46-73  do  apenso  142);  (2) 
afiançaram contratos de empréstimos simulados, a exemplo do mútuo 
nº 0345/009/03, no valor de R$ 19.000.000,00, que teria sido realizado pela 
SMP&B junto ao Banco Rural, e do mútuo nº 552/009/03, no valor de R$ 
10.000.000,00,  que teria sido contraído pela Graffiti  Participações Ltda., 
também no banco Rural (laudo nº 1.666/2007 – fls. 81-173 do apenso 143); 
e (3) discutiram esses empréstimos simulados “com Delúbio, na sede da 
SMP&B” (fls. 16.357).

Conforme  especificado  no  item  VIII,  foi  também  RAMON 
HOLLERBACH quem  contatou  o  doleiro  Jader  Kalid  Antônio,  que, 
através da Kanton Business,  fez remessas ilegais de valores para DUDA 
MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES no exterior.

ROGÉRIO TOLENTINO, por sua vez,  consoante anota a acusação 
em suas  alegações  finais,  “esteve  lado a  lado com Marcos Valério  em 
praticamente  todos  os  episódios  da  trama  criminosa  descrita  na 
denúncia” (fls. 45.165). Diversos depoimentos sustentam essa afirmação, 
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valendo citar, por exemplo, os relatos de JOÃO PAULO CUNHA, Ricardo 
Abecassis Espírito Santo Silva, Márcio Hiram Guimarães Novaes, Ricardo 
Penna  Machado,  EMERSON  PALMIERI,  Fernanda  Karina  Alves 
Somaggio, Nélio Brant Magalhães, JOSÉ JANENE, Luís Antônio Aguiar 
da Costa Pinto, Paulino Alves Ribeiro Júnior e Plauto Gouveia:

JOÃO PAULO CUNHA
“QUE ROGÉRIO TOLENTINO, conheceu apresentado por 

MARCOS VALÉRIO na Câmara dos Deputados” (fls. 14.338).

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva
“DEPOENTE: Eu sou presidente do BES [Banco Espírito 

Santo] Investimento do Brasil que é um banco de investimento 
aqui em São Paulo. (...)

MPF: Rogério Tolentino.
DEPOENTE: Sim.
MPF: Em que circunstâncias o senhor conheceu?
DEPOENTE:  Veio  uma  vez  no  banco  acompanhado  do 

senhor Marcos Valério.
MPF: Isso foi em que ano, o senhor poderia estimar?
DEPOENTE: 2005” (fls. 38.067 e 38.074).

Márcio Hiram Guimarães Novaes
“saiu  da  empresa  DNA em  dezembro  de  2004;  que  é 

engenheiro  (...);  conhece  o  Sr.  Rogério  Tolentino,  pela 
proximidade  do  mesmo  com  Marcos  Valério”  (fls.  19.218  e 
18.219).

Ricardo Penna Machado
“QUE foi sócio da MULTIACTION desde sua constituição 

em junho de  2000;  (...)  na tarde  do dia  05/11/2003  MARCOS 
VALÉRIO  e  ROGÉRIO  TOLENTINO  chegaram  e  se 
hospedaram no 14° andar do hotel, quando o DECLARANTE 
ficou  sabendo  que  se  tratava  de  uma  festa  de  aniversário 
surpresa para SILVIO PEREIRA” (fls. 806 e 809, confirmado, em 
juízo, às fls. 19.261).
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EMERSON PALMIERI
“Eu tinha visto o senhor Rogério, duas ou três vezes, em 

companhia do Marcos, mas pouco falei com ele” (fls. 15.084).

Fernanda Karina Alves Somaggio
“MPF: A senhora que organizava e anotava na agenda a 

pauta do senhor Marcos Valério. O Senhor Rogério Tolentino 
viajava muito com ele?

DEPOENTE: Eles viajavam sempre juntos.
(...)
MPF: Rogério Tolentino ia muito na SMP&B?
DEPOENTE: Todos os dias mesmo, porque os escritórios 

são praticamente vizinhos” (fls. 19.650 e 19.52).

Nélio Brant Magalhães
“foi diretor do Banco Rural nos períodos de 1980 a 1984 e 

1986 a 2005; (...) frequentemente via Marcos Valério no Banco 
Rural, às vezes acompanhado do advogado Rogério Tolentino” 
(fls. 21.262 e 21.265).

JOSÉ JANENE
“Juiz: Rogério Tolentino?
Acusado:  Conheço.  Advogado  tributarista.  Conheci... 

estava  junto  com  Marcos  Valério  quando  esteve  em  meu 
gabinete.

(...)
Dr.  Marcelo Leonardo. Com relação ao acusado Rogério 

Tolentino, teve mais de uma vez?
Acusado: Talvez duas ou três vezes.
Dr. Marcelo Leonardo: Sempre na companhia de Marcos 

Valério?
Acusado:  Sempre.  As  vezes  que  eu  encontrei  Marcos 

Valério, encontrei o Rogério Tolentino” (fls. 16.096-v e 16.100-v).

Luís Antônio Aguiar da Costa Pinto
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“Sou um jornalista profissional,  formado em 1990; atuei 
em redações até 2002; (...) Em 2002, deixei a editoria executiva 
do Correio Braziliense e ativei a minha empresa - na verdade, 
era  uma empresa que estava montada desde 2001 para fazer 
campanhas políticas. (...) Eu conheci o Rogério Tolentino numa 
das  vezes  em  que  fui  à  DNA para  essas  reuniões  do  pool  
eleitoral, e depois dessas duas vezes que eu me lembro de ter 
visto o Marcos Valério, ele estava com o Rogério” (fls. 42.319-
42.320 e 42.346).

Paulino Alves Ribeiro Júnior
“não trabalha mais na DNA desde setembro de 2005 (...); 

na  época  em  que  exercia  a  função  de  diretor  da  DNA, 
reportava-se quanto às questões  financeiras  a  Marcos Valério 
(...);  que,  apesar  de  Rogério  Tolentino frequentemente  visitar 
Marcos  Valério  na  DNA,  o  mesmo  não  possuía  relações 
comerciais com a DNA” (fls. 19.230 e 19.232).

Plauto Gouveia
“conhece o Marcos Valério há aproximadamente 08 (oito) 

anos; diz que trabalha no Banco Rural há vinte anos; (...) chegou 
a ver o Sr. Rogério Tolentino, em seu escritório, na companhia 
de Marcos Valério” (fls. 21.267 e 21.270).

Outro  importante  fato  que  se  encontra  detalhado  no  item  IV  e 
reforça a atuação de ROGÉRIO TOLENTINO na quadrilha, sobretudo na 
lavagem de dinheiro realizada pelos núcleos publicitário e financeiro, é o 
empréstimo  simulado  formalmente  contraído  pela  Rogerio  Lanza 
Tolentino  e  Associados  Ltda.  junto  ao  banco  BMG,  no  valor  de  R$ 
10.000.000,00  (mútuo  original  nº  14.03.00538,  de  26.4.2004  –  fls.  62  do 
apenso 126).

Além de todos esses elementos de convicção, vale relembrar, ainda, a 
viagem que  ROGÉRIO TOLENTINO fez  em  companhia  de  MARCOS 
VALÉRIO  e  EMERSON  PALMIERI,  para  uma  reunião  com  o  então 
presidente da Portugal Telecom, Miguel Horta e Costa, a fim de viabilizar 
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uma possível doação para o Partido dos Trabalhadores, no valor de oito 
milhões de euros (fls. 4.223-4.224, fls. 15.912, fls. 15.926-15.927, fls. 13.636-
v-13.637, fls. 15.082-15.083 e fls. 37.829-37.830).

Da mesma forma, também merece destaque a já mencionada ajuda 
que ROGÉRIO TOLENTINO, a pedido de MARCOS VALÉRIO e SÍLVIO 
PEREIRA, deu à ex-esposa de JOSÉ DIRCEU, Maria Ângela Saragoça, a 
qual queria vender um imóvel, bem como obter um empréstimo e, ainda, 
arranjar um emprego. ROGÉRIO TOLENTINO, então, como já exposto, 
realizou esse primeiro desejo de Ângela, comprando, à vista, o seu imóvel 
(fls. 732).

Além disso,  está  igualmente  demonstrado  no  citado  item IV  que 
DELÚBIO SOARES, em cumprimento aos acordos políticos e financeiros 
do “núcleo político”, informava ao “núcleo publicitário”, normalmente a 
MARCOS VALÉRIO, os nomes das pessoas e os respectivos valores que 
deveriam ser repassados para elas. MARCOS VALÉRIO, então, acionava 
SIMONE  VASCONCELOS  e  GEIZA  DIAS  para  executarem 
materialmente  o  procedimento  de  repasse  desses  valores  às  pessoas 
indicadas, diretamente para elas (que, nesse caso, recebiam o dinheiro de 
SIMONE)  ou  através  dos  mecanismos  de  lavagem  de  dinheiro 
disponibilizados pelos membros do “núcleo financeiro-banco Rural” (que 
normalmente era informado por GEIZA).

O objetivo do grupo com esse modus operandi – conforme esmiuçado, 
sobretudo,  nos  itens  IV  e  VII  –  era  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  dos  valores 
repassados,  assim  como,  principalmente,  ocultar  os  verdadeiros 
beneficiários desses valores ilícitos, notadamente do Banco Central e do 
Coaf.

Apenas  para  ilustrar,  lembro,  mais  uma  vez,  que  MARCOS 
VALÉRIO,  em  linhas  gerais,  reconhece  tais  fatos  nas  já  transcritas 
declarações  que  prestou  espontaneamente  à  Procuradoria-Geral  da 
República em 2.8.2005, em companhia de seu advogado (fls. 731-733).

A atuação de SIMONE VASCONCELOS, sobretudo na lavagem de 
dinheiro realizada pelos integrantes dos núcleos publicitário e financeiro 
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da  quadrilha,  é  ratificada,  por  exemplo,  pelos  depoimentos  das 
testemunhas José Francisco de Almeida Rêgo (fls.  222-227, confirmado, 
em juízo,  às fls.  19.068-19.074),  Raimundo Cardoso de Sousa Silva (fls. 
262-263,  confirmado,  em  juízo,  às  fls.  42.399-42.408)  e  Pedro  Raphael 
Campos  Fonseca  (fls.  1.340-1.343,  confirmado,  em juízo,  às  fls.  20.099-
20.112),  bem como pelos  relatos  da  ex-secretária  da  SMP&B Fernanda 
Karina Alves Somaggio (fls. 12, confirmado, em juízo, às fls. fls. 19.649-
19.650)  e,  ainda,  pelas  revelações  dos  corréus  JOÃO  CARLOS  DE 
CARVALHO GENU (fls.  576-583  e  15.562-15.569)  e  JACINTO LAMAS 
(fls. 610-614), além da própria SIMONE (fls. 591-592 e fls. 16.462 e 16.468). 
Todos esses depoimentos encontram-se transcritos no item IV.

A reafirmar a atuação de GEIZA DIAS na quadrilha, especialmente 
na  lavagem  de  dinheiro  realizada  pelos  componentes  do  “núcleo 
publicitário”  em  concurso  com  os  integrantes  do  “núcleo  financeiro”, 
constam  dos  autos,  além  de  todos  os  elementos  de  convicção  já 
mencionados,  diversos  e-mails  que  ela  enviou  para  o  banco  Rural, 
informando  os  reais  destinatários  dos  valores  repassados  por  aquela 
instituição financeira como se fossem quantias destinadas à SMP&B (fls. 
11, 14 18, 186, 192 e 225, todas do apenso 5).

Além disso, SIMONE VASCONCELOS também tinha a incumbência 
de informar ZILMAR FERNANDES sobre a programação dos repasses 
realizados  para  ela  (ZILMAR)  e  DUDA  MENDONÇA  (fls.  15.253  e 
16.465),  conforme  especificado  no  item  VIII.  Nesse  mesmo  item  VIII 
também está demonstrado que GEIZA DIAS encaminhava a ZILMAR os 
comprovantes das remessas ilegais de valores para a conta que a offshore  
de DUDA MENDONÇA, a Dusseldorf, mantinha no exterior (fls. 15.253).

Tanto  SIMONE,  quanto  GEIZA,  em alegações  finais,  realçam que 
não são as idealizadoras dos crimes a elas atribuídos, visto que somente 
agiam  por  ordem  dos  sócios  da  SMP&B  Comunicação  Ltda.  Essa 
alegação, tal como já exposto nos itens IV e VIII, embora possa refletir no 
cálculo da pena, é irrelevante para a configuração da co-autoria de ambas 
nos crimes, uma vez que estes foram cometidos com divisão de tarefas, 
cabendo  a  cada  co-autor  determinadas  funções,  de  cuja  execução 
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dependia o sucesso do grupo.
Pelas  mesmas  razões,  também  não  se  sustenta  o  argumento 

veiculado  por  SIMONE  VASCONCELOS  em  suas  alegações  finais, 
consistente na afirmação de que a sua culpabilidade estaria excluída, seja 
porque teria agido mediante erro sobre a ilicitude do fato (CP, art. 21), 
seja porque não lhe seria exigível uma conduta diversa da praticada, já 
que  ela,  por  ser  uma  simples  empregada  da  SMP&B,  não  poderia 
desobedecer as ordens dos sócios, sob pena de perder seu emprego. Ora, 
conforme se extrai do farto material probatório aqui destacado, SIMONE 
tinha  plena  consciência  da  ilicitude  de  sua  conduta,  não  havendo, 
portanto, espaço para o reconhecimento de erro de proibição (CP, art. 21). 
Já em relação à invocada inexigibilidade de conduta diversa, é claramente 
insubsistente a tese de que alguém, por receio de ser despedida, estaria 
livre para praticar crimes.

Tudo somado,  não há como negar que  os membros do chamado 
núcleo operacional ou publicitário praticaram o crime de quadrilha.

No que diz respeito especificamente a  GEIZA DIAS, entendo que 
ela, tendo em vista tudo o que foi exposto, também incorreu no delito de 
quadrilha.  Entretanto,  o  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nas 
anteriores sessões deste julgamento,  vem entendendo que não haveria 
prova  suficiente  contra  GEIZA.  Sendo  assim,  e  ressalvada  a  minha 
convicção em sentido contrário,  não vejo como prosperar a imputação 
que lhe foi dirigida.

NÚCLEO FINANCEIRO OU BANCO RURAL

O chamado “núcleo financeiro-banco Rural”, tradicional parceiro do 
“núcleo publicitário”, era composto por José Augusto Dumont (falecido 
em 4.4.2004 – fls.  11 do vol.  1 do apenso 81),  KÁTIA RABELLO, JOSÉ 
ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO.

Conforme  já  exposto  nos  itens  IV  e  V,  KÁTIA  RABELLO era 
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0701394603 – fls.  43.656,  CD 2).  JOSÉ ROBERTO SALGADO,  por sua 
vez, foi diretor executivo de 24.11.2000 a 8.4.2004, quando passou a ser 
vice-presidente  da  Diretoria  Executiva  (a  partir  de  8.4.2004),  sendo 
também  diretor  responsável  pelas  operações  de  câmbio  a  partir  de 
26.11.2002 (fls. 94 do apenso 143 e decisão proferida pelo Banco Central às 
fls. 1.323-1.329 do processo administrativo nº 0701394603 – fls. 43.656, CD 
2). Já VINÍCIUS SAMARANE, foi nomeado, em 2002, ao cargo de diretor 
de controles internos do banco Rural, sendo responsável pela auditoria 
interna e inspetoria da instituição; em 2004, SAMARANE foi eleito diretor 
estatutário de controles internos e  compliance,  ficando responsável pela 
área  de  auditoria  e  inspetoria  e  compliance (fls.  6.000).  Finalmente, 
AYANNA  TENÓRIO foi  vice-presidente  de  12.4.2004  a  31.3.2006, 
comandando  a  área  de  compliance,  tecnologia,  RH,  planejamento, 
orçamento, jurídico, além de participar, em companhia de SAMARANE, 
seu  subordinado  hierárquico,  do  comitê  de  prevenção  à  lavagem  de 
dinheiro do banco Rural (fls. 16.697-16.699).

Segundo  a  denúncia,  “o  núcleo  do  Banco  Rural,  em  troca  de 
vantagens indevidas, ingressou na engrenagem criminosa com o aporte 
de  recursos  milionários,  mediante  empréstimos  simulados,  além  de 
montar uma sofisticada estrutura de lavagem de capitais para o repasse 
dos valores pagos aos destinatários finais” (fls. 5.628). Noutras palavras, 
os membros do denominado “núcleo financeiro-banco Rural”,

“[e]m  busca  de  vantagens  patrimoniais  indevidas,  (...) 
estabeleceram mecanismos de operacionalização dos  vultosos 
pagamentos  em espécie  as  pessoas  indicadas  pelo  núcleo  de 
Marcos Valério de forma a possibilitar a não identificação dos 
efetivos beneficiários, bem como burlar a legislação e normas 
infralegais  que  estabelecem  a  necessidade  de  identificação  e 
comunicação  às  autoridades  competentes  de  operações  com 
indicativos de lavagem de dinheiro.

Ademais,  por  intermédio  dos  supostos  empréstimos, 
injetaram  cifras  milionárias  nas  contas  da  quadrilha  para 
viabilizar o cometimento dos crimes narrados” (fls. 5.647).
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KÁTIA RABELLO, ao ser ouvida pela Polícia Federal, torna público 
que

“foi MARCOS VALÉRIO que se ofereceu para intermediar 
um encontro entre a declarante e JOSÉ AUGUSTO DUMONT 
com  o  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil,  JOSÉ  DIRCEU,  com  o 
objetivo  de  tratar  de  assuntos  relacionados  ao  BANCO 
MERCANTIL  DE  PERNAMBUCO;  QUE  desde  o  primeiro 
encontro intermediado por MARCOS VALÉRIO entre seu pai e 
o Ministro JOSÉ DIRCEU  a declarante já tinha conhecimento 
de  que  MARCOS  VALÉRIO  possuía  contatos  no  Governo 
Federal;  QUE  MARCOS VALÉRIO afirmou que conseguiria 
uma  agenda  com  JOSÉ  DIRCEU tendo  questionado  a 
declarante  se  este  encontro  seria  do  interesse  do  BANCO 
RURAL; QUE realmente era interessante conversar com JOSÉ 
DIRCEU  para  tratar  da  solução  do  assunto  do  BANCO 
MERCANTIL;  QUE  desta  forma  foi  agendado  encontro  na 
Casa Civil em 06 de agosto de 2003;  QUE  referido encontro 
durou aproximadamente meia hora quando expôs ao Ministro 
JOSÉ  DIRCEU  exclusivamente  a  questão  do  BANCO 
MERCANTIL  DE  PERNAMBUCO;  (...)  QUE  participaram 
deste  primeiro  encontro  com  JOSÉ  DIRCEU  a  declarante, 
JOSÉ  AUGUSTO  DUMONT  e  MARCOS  VALÉRIO”  (fls. 
4.369).

Depois  disso,  KÁTIA RABELLO,  em juízo,  conforme  já  exposto, 
apesar de, evidentemente, negar a ilicitude da sua conduta,  reitera que 
participou de  ao  menos  duas  reuniões  com JOSÉ DIRCEU:  uma no 
próprio Palácio do Planalto e outra em um jantar no hotel Ouro Minas, 
em Belo Horizonte (fls.  16.326).  Note-se  que o  próprio  JOSÉ DIRCEU 
confirma, em juízo, esse jantar com KÁTIA RABELLO em Belo Horizonte, 
no hotel Ouro Minas (fls. 16.651).

No mesmo interrogatório judicial, KÁTIA RABELLO confirma que 
“um  dos  assuntos  tratados  com  o  Ministro  José  Dirceu  foi  o  tema 
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referente  à  suspensão  da  liquidação  do  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco pelo Banco Central” (fls. 16.326 – original sem destaques). 
Isso porque, segundo a própria KÁTIA, o banco Rural “possuía 20% das 
ações  do  Banco  Mercantil  de  Pernambuco”,  tendo  o  banco  Rural, 
portanto,  interesse  em  “adquirir  a  massa  liquidanda” do  Banco 
Mercantil de Pernambuco (fls. 16.326 – original sem destaques).  KÁTIA 
RABELLO, então,  para satisfazer esse interesse do banco Rural, que já 
havia levado tal pleito ao Banco Central,  resolveu procurar o ministro-
chefe  da  Casa  Civil  à  época,  isto  é,  JOSÉ DIRCEU,  como “forma de 
agilizar  uma  eventual  decisão  por  parte  do  Governo”  (fls.  16.326  – 
original sem destaques).

Apesar  de  MARCOS VALÉRIO,  como dito,  não ocupar qualquer 
cargo formal seja no banco Rural, seja no governo,  foi ele  quem tratou, 
com autoridades do Banco Central, acerca do “interesse do Banco Rural 
no  levantamento  da  liquidação  extrajudicial  do  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco”.  Pelo  que  se  extrai  dos  documentos  abaixo  transcritos, 
oriundos do próprio Banco Central,  diversas reuniões foram realizadas 
naquela Autarquia Federal para esse fim, podendo ser mencionadas, por 
exemplo,  as  ocorridas  nos  dias  11.11.2003,  25.11.2003,  17.12.2003, 
13.01.2004, 17.02.2004, 04.05.2004, 22.02.2005 e 10.05.2005:

“2.2 Diretoria de Liquidações e Desestatização (Dilid)
2.2.1.  O  Diretor  da  Dilid,  acompanhado  de  seus 

consultores,  recebeu o Sr. Marcos Valério nos dias 11.11.2003, 
13.01.2004  e  17.02.2004,  em  Brasília,  e  tratou  da  liquidação 
extrajudicial  do  Banco  Mercantil  de  Pernambuco  e  do 
interesse do Banco Rural em encontrar solução que permitisse 
o  levantamento  da  liquidação,  mediante  pagamento  aos 
credores existentes e liberação das garantias” (fls. 8.599).

“2. Sem ter solicitado audiência prévia com o Diretor da 
Dilid, o Sr. Marcos Valério compareceu ao Banco Central, em 
Brasília e, tendo em vista impossibilidade de ser atendido pelo 
diretor,  foi  recebido pelos  signatários,  em  conjunto  ou 
separadamente,  em  25.11.2003,  17.12.2003,  04.05.2004, 
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22.02.2005 e 10.05.2005.
3. Em todas elas o assunto foi o interesse do Banco Rural 

no  levantamento  da  liquidação  extrajudicial  do  Banco 
Mercantil  de  Pernambuco.  Em  pelo  menos  uma  dessas 
ocasiões, o Sr. Marcos Valério arguiu sobre o Banco Econômico, 
tendo  sido  informado  de  que  os  entraves  existentes  na 
liquidação daquele banco remetem a uma situação similar à do 
Banco Mercantil  e  que,  portanto,  pressupõe-se que a  solução 
para ambos os casos guardem semelhanças” (fls. 8.602).

Na nota técnica de fls. 9.033, o Banco Central do Brasil informa que

“desde 9 de agosto de 1996, aquela instituição financeira 
[Banco  Mercantil  de  Pernambuco],  atualmente  denominada 
Banco  Mercantil  S/A,  encontra-se  submetida  a  regime  de 
liquidação extrajudicial, na conformidade do Ato Presi nº 562, 
anexo por cópia.

3.  A  seu  turno,  tenho  a  acrescentar  que  a  situação 
patrimonial daquela instituição financeira, na posição de 31 de 
maio de 2006 (último balancete disponível), é deficitária, uma 
vez que os ativos existentes, no valor contábil de R$ 1,1 bilhão, 
são  insuficientes  para  honrar  a  totalidade  dos  passivos, 
constituídos  de  obrigações  trabalhistas  (em  provisão), 
tributárias ainda em discussão e quirografárias, além da dívida 
junto  ao  Banco  Central  (PROER),  a  qual,  atualizada  naquela 
data, de acordo com as cláusulas contratuais, representa cerca 
de R$ 1,7 bilhão.”

Em outra passagem de seu interrogatório, KÁTIA RABELLO, após 
ser “questionada se nestas reuniões com o Ministro José Dirceu teria sido 
objeto de tratativa a  criação do ‘Banco do Trabalhador’”, responde que 
esse  tema,  embora  não  tenha  sido  tratado  com  JOSÉ  DIRCEU,  “foi 
discutido com o Sr. Delúbio Soares” e José Augusto Dumont (fls. 16.326 
– original sem destaques), falecido em 4.4.2004 (fls. 11 do vol. 1 do apenso 
81).

Senhores  Ministros,  todas  essas  revelações,  à  evidência,  conferem 
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22.02.2005 e 10.05.2005.
3. Em todas elas o assunto foi o interesse do Banco Rural 

no  levantamento  da  liquidação  extrajudicial  do  Banco 
Mercantil  de  Pernambuco.  Em  pelo  menos  uma  dessas 
ocasiões, o Sr. Marcos Valério arguiu sobre o Banco Econômico, 
tendo  sido  informado  de  que  os  entraves  existentes  na 
liquidação daquele banco remetem a uma situação similar à do 
Banco Mercantil  e  que,  portanto,  pressupõe-se que a  solução 
para ambos os casos guardem semelhanças” (fls. 8.602).

Na nota técnica de fls. 9.033, o Banco Central do Brasil informa que

“desde 9 de agosto de 1996, aquela instituição financeira 
[Banco  Mercantil  de  Pernambuco],  atualmente  denominada 
Banco  Mercantil  S/A,  encontra-se  submetida  a  regime  de 
liquidação extrajudicial, na conformidade do Ato Presi nº 562, 
anexo por cópia.

3.  A  seu  turno,  tenho  a  acrescentar  que  a  situação 
patrimonial daquela instituição financeira, na posição de 31 de 
maio de 2006 (último balancete disponível), é deficitária, uma 
vez que os ativos existentes, no valor contábil de R$ 1,1 bilhão, 
são  insuficientes  para  honrar  a  totalidade  dos  passivos, 
constituídos  de  obrigações  trabalhistas  (em  provisão), 
tributárias ainda em discussão e quirografárias, além da dívida 
junto  ao  Banco  Central  (PROER),  a  qual,  atualizada  naquela 
data, de acordo com as cláusulas contratuais, representa cerca 
de R$ 1,7 bilhão.”
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ser “questionada se nestas reuniões com o Ministro José Dirceu teria sido 
objeto de tratativa a  criação do ‘Banco do Trabalhador’”, responde que 
esse  tema,  embora  não  tenha  sido  tratado  com  JOSÉ  DIRCEU,  “foi 
discutido com o Sr. Delúbio Soares” e José Augusto Dumont (fls. 16.326 
– original sem destaques), falecido em 4.4.2004 (fls. 11 do vol. 1 do apenso 
81).

Senhores  Ministros,  todas  essas  revelações,  à  evidência,  conferem 
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credibilidade à afirmação constante da denúncia de que os integrantes do 
“núcleo  financeiro”  ingressaram na quadrilha  “em troca de  vantagens 
indevidas” (fls. 5.628).

Além disso,  lembro  mais  uma  vez  que  essas  reuniões,  ainda  de 
acordo  com  o  interrogatório  judicial  de  KÁTIA  RABELLO,  foram 
agendadas  por  MARCOS VALÉRIO,  pessoa  formalmente  estranha ao 
vasto corpo funcional da Casa Civil,  então chefiada por JOSÉ DIRCEU 
(fls.  16.326-16.327).  MARCOS  VALÉRIO,  como  já  dito,  chegou  até 
mesmo a participar da reunião ocorrida entre KÁTIA RABELLO e JOSÉ 
DIRCEU no Palácio do Planalto (fls. 16.327). Não bastasse isso, observo 
que  KÁTIA RABELLO, ao ser questionada sobre “qual seria o ganho 
especificamente  de  Marcos  Valério,  na  intermediação”,  responde, 
simplesmente, que “não sabe” (fls. 16.327).

Essa  proximidade  existente  entre  a  cúpula  do  banco  Rural  e  o 
comandante  do  “núcleo  político”,  como  visto,  deve-se,  sobretudo,  a 
MARCOS  VALÉRIO,  principal  integrante  do  “núcleo  publicitário”, 
tradicional parceiro do banco Rural. Apenas para realçar, ainda mais, o 
grau de cumplicidade existente entre o “núcleo financeiro” e o “núcleo 
publicitário”, observo que Fernanda Karina Alves Somaggio, ex-secretária 
da  SMP&B,  em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  revela  ter 
conhecimento de que o banco Rural cedeu aeronave de sua propriedade 
para transporte de MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e ROGÉRIO 
TOLENTINO (fls. 13, confirmado, em juízo, às fls. 19.649-19.650).

Tal informação é ratificada pelo próprio MARCOS VALÉRIO, o qual, 
em declarações prestadas à Polícia Federal, confirma que

“QUE  em  duas  oportunidades  utilizou  o  avião  do 
BANCO  RURAL,  sempre  na  companhia  do  Dr.  JOSÉ 
AUGUSTO DUMONT, ex-vice presidente do BANCO RURAL; 
QUE nessas duas viagens no avião do BANCO RURAL estava 
em companhia de seu sócio ROGÉRIO LANZA TOLENTINO; 
QUE  as  duas  viagens  foram  para  Brasília/DF,  ambas  para 
acompanhar JOSÉ AUGUSTO em encontros com o Diretor de 
Fiscalização do Banco Central, PAULO SÉRGIO CAVALIEIRO; 
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publicitário”, observo que Fernanda Karina Alves Somaggio, ex-secretária 
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para transporte de MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e ROGÉRIO 
TOLENTINO (fls. 13, confirmado, em juízo, às fls. 19.649-19.650).

Tal informação é ratificada pelo próprio MARCOS VALÉRIO, o qual, 
em declarações prestadas à Polícia Federal, confirma que

“QUE  em  duas  oportunidades  utilizou  o  avião  do 
BANCO  RURAL,  sempre  na  companhia  do  Dr.  JOSÉ 
AUGUSTO DUMONT, ex-vice presidente do BANCO RURAL; 
QUE nessas duas viagens no avião do BANCO RURAL estava 
em companhia de seu sócio ROGÉRIO LANZA TOLENTINO; 
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QUE  esses  encontros  foram  intermediados  pelo  Deputado 
Federal VIRGILIO GUIMARÃES; QUE  esses encontros foram 
realizados para discutir o relacionamento do BANCO RURAL 
com o Banco Central-BACEN” (fls. 55-56).

Pois  bem,  demonstrada  a  gama  de  interesses  que  os  principais 
dirigentes  do  banco  Rural  à  época  pretendiam  satisfazer  junto  ao 
governo, com a inestimável ajuda dos integrantes do “núcleo político”, a 
quem teve  acesso,  como dito,  por  meio,  principalmente,  de  MARCOS 
VALÉRIO, anoto que o “núcleo financeiro-banco Rural”, como forma de 
contraprestação  à  quadrilha  na  qual  seus  membros  ingressaram, 
conforme  aponta  a  acusação  em  suas  alegações  finais,  praticou,  em 
síntese, as seguintes ações:

“Financiou  parcialmente  o  esquema,  mediante  a 
simulação  de  empréstimos  bancários  no  valor  de  R$ 
32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais). Permitiu a mistura 
dos  recursos  obtidos  via  empréstimos  com  dinheiro  público 
desviado  por  meio  de  contratos  de  publicidade  com  órgãos 
públicos.  Viabilizou  a  segura  distribuição  de  recursos  em 
espécie,  sem comunicar aos órgãos de controle o destinatário 
final.  E,  por  fim,  não  comunicou  as  operações  suspeitas  de 
lavagem de dinheiro aos órgãos de controle” (fls. 45.184).

Noutras palavras, os integrantes do “núcleo financeiro”, após terem 
ingressado na quadrilha em troca de vantagens indevidas como as acima 
destacadas,  lavaram boa parte  dos  valores  ilícitos  movimentados  pelo 
grupo,  bem como aportaram vultosos  recursos  ao esquema criminoso, 
mediante  empréstimos  simulados  e  outros  mecanismos  fraudulentos 
destinados a encobrir justamente o caráter simulado dessas operações de 
crédito,  que  também  constituíam  uma  importante  etapa  do 
“branqueamento” dessas quantias.

No item IV e, sobretudo, no item V, constam provas robustas de que 
KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE 
e AYANNA TENÓRIO, com unidade de desígnios e em divisão de tarefas 

53 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661342.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

QUE  esses  encontros  foram  intermediados  pelo  Deputado 
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dirigentes  do  banco  Rural  à  época  pretendiam  satisfazer  junto  ao 
governo, com a inestimável ajuda dos integrantes do “núcleo político”, a 
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destinados a encobrir justamente o caráter simulado dessas operações de 
crédito,  que  também  constituíam  uma  importante  etapa  do 
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própria  de  uma quadrilha  organizada,  atuaram direta  e  intensamente 
nesses  empréstimos  simulados,  especialmente  nos  mecanismos 
fraudulentos utilizados para mascarar o fato de que tais  mútuos eram 
fictícios,  a  exemplo  das  sucessivas  renovações  dessas  operações  de 
crédito,  desconsiderando tanto a manifesta  insuficiência  financeira  dos 
supostos mutuários e das garantias por eles ofertadas e aceitas pelo banco 
Rural, quanto as análises da área técnica e jurídica da própria instituição 
financeira.

Ainda sobre esses empréstimos simulados, MARCOS VALÉRIO, no 
já  citado  termo  de  declarações  prestado  espontaneamente  por  ele  à 
Procuradoria-Geral  da  República,  em  companhia  de  seu  advogado, 
esclarece  que,  por  ocasião  das  tratativas  para  a  obtenção  dessas 
operações  de  crédito  “junto  ao  BMG  e  Rural,  Delúbio  Soares  lhe 
informou que JOSÉ DIRCEU teve reuniões com os dirigentes de ambos 
os  bancos”,  sendo que “a reunião com os dirigentes do banco Rural 
ocorreu no Hotel Ourominas, em Belo Horizonte, num jantar” (fls. 731).

Na mesma linha, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza (ex-
esposa de MARCOS VALÉRIO), ouvida na CPMI dos Correios, destaca 
que MARCOS VALÉRIO lhe disse que “houve uma reunião da direção 
do Banco Rural, em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o então 
Ministro José Dirceu”, para tratar justamente desses empréstimos (fls. 
166 do vol. 1 do apenso 81).

Como se vê,  essa reunião ocorrida no hotel Ouro Minas,  em Belo 
Horizonte,  na  qual  foram  discutidos  os  famigerados  empréstimos 
simulados, é a mesma que foi mencionada por KÁTIA RABELLO e JOSÉ 
DIRCEU em seus interrogatórios (fls. 16.326 e 16.651).

Especificamente no item IV, e também no item VII, verifica-se que os 
tais  empréstimos  simulados  pelos  integrantes  do  “núcleo  financeiro”, 
assim  como  as  fraudes  contábeis  observadas  no  banco  Rural  e  nas 
sociedades  ligadas  a  MARCOS  VALÉRIO,  também  constituíram 
importantes  etapas  para  que  os  membros  dos  núcleos  publicitário  e 
financeiro lavassem montantes milionários, através de inúmeros repasses 
de dinheiro por meio do banco Rural. Tudo com o objetivo de dissimular 
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própria  de  uma quadrilha  organizada,  atuaram direta  e  intensamente 
nesses  empréstimos  simulados,  especialmente  nos  mecanismos 
fraudulentos utilizados para mascarar o fato de que tais  mútuos eram 
fictícios,  a  exemplo  das  sucessivas  renovações  dessas  operações  de 
crédito,  desconsiderando tanto a manifesta  insuficiência  financeira  dos 
supostos mutuários e das garantias por eles ofertadas e aceitas pelo banco 
Rural, quanto as análises da área técnica e jurídica da própria instituição 
financeira.

Ainda sobre esses empréstimos simulados, MARCOS VALÉRIO, no 
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Procuradoria-Geral  da  República,  em  companhia  de  seu  advogado, 
esclarece  que,  por  ocasião  das  tratativas  para  a  obtenção  dessas 
operações  de  crédito  “junto  ao  BMG  e  Rural,  Delúbio  Soares  lhe 
informou que JOSÉ DIRCEU teve reuniões com os dirigentes de ambos 
os  bancos”,  sendo que “a reunião com os dirigentes do banco Rural 
ocorreu no Hotel Ourominas, em Belo Horizonte, num jantar” (fls. 731).

Na mesma linha, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza (ex-
esposa de MARCOS VALÉRIO), ouvida na CPMI dos Correios, destaca 
que MARCOS VALÉRIO lhe disse que “houve uma reunião da direção 
do Banco Rural, em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o então 
Ministro José Dirceu”, para tratar justamente desses empréstimos (fls. 
166 do vol. 1 do apenso 81).

Como se vê,  essa reunião ocorrida no hotel Ouro Minas,  em Belo 
Horizonte,  na  qual  foram  discutidos  os  famigerados  empréstimos 
simulados, é a mesma que foi mencionada por KÁTIA RABELLO e JOSÉ 
DIRCEU em seus interrogatórios (fls. 16.326 e 16.651).

Especificamente no item IV, e também no item VII, verifica-se que os 
tais  empréstimos  simulados  pelos  integrantes  do  “núcleo  financeiro”, 
assim  como  as  fraudes  contábeis  observadas  no  banco  Rural  e  nas 
sociedades  ligadas  a  MARCOS  VALÉRIO,  também  constituíram 
importantes  etapas  para  que  os  membros  dos  núcleos  publicitário  e 
financeiro lavassem montantes milionários, através de inúmeros repasses 
de dinheiro por meio do banco Rural. Tudo com o objetivo de dissimular 
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a  natureza,  origem,  localização,  disposição  e  movimentação  de  tais 
valores, bem como ocultar, especialmente do Banco Central e do Coaf, os 
verdadeiros  proprietários  e  beneficiários  dessas  quantias,  que 
sabidamente eram provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra 
a  administração  pública  e  o  sistema  financeiro  nacional,  além  de 
praticados por organização criminosa.

Sobre esse ponto, lembro que VINÍCIUS SAMARANE, em 2002, foi 
nomeado diretor de controles internos do banco Rural, sendo responsável 
pela auditoria interna e inspetoria da instituição. Em 2004, SAMARANE 
foi  eleito  diretor  estatutário  de controles  internos e  compliance,  ficando 
responsável pela área de auditoria e inspetoria e  compliance (fls.  6.000). 
AYANNA  TENÓRIO,  por  sua  vez,  foi  vice-presidente  de  12.4.2004  a 
31.3.2006,  comandando  a  área  de  compliance,  tecnologia,  RH, 
planejamento, orçamento, jurídico, além de participar, em companhia de 
SAMARANE,  seu subordinado hierárquico,  do comitê  de  prevenção à 
lavagem  de  dinheiro  do  banco  Rural  (fls.  16.697-16.699).  Ambos, 
portanto,  eram, em última análise,  os responsáveis pelas informações a 
serem prestadas ao Banco Central e ao Coaf sobre os saques realizados 
no banco Rural,  sobretudo os de valor superior a R$ 100.000,00, assim 
como sobre as operações com indícios de lavagem de dinheiro.

Dito de outro modo, esses dois réus, conforme exposto no item IV,

“eram  também  responsáveis  pela  omissão  dos 
verdadeiros  ou  reais  sacadores  dos  valores  repassados 
sobretudo pela SMP&B através do banco Rural,  mediante a 
emissão de cheques nominais à própria SMP&B, dando a falsa 
impressão às autoridades (especialmente ao Banco Central e ao 
Coaf) de que a destinatária de tais valores seria a SMP&B, e não 
os beneficiários do esquema narrado na denúncia.”

JOSÉ ROBERTO SALGADO – além de, como dito, ter-se utilizado de 
mecanismos fraudulentos para mascarar o caráter simulado dos supostos 
empréstimos formalmente concedidos  pelo  banco Rural  à  quadrilha,  a 
exemplo da renovação sucessiva desses mútuos fictícios (item V), e ainda 
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sabidamente eram provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra 
a  administração  pública  e  o  sistema  financeiro  nacional,  além  de 
praticados por organização criminosa.

Sobre esse ponto, lembro que VINÍCIUS SAMARANE, em 2002, foi 
nomeado diretor de controles internos do banco Rural, sendo responsável 
pela auditoria interna e inspetoria da instituição. Em 2004, SAMARANE 
foi  eleito  diretor  estatutário  de controles  internos e  compliance,  ficando 
responsável pela área de auditoria e inspetoria e  compliance (fls.  6.000). 
AYANNA  TENÓRIO,  por  sua  vez,  foi  vice-presidente  de  12.4.2004  a 
31.3.2006,  comandando  a  área  de  compliance,  tecnologia,  RH, 
planejamento, orçamento, jurídico, além de participar, em companhia de 
SAMARANE,  seu subordinado hierárquico,  do comitê  de  prevenção à 
lavagem  de  dinheiro  do  banco  Rural  (fls.  16.697-16.699).  Ambos, 
portanto,  eram, em última análise,  os responsáveis pelas informações a 
serem prestadas ao Banco Central e ao Coaf sobre os saques realizados 
no banco Rural,  sobretudo os de valor superior a R$ 100.000,00, assim 
como sobre as operações com indícios de lavagem de dinheiro.

Dito de outro modo, esses dois réus, conforme exposto no item IV,

“eram  também  responsáveis  pela  omissão  dos 
verdadeiros  ou  reais  sacadores  dos  valores  repassados 
sobretudo pela SMP&B através do banco Rural,  mediante a 
emissão de cheques nominais à própria SMP&B, dando a falsa 
impressão às autoridades (especialmente ao Banco Central e ao 
Coaf) de que a destinatária de tais valores seria a SMP&B, e não 
os beneficiários do esquema narrado na denúncia.”

JOSÉ ROBERTO SALGADO – além de, como dito, ter-se utilizado de 
mecanismos fraudulentos para mascarar o caráter simulado dos supostos 
empréstimos formalmente concedidos  pelo  banco Rural  à  quadrilha,  a 
exemplo da renovação sucessiva desses mútuos fictícios (item V), e ainda 
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ter atuado intensamente na lavagem de dinheiro realizada pelos “núcleos 
publicitário e financeiro” (item IV) – também teve destacada participação 
na remessa ilegal de valores para a conta que a  Dusseldorf Company Ltd 
(offshore  de  DUDA  MENDONÇA)  mantinha  no  exterior,  mais 
especificamente em Miami, junto ao Bank Boston International.

Com efeito,  conforme demonstrado no item VIII,  JOSÉ ROBERTO 
SALGADO (que foi diretor executivo de 24.11.2000 a 8.4.2004,  quando 
passou  a  ser  vice-presidente  da  Diretoria  Executiva,  sendo  também 
diretor responsável pelas operações de câmbio a partir de 26.11.2002 – fls. 
94 do apenso 143 e decisão proferida pelo Banco Central às fls. 1.323-1.329 
do  processo  administrativo  nº  0701394603)  participou de  24  depósitos 
realizados pelas instituições financeiras do conglomerado Rural na conta 
mantida pela Dusseldorf no exterior.

Também está explicitado no item VIII que, dessas 24 operações, 16 
foram realizadas pela Trade Link Bank, que é uma offshore sediada nas Ilhas 
Cayman,  a  qual  também  integra,  clandestinamente,  o  grupo  Rural, 
conforme demonstram tanto o relatório de análise nº 004/2006 (fls. 3-38 do 
vol.  1  do  apenso  85),  quanto  o  processo  administrado  nº  0701394603, 
oriundo do Banco Central do Brasil.

Em  decisão  proferida  às  fls.  1.323-1.329  desse  processo 
administrativo  nº  0701394603,  o  Banco  Central  destaca  que  KÁTIA 
RABELLO e JOSÉ ROBERTO SALGADO chegaram ao ponto de prestar 
informação falsa àquela Autarquia, em correspondência na qual negavam 
a existência de participação direta ou indireta do banco Rural no  Trade  
Link Bank. Obviamente que um dos objetivos dos dois, ao prestarem essa 
informação falsa ao Banco Central, era justamente ocultar a saída ilegal 
de divisas que promoveram para a conta da Dusseldorf no exterior.

Esse objetivo, no entanto, não foi alcançado, uma vez que o Banco 
Central,  na  mesma  decisão  proferida  no  processo  administrativo  nº 
0701394603, detectou que  o banco Rural “possuía vínculos societário e 
de administração/gerência com a instituição Trade Link Bank, com sede 
nas Ilhas Cayman”, sendo ainda constatada a ocorrência de “operações 
entre  as  duas  instituições  citadas”,  o  que  é  vedado  em  virtude  da 
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“existência de participação ou gerência comum”.
Ao  contrário  do  que  sustenta  a  defesa,  sobretudo  a  de  JOSÉ 

ROBERTO SALGADO, não há bis in idem entre a acusação de quadrilha e 
as imputações de gestão fraudulenta (item V) e lavagem de dinheiro (item 
IV).

Com efeito, o fato de os membros do chamado “núcleo financeiro” 
terem efetivamente praticado crimes de lavagem de dinheiro e contra o 
sistema financeiro nacional (itens IV, V e VIII) significa que eles não se 
limitaram apenas a formar uma associação estável com os integrantes dos 
outros  dois  núcleos  que  compunham a  quadrilha,  com o  objetivo de 
cometer crimes,  o que já seria suficiente para a configuração do ilícito 
descrito no art. 288 do Código Penal. Eles foram além e,  efetivamente, 
praticaram crimes contra o sistema financeiro nacional (itens V e VIII) e 
lavagem  de  dinheiro  (item  IV).  Logo,  devem  responder,  em  concurso 
material,  tanto  pela  quadrilha,  quanto  pelos  demais  delitos  que 
cometeram.

Nessa linha, esclarece a doutrina que,

“Caso a quadrilha ou bando venha cometer algum crime, 
haverá  concurso  material  entre  o  delito  de  quadrilha  e  os 
demais cometidos pelo bando, respondendo por este, todavia, 
apenas os membros da quadrilha que tiverem concorrido para a 
sua prática (CP, art. 29) (nesse sentido, Noronha,  Direito Penal, 
Saraiva, 1962, v. 4, p. 149; Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, 
São Paulo, 1959, p. 758; Luiz Régis Prado, Curso de Direito Penal  
Brasileiro,  4ª  ed.,  Revista  dos  Tribunais,  v.  3,  p.  608)” 
(DELMANTO,  Celso;  DELMANTO,  Roberto;  DELMANTO 
JÚNIOR, Roberto; e DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código  
penal comentado, 7. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 717).

A reforçar,  ainda  mais,  a  atuação  dos  réus  do  chamado  “núcleo 
financeiro”  no  esquema,  notadamente  nas  operações  de  lavagem  de 
dinheiro realizadas pelo grupo criminoso que eles integravam, há, ainda, 
o  testemunho  de  Carlos  Roberto  Sanches  Godinho  (fls.  19.979-20.036), 
cujo conteúdo (já transcrito no item IV) está em harmonia com o conjunto 

57 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3661342.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

“existência de participação ou gerência comum”.
Ao  contrário  do  que  sustenta  a  defesa,  sobretudo  a  de  JOSÉ 

ROBERTO SALGADO, não há bis in idem entre a acusação de quadrilha e 
as imputações de gestão fraudulenta (item V) e lavagem de dinheiro (item 
IV).

Com efeito, o fato de os membros do chamado “núcleo financeiro” 
terem efetivamente praticado crimes de lavagem de dinheiro e contra o 
sistema financeiro nacional (itens IV, V e VIII) significa que eles não se 
limitaram apenas a formar uma associação estável com os integrantes dos 
outros  dois  núcleos  que  compunham a  quadrilha,  com o  objetivo de 
cometer crimes,  o que já seria suficiente para a configuração do ilícito 
descrito no art. 288 do Código Penal. Eles foram além e,  efetivamente, 
praticaram crimes contra o sistema financeiro nacional (itens V e VIII) e 
lavagem  de  dinheiro  (item  IV).  Logo,  devem  responder,  em  concurso 
material,  tanto  pela  quadrilha,  quanto  pelos  demais  delitos  que 
cometeram.

Nessa linha, esclarece a doutrina que,

“Caso a quadrilha ou bando venha cometer algum crime, 
haverá  concurso  material  entre  o  delito  de  quadrilha  e  os 
demais cometidos pelo bando, respondendo por este, todavia, 
apenas os membros da quadrilha que tiverem concorrido para a 
sua prática (CP, art. 29) (nesse sentido, Noronha,  Direito Penal, 
Saraiva, 1962, v. 4, p. 149; Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, 
São Paulo, 1959, p. 758; Luiz Régis Prado, Curso de Direito Penal  
Brasileiro,  4ª  ed.,  Revista  dos  Tribunais,  v.  3,  p.  608)” 
(DELMANTO,  Celso;  DELMANTO,  Roberto;  DELMANTO 
JÚNIOR, Roberto; e DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código  
penal comentado, 7. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 717).

A reforçar,  ainda  mais,  a  atuação  dos  réus  do  chamado  “núcleo 
financeiro”  no  esquema,  notadamente  nas  operações  de  lavagem  de 
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cujo conteúdo (já transcrito no item IV) está em harmonia com o conjunto 
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das provas colhidas.
Finalizando, acrescento que, embora AYANNA TENÓRIO não tenha 

participado da formação inicial da quadrilha, dado que assumiu a Vice-
Presidência  do  banco  Rural  apenas  em  abril  de  2004,  ela  aderiu  aos 
propósitos criminosos do grupo a partir de então, conforme fartamente 
demonstrado, atuando intensamente tanto na utilização de mecanismos 
fraudulentos  para  encobrir  a  simulação  dos  empréstimos  em  questão 
(item V), quanto na lavagem de dinheiro realizada pelos membros dos 
núcleos publicitário e financeiro (item IV).

Contudo,  o  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nas  anteriores 
sessões  deste  julgamento,  vem  entendendo  que  não  haveria  prova 
suficiente  contra  AYANNA.  Sendo  assim,  e  ressalvada  a  minha 
convicção em sentido contrário,  não vejo como prosperar a imputação 
que lhe foi dirigida.

OUTRAS TESES DEFENSIVAS

Apegada a alguns fragmentos pinçados da instrução processual, os 
quais discrepam claramente do conjunto das provas colhidas, conforme já 
demonstrado ao longo deste voto, a defesa dos réus, além dos pontos já 
examinados de forma específica neste item II, tenta distorcer a realidade 
dos fatos e, assim, negar a manifesta existência de uma associação estável, 
organizada e com divisão de tarefas entre eles, com objetivos censurados 
pela legislação penal.

Para tanto, apoiam-se os réus em seus próprios relatos acerca dos 
fatos e, sobretudo, numa seleção de depoimentos de testemunhas com as 
quais mantêm vínculos de amizade ou ascendência profissional. Mais do 
que isso: muitas dessas testemunhas figuram como corrés dos acusados 
do  delito  sob  enfoque  em  outras  ações  penais  que,  assim  como  esta, 
também tratam de crimes financeiros. Apenas para se ter uma ideia, os 
réus fiam-se, por exemplo, nos testemunhos de

(1)  Marcelo Borges  Sereno,  cujo testemunho é invocado por JOSÉ 
DIRCEU (fls.  48.050,  48.100-48.102,  48.107,  dentre  outras),  foi  chefe  de 
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gabinete e assessor especial da Casa Civil até 13.5.2004, época da chefia 
do  então  ministro  JOSÉ  DIRCEU;  Marcelo  Sereno,  segundo  Emerson 
Palmieri,  também  participou,  em  companhia  de  JOSÉ  GENOÍNO, 
DELÚBIO SOARES e SILVIO PEREIRA, da reunião em que o PT acordou 
repassar ao PTB o valor de R$ 20.000.000,00 (fls. 3.573-3.574); 

(2)  Plauto  Gouvêa,  cujo  testemunho  é  invocado  por  KÁTIA 
RABELLO (fls. 48.943), foi diretor do banco Rural à época dos fatos e, em 
seguida, vice-presidente daquela instituição financeira, sendo condenado 
pelo Banco Central, no processo administrativo 0701394603, a três anos de 
inabilitação para o exercício de cargos de direção na administração ou 
gerência de instituições financeiras, “por prestação de informação falsa ao 
Banco  Central”,  ao  negar,  em companhia  de  KÁTIA RABELLO,  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO, AYANNA TENÓRIO e outros,  “a  existência  de 
participação societária [direta ou indireta] e/ou gerência comum no Banco 
Rural S/A e na instituição financeira Trade Link Bank” (fls. 43.656, CD 2); 
Plauto Gouvea – em companhia de KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 
SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO – também é 
réu  no  processo  nº  2006.38.00.027043-8,  que  trata  de  crime  contra  o 
sistema  financeiro  nacional  e  tramita  na  4ª  Vara  Federal  da  Seção 
Judiciária de Minas Gerais, conforme se verifica em consulta processual 
ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

(3)  César Leandro Soares de Castro, cujo testemunho é enaltecido 
por JOSÉ ROBERTO SALGADO (fls. 48.268) e por KÁTIA RABELLO (fls. 
49.107), “trabalha no Banco Rural desde 1996”, sendo que, “a partir de 
setembro de 2005”, isto é, “posteriormente à divulgação pela imprensa 
dos fatos constantes nestes autos”, passou a exercer o “cargo de gerente 
de compliance” (fls. 21.640); e

(4)  Nélio Brant Magalhães, cujo testemunho é igualmente invocado 
por  KÁTIA RABELLO  (fls.  48.943),  aprovou,  junto  a  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO,  renovações  do  mútuo  simulado  nº  345/0009/03  (de  R$ 
19.000.000,00), formalmente realizado pela SMP&B junto ao Banco Rural 
S/A em de 26.5.2003 (fls. 3.522 do processo administrativo nº 0601322934, 
do  Banco  Central  –  fls.  43.656,  CD  2);  da  mesma  forma,  Nélio  Brant 
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participação societária [direta ou indireta] e/ou gerência comum no Banco 
Rural S/A e na instituição financeira Trade Link Bank” (fls. 43.656, CD 2); 
Plauto Gouvea – em companhia de KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 
SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO – também é 
réu  no  processo  nº  2006.38.00.027043-8,  que  trata  de  crime  contra  o 
sistema  financeiro  nacional  e  tramita  na  4ª  Vara  Federal  da  Seção 
Judiciária de Minas Gerais, conforme se verifica em consulta processual 
ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

(3)  César Leandro Soares de Castro, cujo testemunho é enaltecido 
por JOSÉ ROBERTO SALGADO (fls. 48.268) e por KÁTIA RABELLO (fls. 
49.107), “trabalha no Banco Rural desde 1996”, sendo que, “a partir de 
setembro de 2005”, isto é, “posteriormente à divulgação pela imprensa 
dos fatos constantes nestes autos”, passou a exercer o “cargo de gerente 
de compliance” (fls. 21.640); e

(4)  Nélio Brant Magalhães, cujo testemunho é igualmente invocado 
por  KÁTIA RABELLO  (fls.  48.943),  aprovou,  junto  a  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO,  renovações  do  mútuo  simulado  nº  345/0009/03  (de  R$ 
19.000.000,00), formalmente realizado pela SMP&B junto ao Banco Rural 
S/A em de 26.5.2003 (fls. 3.522 do processo administrativo nº 0601322934, 
do  Banco  Central  –  fls.  43.656,  CD  2);  da  mesma  forma,  Nélio  Brant 
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também aprovou renovações do mútuo simulado nº 552/009/03 (de R$ 
10.000.000,00), formalmente realizado pela Graffiti junto ao Banco Rural 
S/A em 12.9.2003 (fls. 3.524 do processo administrativo nº 0601322934, do 
Banco  Central  –  fls.  43.656,  CD  2);  não  bastasse  isso,  Nélio  Brant 
Magalhães –  em  companhia  de  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO – também é 
réu  no  processo  nº  2006.38.00.027043-8,  que  trata  de  crime  contra  o 
sistema  financeiro  nacional  e  tramita  na  4ª  Vara  Federal  da  Seção 
Judiciária de Minas Gerais, conforme se verifica em consulta processual 
ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ademais,  não  é  a  simples  quantidade  de  testemunhos  (num  ou 
noutro sentido) que deve orientar o julgamento. Como se sabe, não há 
hierarquia  entre as provas.  O órgão julgador,  como é elementar,  deve, 
depois de examinar todo o acervo probatório, verificar quais elementos 
de convicção expressam a verdade acerca dos fatos controversos.

Em suma, por tudo o que foi pormenorizadamente exposto, não há 
como negar que JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES,  JOSÉ GENOÍNO, 
MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO DE MELLO 
PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE  VASCONCELOS,  KÁTIA 
RABELLO,  JOSÉ ROBERTO SALGADO e  VINÍCIUS SAMARANE,  de 
forma livre e consciente, associaram-se de maneira estável, organizada e 
com  divisão  de  tarefas,  para  o  fim  de  praticar  crimes  contra  a 
administração pública e o sistema financeiro nacional, além de lavagem 
de dinheiro.

Tal conclusão, como visto, decorre não de um ou de outro elemento 
de  convicção  considerado  isoladamente,  mas,  sim,  da  análise 
contextualizada  de  todo  o  material  probatório,  examinado  em  seu 
conjunto.

Conforme se verifica com a simples leitura deste item II, a conduta 
de cada um dos réus, ao contrário do enfatizado em suas alegações finais, 
está  claramente  individualizada,  dentro  do  papel  que  cada  um 
desempenhava na quadrilha. Isso porque – tendo em vista a divisão de 
tarefas existente no grupo, como é comum nas quadrilhas organizadas – 
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cada um dos réus era  especialmente incumbido não de todas,  mas de 
determinadas ações  e omissões,  as quais,  no conjunto,  eram essenciais 
para a satisfação dos objetivos ilícitos da associação criminosa.

Por  fim,  anoto  que  a  já  demonstrada  estabilidade  da  associação 
formada  pelos  réus  (associação  essa  que,  como visto,  permaneceu  em 
atividade no período que vai do final de 2002 e início de 2003 até junho de 
2005, quando os fatos vieram à tona), bem como o propósito de cometer 
crimes (que,  de fato,  foram cometidos, conforme já detalhado) afastam 
outra  tese  geral  da  defesa,  consistente  na  alegação  de  que  os  fatos 
alegados  pela  acusação  caracterizariam,  no  máximo,  co-autoria  nos 
crimes descritos nos demais itens deste voto, e não quadrilha.

Na  realidade,  a  associação  formada  pelos  réus  enquadra-se 
perfeitamente na descrição do crime de quadrilha, que, segundo Nelson 
Hungria,  constitui-se  na  “reunião  estável  ou  permanente  (que  não 
significa  perpétua),  para  o  fim de  perpetração  de  uma indeterminada 
série de crimes” (Comentários ao Código Penal, v. IX, p. 177, apud PRADO, 
Luiz  Regis.  Comentários  ao  Código  Penal,  5.  ed.,  São  Paulo:  Revista  dos 
Tribunais,  2010,  p.  810).  É  justamente  essa  “associação  estável  e 
permanente,  bem  como  o  objetivo  de  praticar  vários  crimes  (...)  que 
diferencia o crime de quadrilha ou bando da coautoria” (BITENCOURT, 
Cezar Roberto. Código Penal comentado, 6. ed., São Paulo: Saraiva, p. 1.093).

CONCLUSÃO

Tudo somado, voto pela 
(1)  condenação de  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  JOSÉ 

GENOÍNO, MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO 
DE MELLO PAZ,  ROGÉRIO TOLENTINO,  SIMONE VASCONCELOS, 
KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO  e  VINÍCIUS 
SAMARANE pelo crime descrito no art. 288 do Código Penal; e

(2) absolvição de GEIZA DIAS DOS SANTOS e AYANNA TENÓRIO 
TORRES DE JESUS, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal.
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ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3092260

Supremo Tribunal Federal

ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.
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Decisão de Julgamento

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
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Voto s/ item II

18/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR):
 

ITEM II – FORMAÇÃO DE QUADRILHA

Senhor  Presidente,  muito  obrigado  pela  concessão  da  palavra. 
Aproveito  para  cumprimentar  meus  eminentes  Pares,  os  nobres 
Advogados,  estudantes  presentes  e  demais  pessoas  que  se  encontram 
aqui assistindo a esta sessão de julgamento.

Senhor  Presidente,  eu  queria  dizer  a  Vossa  Excelência  e  aos 
eminentes Pares que me impressionei vivamente, com os argumentos da 
eminente  Ministra  Rosa  Weber  e  da  não  menos  eminente  Ministra 
Cármen Lúcia, com os argumentos que proferiram quando do julgamento 
do item VI da denúncia. 

Eu tive o cuidado, embora eu não tenha recebido o voto, de assistir, 
várias vezes, ao vídeo do julgamento, não só logo depois da sessão, mas 
ao longo das últimas semanas, e pude transcrever aquilo que, ao meu ver, 
parece essencial das doutas ponderações que foram veiculadas por essas 
duas eminentes Juízas. A experimentadíssima Ministra Rosa Weber, juíza 
há mais de três décadas, a nossa professora publicista Cármen Lúcia, que, 
a  meu  ver,  contribuíram  de  forma  muito  significativa  para  o  debate 
teórico – e nós estamos muitos preocupados com as balizas teóricas, no 
que tange à configuração precisa, do ponto de vista jurídico, dos tipos 
penais  que  estamos  analisando  no  julgamento  da  Ação  Penal  470, 
sobretudo  quanto  à  repercussão  dele  em  outras  esferas  do  Poder 
Judiciário. 
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Voto s/ item II

AP 470 / MG 

Daí  porque  o  cuidado  com  o  que  nós  estamos  analisando,  por 
exemplo, a questão da lavagem de dinheiro, essa figura típica penal que, 
hoje,  no  mundo  globalizado,  é  extremamente  importante,  muito 
impactante, que pode levar a consequências  graves no que toca a higidez 
do sistema financeiro, do sistema econômico. 

Então,  dos  argumentos  de  Suas  Excelências  eu pincei  o  seguinte: 
primeiro, o que diz a Ministra Rosa Weber: 

“o tipo penal do artigo 288 do Código Penal, que é o delito de  
formação de quadrilha ou bando, tem como bem jurídico tutelado a paz  
pública. E digo, ainda, da ótica enfatizada por Hungria, que não é a  
paz pública no sentido material - vale dizer -, a perturbação da paz  
pública em si, mas a situação de alarma no seio da coletividade, isto é,  
a quebra do sentimento geral de tranquilidade e de sossego, de paz,  
que  corresponde  à  confiança  na  continuidade  normal  da  ordem  
jurídico-constitucional".

E diz mais Sua Excelência, na sequência: 

“O que pretende a regra de proibição, na minha compreensão, é  
evitar a conduta que viabiliza sociedades montadas para o crime, e é o  
caso de grupos reunidos para assaltar, furtar, falsificar, sequestrar e  
extorquir. Pelo modo mais diverso e imprevisto, a decisão dos que se  
reúnem em bando ou quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à  
base dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas." 

Então,  diz  a  Ministra  Rosa  Weber,  que  o  escopo,  o  objetivo 
fundamental da quadrilha que se forma nos termos do artigo 288, é - pelo 
menos, segundo compreendi - sobreviver à base dos produtos auferidos 
com ações criminosas indistintas.

Continua Sua Excelência: 
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Voto s/ item II

AP 470 / MG 

“Organizada essa sociedade criminosa, já estará  consumado o  
delito de bando, porque afetado o bem jurídico tutelado pela norma,  
que é a paz pública. Pode não haver sequer início de uma outra ação  
delituosa  e já estará consumado o delito.

Essa previsão legal, todavia, Senhor Presidente - diz ela ou disse  
ela na ocasião -, entendo, não se ajusta às hipóteses de coautoria".

Essa  é  uma  questão  teórica  da  mais  alta  significância,  Senhor 
Presidente. A convivência da quadrilha com a coautoria não é automática. 
É preciso que se façam as distinções, de maneira tecnicamente apurada, 
para que se possa ir além de uma série de crimes cometidos em coautoria, 
na forma do artigo 29 do Código Penal, para ingressarmos numa figura 
mais grave, ou conjugada àquela primeira, que é justamente a formação 
de quadrilha ou bando a que alude o artigo 288 do Código Penal. 

E prossegue:

"Essa previsão legal não se ajusta às hipóteses de coautoria com  
mais de três agentes para a prática de crimes previamente combinados.  
Nesse âmbito de decisão plural, inclusive identifica-se uma agravante  
genérica, conforme o artigo 62, I, do Código Penal, ou até mesmo uma  
qualificadora,  como  acontece  no  furto,  no  artigo  155,  §  4º,  IV,  do  
Código Penal. 

Quadrilha,  na minha compreensão,  observado o  tipo penal do  
artigo 288, é a estrutura da societas sceleris  que causa perigo por si  
mesma para a sociedade. Nada tem a ver com concurso de agentes que  
irão  responder  pelos  crimes  visados,  eventualmente  com  a  pena  
agravada pela simples convenção plural de criminosos, e ficando os  
agentes na mera fase de preparação, sequer crime haverá nesse caso. 

Portanto, a indeterminação da prática de crimes na ação final é,  
a meu juízo, a diferenciação de bando e concurso de agentes pura e  
simples." 

Portanto, é a indeterminação da prática de crimes na ação final que 
diferencia a quadrilha do concurso de agentes. 
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Voto s/ item II

AP 470 / MG 

É  dizer,  não  é  a  prática  de  dois  ou  mais  crimes  praticados  em 
coautoria, que vai caracterizar o bando ou quadrilha. É preciso que haja 
uma conjunção permanente com um acordo subjetivo de vontades para 
praticar uma série indeterminada de crimes, como diz a Ministra, numa 
tese  que  é  -  já  vou  adiantar  -  muito  pacífica  na  doutrina  e  até  na 
jurisprudência. 

Continua Sua Excelência:

"Só  concluindo  que  os  fatos,  as  condutas,  a  situação  e  a  
organização imputados na denúncia como identificadora do crime ou  
quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não vislumbro prova  
sequer  da  prática  desse  crime;  digo,  por  outras  palavras,  que  não  
vislumbro associação dos acusados para delinquir,  como disse,  para  
praticar indeterminadamente crimes. Entendo que houve aqui mera  
coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. 

Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação no item VI  
do  crime  de  quadrilha,  sem  prejuízo  da  condenação  pelos  demais  
crimes praticados".

Na sequência, a nossa Ministra e doutrinadora, professora Cármen 
Lúcia, ao acompanhar a divergência iniciada pela Ministra Rosa Weber, 
asseverou o seguinte -  no meu ponto de vista,  de forma tecnicamente 
impecável:

"O que caracteriza o crime de quadrilha é o estabelecimento com  
liame  permanente  voltado  à  prática  de  crimes  em  geral  e  nem  se  
precisaria  cometer  algum  crime  para  se  ter,  eventualmente,  o  
cometimento do crime de quadrilha. 

O  que  houve  aqui  foi  a  reunião  de  pessoas  para  práticas  
criminosas, mas essas práticas eram diferenciadas e não tinham como  
objetivo senão a busca de vantagens indevidas, para suprir interesses  
específicos  dos  respectivos  réus  e  não  colocarem  em  risco  a  
incolumidade pública ou a paz social, que é exatamente o objeto, é o  
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bem  tutelado  pelo  artigo  288  do  Código  Penal,  é  a  incolumidade  
pública ou a paz social".

Então, nós precisamos verificar se essa quadrilha que o Ministério 
Público imputa  aos  réus  tinha ou não este  escopo:  colocar  em risco a 
incolumidade pública ou a paz social;  ou se,  simplesmente,  houve um 
concurso de agentes, conforme o art. 29 do Código Penal, para praticar 
alguns crimes pelos quais, aliás, estão respondendo e muitos estão sendo 
condenados.

Hoje, Senhor Presidente, 18 de outubro, quinta-feira, eu, que sou um 
assinante  há  décadas  do  prestigioso  jornal  "O  Estado  de  São  Paulo", 
deparei-me  com  um  artigo  muito  interessante  de  um  professor  da 
Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas,  cujo nome é Rafael 
Mafei  Rabelo  Queiroz  e  que  faz  parte  da  equipe  de  juristas  que  está 
acompanhando  o  julgamento  desta  Ação  Penal  470.  E  esse  eminente 
mestre da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte:

"A imputação  de  quadrilha  visa  a  apenar  membros  de  uma  
organização  que  se  associam para  cometer  crimes,  e  tal  juízo  fica  
facilitado  pelo  fato  de  o  tribunal  já  ter  reconhecido  que  foram  
cometidos,  em  associação,  muitos  dos  crimes  atribuídos  a  seus  
membros".

Nós veremos, Senhor Presidente, que esse jurista vai desenvolver o 
seu raciocínio na mesma linha das duas eminentes Ministras da Casa. É 
um problema teórico importantíssimo que a Corte tem de enfrentar e, 
eventualmente, superar, se for o caso. 

Mas continua o Professor Rafael Mafei  Rabelo Queiroz dizendo o 
seguinte:

"Entretanto, a condenação por esses crimes não leva, por si só,  
ao reconhecimento penal de uma quadrilha, um crime autônomo e que  
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só  se  configura  mediante  circunstâncias  específicas,  que  não  se  
confundem com o fato de uma infração ter sido cometida em 'concurso  
de agentes' - isto é, por vários autores, conjuntamente".

Vejam,  Vossas  Excelências,  que  este  professor,  tal  qual  as  duas 
eminentes  Ministras  fazem  uma  distinção  muito  clara:  uma  coisa  é 
concurso de agentes, um  plus é a quadrilha, que precisa ser muito bem 
caracterizado. 

Ainda nas palavras do Professor Rafael Mafei:

"Para a configuração de uma quadrilha, exige-se a associação de  
quatro ou mais pessoas em caráter estável e permanente, com o fim de  
cometer crimes. A quadrilha pode ser dada por existente sem que seus  
membros  tenham  sido  condenados  por  qualquer  crime  por  ela  
cometido:  sua  consumação  só  exige  reunião  perene,  aliada  ao  fim  
precipuamente criminoso do grupo, que deve objetivar a prática de  
sucessivos e incontáveis delitos". 

Portanto,  é  uma  organização  permanente  para  a  prática  de 
sucessivos,  incontáveis  –  também  eu  infiro  isto  do  que  disseram  a 
Ministra Cármen Lúcia e a Ministra Rosa Weber – delitos indeterminados. 
Ou seja, a prática de crimes, é o modus vivendi dos quadrilheiros.

Diz, então, o professor: 

"O Código Penal diz que uma quadrilha formada é, por si, uma  
ameaça à paz pública, independentemente de outros danos que possam  
causar os delitos por ela praticados". 

Note-se que há mais uma característica – também aventada pelas 
duas ilustres Ministras: o fulcro, o objeto, o bem jurídico tutelado pelo 
artigo 288 do Código Penal é justamente a paz pública. Para se ter como 
configurado esse tipo penal, é preciso verificar, assim, se a conduta dos 
réus que foram incluídos nesta Ação Penal 470 teve estas características: a 
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prática  de  uma  série  de  crimes  indeterminados;  uma   conjunção  de 
pessoas interligadas por um mesmo interesse, portanto, subjetivamente; e 
se realmente - a menos que se entenda de forma muito lata – houve uma 
ameaça à paz pública.

Continua esse Professor:

"A quadrilha,  como crime autônomo, não se confunde com os  
delitos que por intermédio dela se praticam." 

O STF vai avaliar se as provas permitem dizer que, para além de  
um concurso de agentes voltado a um ou poucos crimes específicos, a  
ação conjunta dos réus dos núcleos político, operacional e financeiro  
configurou um grupo estável e permanentemente organizado, com fins  
ilícitos que iam além de um ou outro delito episódico. A falta de provas  
dessa estabilidade e permanência, bem como desse propósito criminoso  
que  se  perde  no  tempo  futuro,  descaracteriza  a  quadrilha.  Isso  já  
aconteceu no próprio julgamento do mensalão: Pedro Henry e Breno  
Fischberg, mesmo condenados por outros crimes, foram absolvidos da  
imputação de formação de quadrilha."

 
Vejam,  Vossas  Excelências,  estou  trazendo  aqui  um  artigo  do  "O 

Estado  de  São  Paulo"  publicado  hoje  e  subscrito  por  um  jurista  da 
afamada  Escola  de  Direito  da  Fundação  Getúlio  Vargas,  que  traz,  em 
pleno julgamento deste tópico, uma opinião abalizada, convergente com a 
das Ministras.

Eu  gostaria,  Senhor  Presidente,  em  rápidas  palavras,  recuperar 
aquilo que eu assentei, com uma tintura levemente diferenciada, quando 
do recebimento da denúncia.

No âmbito penal vigora o princípio da estrita legalidade, assim como 
do Direito Administrativo. Vossa Excelência, Senhor Presidente, que é um 
administrativista de escol, também sabe que, no Direito Penal, tal como 
no Direito Administrativo,  rege o princípio não da legalidade,  mas da 
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estrita legalidade ou da taxatividade, que ultrapassa o conceito da mera 
legalidade,  que  vigora  em  outros  campos  do  Direito,  em  que  não  se 
coloca  em  jogo  o  maior  bem  do  ser  humano  após  a  vida,  que  é 
exatamente  a  liberdade,  Senhor  Presidente.  Isso  significa  que  o 
comportamento  apenável  deve  ser  típico,  ou  seja,  deve  estar  prévia  e 
minuciosamente  descrito  na  lei,  em  consonância  com  o  conhecido 
brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege, segundo o qual não há crime 
nem pena, sem expressa previsão legal, segundo, aliás, consigna o artigo 
5º, inciso XXXIV, da nossa Constituição Federal.

Nas palavras lapidares do grande jurista Luigi Ferrajoli: 

“o tipo penal deve ser previsto expressamente em lei mediante  
fórmulas precisas e unívocas e devem consistir não em qualidades ou  
condições  pessoais  do  agente,  mas  em  fatos  ou  comportamentos  
exteriores empiricamente relevantes e prováveis”.

Então, não é a condição do agente que vai determinar a sua inclusão 
num determinado tipo penal, mas é o plexo de atos ocorrentes no mundo 
fenomenológico  que  vai  permitir  a  subsunção  desses  fatos  à  norma, 
sempre taxativa, que é a norma penal. 

No campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade das sanções 
que  alberga,  não  se  admitem  generalizações  nem  aproximações  para 
enquadrar  determinado  comportamento  na  norma  definidora  de  um 
ilícito, como também não se aceita a chamada analogia  in malam partem, 
ficando, neste campo, vedada qualquer adequação típica por semelhança. 
É dizer, ou o comportamento é típico, ou não é típico; ou se enquadra nos 
estritos termos da lei, ou não se enquadra. 

O nosso  eminente  decano Ministro  Celso  de  Mello  já  advertiu,  a 
propósito, no HC 70.763/DF, o seguinte: 

"O  processo  penal  de  tipo  acusatório  repele,  por  ofensivas  a  
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garantia da plenitude de defesa, quaisquer imputações que se mostrem  
indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

(...)
A imputação  penal  omissa  ou  deficiente,  além  de  constituir  

transgressão do dever  jurídico que se  impõe ao Estado,  qualifica-se  
como causa de nulidade processual absoluta".

 
Na esfera criminal, convém insistir, ou o comportamento é típico, ou 

não é; ou se enquadra estritamente no figurino legal,  ou não pode ser 
havido  como  ilícito,  inexistindo  meio-termo nesse  delicado  campo  do 
mundo jurídico. 

A imputação constante do item II da denúncia refere-se ao delito de 
formação de quadrilha ou bando, cujo tipo encontra-se descrito no art. 
288 do Código Penal, a saber: 

“Associarem-se  mais  de  três  pessoas,  em quadrilha  ou bando,  
para o fim e cometer crimes”.

Prossigo para anotar que, na lição de Nelson Hungria:

“Associar-se é reunir-se,  aliar-se  ou  congregar-se  estável  ou  
permanentemente,  para  a  consecução  de  um fim comum [no caso 
para  o  fim  de  perpetração  de  uma  indeterminada  série  de 
crimes]”.1

Desse modo, tal figura típica não se confunde com o concurso de 
agentes,  nem mesmo quando os delitos são praticados reiteradamente, 
em  continuidade  delitiva,  como,  a  propósito,  já  advertia  o  próprio 
Hungria, para o qual

“Não é de confundir-se uma coisa com outra ainda no caso em  
que a coparticipação ocorra em crime continuado, pois, mesmo em tal  

1 HUNGRIA,  Nelson.  Comentários  ao  Código  Penal.  2ª  ed.  vol.  IX.  Rio  de  Janeiro: 

Forense, 1959, p. 178, grifos no original.
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hipótese, inexiste organização estável entre os coautores”.2

Sendo crime complexo, plurissubjetivo, perpetrado necessariamente 
por  vários  autores,  assemelha-se  aos  delitos  societários,  para  cuja 
persecução penal se exige a descrição da conduta, penalmente relevante, 
de cada um dos autores, não bastando, para caracterizá-lo, mera narrativa 
genérica. 

Porque,  quando  se  trata  de  um  crime  societário,  é  mais  difícil 
individualizar as condutas, mas não é impossível, sob pena de se imputar 
aos que integram uma sociedade uma responsabilidade penal objetiva, 
que o nosso ordenamento criminal  pátrio  veda totalmente.  Então,  não 
basta para caracterizar essa conduta uma mera narrativa genérica. 

A  existência,  na  denúncia,  de  indícios,  ou  mesmo  de  provas 
reveladoras  da  prática  de  diversos  delitos,  à  evidência,  não  pode  ser 
suficiente para a tipificação do crime de formação de quadrilha em todas 
as imputações.

Delito autônomo que é,  o crime de formação de quadrilha possui 
contornos  próprios,  tais  como,  estabilidade,  permanência,  número 
mínimo de participantes, liame subjetivo entre os membros, o desejo de 
praticar uma série indeterminada de crimes, etc. 

Com efeito, não basta, para a caracterização do delito de quadrilha, a 
simples  coautoria  em  diversos  crimes,  de  forma  continuada  ou  em 
concurso  material,  se  não  ficar  evidenciado  que  os  coautores  se 
associaram, de forma estável e permanente, para o fim de praticá-los. 

A expressão “quadrilha”,  empregada no sentido comum, popular, 
leigo, da palavra – e não em sua acepção técnico-jurídica – e veiculada à 
exaustão  na  denúncia  e  nas  alegações  finais  da  acusação,  e, 
consequentemente,  pelos  meios  de  comunicação,  não  pode,  data  venia, 
2 Idem, ibidem.
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impor-se a esta Suprema Corte, de forma indiscriminada, para todas as 
imputações que foram assacadas pelo Ministério Público contra os réus. 

Na condição  de  guardiã  máxima da  Constituição,  que  tem como 
vértice  axiológico  a  dignidade  da  pessoa  humana,  incumbe  a  esta 
Suprema Corte zelar para que qualquer pessoa possa exercer o seu direito 
de  defesa  em  toda  a  plenitude,  repelindo  as  acusações  que  não 
contenham  uma  imputação  clara  e  inequívoca  de  um  fato  típico 
imponível a alguém.

Bem examinadas a exordial acusatória e as alegações finais, verifico 
que elas, de forma pouca técnica,  data venia, ora mencionam a formação 
de  quadrilha,  ora  aludem à  existência  de  uma organização  criminosa, 
chegando  inclusive  a  falar  em  associação  criminosa,  que  são  figuras 
tecnicamente distintas.

Eu tive o cuidado, Senhor Presidente, de fazer um levantamento de 
quantas vezes essas expressões foram utilizadas pelo Ministério Público. 
Na denúncia, falou-se cinquenta e quatro vezes em quadrilha; consignou-
se quarenta e uma vezes a expressão organização criminosa e aludiu-se 
inclusive  à  associação  criminosa.  Nas  alegações  finais,  o  Ministério 
Público  falou  em  quadrilha  quarenta  e  duas  vezes;  em  organização 
criminosa quatorze  vezes.  Enfim,  no total  de noventa  e  seis  vezes  em 
quadrilha; cinquenta e cinco vezes em organização criminosa. Ou seja, o 
valoroso, combativo, cuidadoso - porque não dizer - e louvado pelos seus 
méritos o Ministério Público não conseguiu decidir, com clareza, se estava 
imputando aos réus o delito de quadrilha ou de organização criminosa ou 
de associação,  figuras penais,  como demonstrarei,  totalmente distintas, 
totalmente diversas.

Com a nova redação dada aos arts. 1º e 2º da Lei 9.034/1995 pela Lei 
10.217/2001, o ordenamento legal pátrio passou a ser integrado por três 
institutos penais assemelhados, porém juridicamente distintos, a saber:
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(i) a quadrilha, definida no art. 288 do Código Penal;

(ii) a associação criminosa, referida no art. 35 da Lei 11.343/2006, que 
“estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito  
de drogas”, a qual revogou a Lei 6.368/1976, que tratava do tema; e no art. 
2º  da  Lei  2.889/1956,  que  define  e  pune  o  crime  de  genocídio;  e, 
finalmente, 

(iii) a organização criminosa mencionada na Lei 9.613/1998, que trata 
da lavagem de capitais,  também nas Leis  10.217/2001 e 11.343/2006,  e, 
ainda, no Decreto 5.015/2004, que internalizou a Convenção das Nações 
Unidas  contra  o  Crime  Organizado,  denominada  “Convenção  de 
Palermo”, dentre outros diplomas legais.

Há, então, uma clara distinção legal, doutrinária e jurisprudencial, 
entre  as  três  figuras:  quadrilha,  associação  criminosa  e  organização 
criminosa.

No tocante a essa última figura,  porém, os especialistas,  de longa 
data, entendem que, embora mencionada em diversos textos normativos, 
de modo especial na Convenção de Palermo, o legislador não lhe conferiu 
qualquer adequação típica, atribuindo-lhe apenas um nomem iuris.3

Por pertinente, trago à colação, a recentíssima decisão proferida pela 
Primeira Turma desta Corte no HC 96.007/SP, de relatoria do Ministro 
Marco Aurélio, que assim se manifestou:

“(...)  a  melhor  doutrina  sustenta  que,  no  Brasil,  ainda não  
compõe  a  ordem  jurídica  previsão  normativa  suficiente  a  
concluir-se pela existência do crime de organização criminosa.  
Vale frisar que, no rol exaustivo do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não  

3 V.  Luiz  Flávio  Gomes,  “Crime  Organizado:  que  se  entende  por  isso  depois  da  Lei  

10.217/01”, http://jus2.vol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2919, acesso em 24/07/2012.
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consta sequer menção ao de quadrilha, muito menos ao de estelionato,  
cuja base é a fraude. Em síntese, potencializa-se, a mais não poder, a  
Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado  para  
pretender-se a persecução criminal no tocante à lavagem ou ocultação  
de bens sem ter-se o crime antecedente passível de vir a ser empolgado  
para tal fim (...)

(...)
Não é demasia salientar que, mesmo versasse a Convenção as  

balizas referentes à pena, não se poderia, repito, sem lei em sentido  
formal e material como exigido pela Constituição Federal, cogitar-se  
de tipologia a ser observada no Brasil.  A introdução da Convenção  
ocorreu por meio de simples decreto!” (grifei).

Essa verdadeira miscelânea conceitual,  com o devido respeito, em 
que  incorreu  o  Ministério  Público  na  exordial  acusatória,  a  meu  ver, 
enfraqueceu sobremaneira  as imputações assacadas contra  os réus,  em 
especial contra  JOSÉ DIRCEU, acusados que foram ora de constituírem 
uma  quadrilha,  ora  de  uma  organização  criminosa,  ora  ainda  uma 
associação  criminosa,  todas  elas,  como  disse,  figuras  jurídicas  com 
contornos claramente diversos.

Quando eu falo do Ministério Público, eu falo sempre com o devido 
respeito,  mas  nós,  que  trabalhamos  na  área  penal,  verificamos  que, 
ultimamente, o Ministério Público, toda vez que apresenta uma denúncia 
em  que  crimes  são  praticados  por  mais  de  quatro  agentes, 
automaticamente imputa aos acusados a formação de quadrilha. Talvez o 
órgão acusatório muitas vezes entenda que as penas resultantes de um 
determinado julgamento venham a ser tênues ou insatisfatórias para a 
resposta  penal  que  o  Estado  deve  dar  aos  ilícitos,  então  agrega  à 
imputação  o  delito  de formação de quadrilha visando ao aumento da 
sanção.  Contudo,  nós  juízes,  que  trabalhamos  no  plano  técnico, 
precisamos separar o joio do trigo. 
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Voto s/ item II

AP 470 / MG 

Ademais, Senhor Presidente, foi dito da tribuna - e isto é algo que 
me sensibilizou muito - alguns advogados, naquele espaço privilegiado, 
sagrado até, porque é o local onde a cidadania exerce a sua derradeira 
defesa - há, claramente, um excesso de imputação contra os réus. Ou seja, 
imputou-se a alguns réus uma série de crimes, alguns dos quais, talvez, 
pudessem ser  dispensados;  ou,  talvez,  não  estivessem ou não  estejam 
efetivamente caracterizados com aquela precisão técnica que se exige de 
uma denúncia.

Então, por todas essas ponderações que faço com toda a humildade, 
como  um  aprendiz  permanente  do  Direito  –  porque  ninguém  jamais 
domina inteiramente este imenso domínio do saber humano e da técnica 
de  convivência  que  é  o  Direito  –  concluo  julgando  improcedente  a 
acusação de formação de quadrilha com relação a todos os réus desse 
item II e também dos réus constantes no item VI, com fundamento no 
artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 
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Retificação de Voto

18/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  coerentemente com o que assento agora,  eu peço 
vênia para, tal  como fizeram os meus Colegas na assentada de ontem, 
rever  o  voto  que  proferi  no  item  VI,  eu  o  faço  convencido  pelos 
argumentos superiores aos meus,  que me foram ministrados por essas 
duas eminentíssimas Colegas, para absolver -  Senhor Presidente,  peço 
que Vossa Excelência anote e registre por meio do Senhor Secretário - o 
Senhor Enivaldo Quadrado do delito de formação de quadrilha; o Senhor 
Jacinto Lamas do delito de formação de quadrilha; o Senhor João Cláudio 
Genu do delito  de  formação de  quadrilha;  o  Senhor  Pedro  Corrêa  do 
delito de formação de quadrilha e também o Senhor Valdemar Costa Neto 
do delito de formação de quadrilha, todos com fundamento no artigo 386, 
III,  do  CPP,  curvando-me,  portanto,  ao  entendimento  das  duas 
Magistradas.

Esse é o meu voto, Senhor Presidente.
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18/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  coerentemente com o que assento agora,  eu peço 
vênia para, tal  como fizeram os meus Colegas na assentada de ontem, 
rever  o  voto  que  proferi  no  item  VI,  eu  o  faço  convencido  pelos 
argumentos superiores aos meus,  que me foram ministrados por essas 
duas eminentíssimas Colegas, para absolver -  Senhor Presidente,  peço 
que Vossa Excelência anote e registre por meio do Senhor Secretário - o 
Senhor Enivaldo Quadrado do delito de formação de quadrilha; o Senhor 
Jacinto Lamas do delito de formação de quadrilha; o Senhor João Cláudio 
Genu do delito  de  formação de  quadrilha;  o  Senhor  Pedro  Corrêa  do 
delito de formação de quadrilha e também o Senhor Valdemar Costa Neto 
do delito de formação de quadrilha, todos com fundamento no artigo 386, 
III,  do  CPP,  curvando-me,  portanto,  ao  entendimento  das  duas 
Magistradas.

Esse é o meu voto, Senhor Presidente.
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Esclarecimento

18/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM II E VI)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Lewandowski,  então sintetizando: nesse item II da denúncia, 
Vossa Excelência absolve todos os réus?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E o faz 
com base no artigo 386, III, do Código Penal por entender que, no caso, há 
atipicidade da conduta. E essa decisão de Vossa Excelência, absolutória, 
com o mesmo fundamento, Vossa Excelência estende e, aí, reposiciona, 
reflui  de  voto  anteriormente  dado,  Vossa  Excelência  absolve  Enivaldo 
Quadrado, Jacinto Lamas, Cláudio Genu, Pedro Corrêa e Valdemar Costa 
Neto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim. O que me convenci diante de melhores argumentos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.  Ainda  ontem,  dissemos  que,  até  o  final  do  julgamento  -  a 
propósito de uma lúcida, como sempre, intervenção do Ministro Marco 
Aurélio  -,  a mudança de voto é possível.

Senhores Ministros, ainda ontem, eu tive oportunidade de dizer que 
o  Supremo  Tribunal  Federal  não  é  Supremo  pelo  fato  de  que  seus 
Ministros  são  detentores  de  notabilidade  suprema  de  saber  jurídico 
quando comparados com outros magistrados, absolutamente. O Supremo 
é  Supremo  porque  decide  em  última  instância,  sem  possibilidade  de 
recurso senão para ele próprio. Mas o fato também é que, na prática, isso 
exerce sobre todos nós uma saudável pressão psicológica, porque, com 
aquela  receio  de  incorremos no  velho  dito  de  que  "o  Supremo tem o 
direito de errar por último" - Ministro Celso de Mello, nunca sei ao certo 
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Esclarecimento

AP 470 / MG 

se é de Rui Barbosa ou de Nelson Hungria. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na verdade, foi uma 
resposta que o Senador Rui Barbosa, então Vice-presidente do Senado da 
República,  presidente  “pro  tempore”  da  Câmara  Alta,  deu  ao  Senador 
Pinheiro  Machado,  precisamente  no  dia  29  de  dezembro  de  1914 
(o Senador gaúcho Pinheiro Machado seria assassinado no ano seguinte). 
Nesse debate parlamentar, Rui Barbosa  bem definiu (e justificou), sob a 
égide da Constituição republicana de 1891, a plena sujeição dos atos do 
Congresso  Nacional  (e,  também,  do  Poder  Executivo)  ao  controle 
jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Pronunciou, então, Rui a frase 
a que alude Vossa Excelência:  “O Supremo Tribunal  Federal,  Senhores,  
não sendo infalível,  pode errar, mas a alguém deve ficar o direito de errar  
por  último,  de  decidir  por  último,  de  dizer  alguma  cousa  que  deva  ser  
considerada como êrro ou como verdade” (grifei).

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito. Como diria Kelsen, é preciso que as coisas, no mundo do Direito, 
não se percam no infinito ou não resvalem para o interminável. Então, o 
órgão de cúpula, solitariamente posto no ápice do sistema jurisdicional, 
há de dar a última palavra.

Mas eu dizia que isso exerce sobre todos nós uma saudável pressão 
psicológica porque estudamos ainda com mais afinco as teses jurídicas e 
os  fatos  subsumidos  aos  moldes  legais  em busca desse  teor  maior  de 
segurança  jurídica  que  toda  sociedade  espera  do  pronunciamento  do 
Supremo Tribunal Federal.

No  curso  desta  ação,  Ministro  Lewandowski,  tivemos  também  o 
ensejo de nos debruçar mais detidamente sobre a compostura normativa 
da lavagem de dinheiro. Agora, Vossa Excelência traz a lume um outro 
tema  que  também  é  tormentoso  do  ponto  de  vista  da  sua  cognição 
normativa:  o  da  formação  de  quadrilha.  Todos  nós  encaramos  a  sua 
lúcida  intervenção  como mais  um desafio  de  estudo aprofundado,  de 
reflexão detida, para que o juízo de subsunção de fatos a normas que nos 
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Esclarecimento

AP 470 / MG 

cabe fazer seja permeado desse cuidado, desse sobrecuidado ainda mais 
refinado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Senhor Presidente, se 
Vossa Excelência me permitir, gostaria de afirmar, publicamente, no seio 
deste  Tribunal,  que  o  eminente  Revisor,  Ministro  RICARDO 
LEWANDOWSKI, tem não só executado com absoluta seriedade as suas 
funções,  cumprindo, estritamente, o seu dever processual como revisor, 
mas, o que é importante, tem suscitado questões jurídicas extremamente 
relevantes,  fazendo-o  de maneira muito séria, muito profissional, muito 
competente.
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ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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Decisão de Julgamento

10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407285

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5882 de 8405 STF-fl. 57497



Decisão de Julgamento

corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407285

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5890 de 8405 STF-fl. 57505



Decisão de Julgamento

ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470 

ADITAMENTO AO VOTO

(S/ITEM II)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Presidente, eu lamento ter que dizer, mas estou com uma 

impressão  de  que  nós  estamos  nos  encaminhando  para  algo  que  eu 

denominaria  uma  exclusão  sociológica  em  se  tratando  de  crimes  de 

formação de quadrilha, porque a ideia que eu começo a perceber é de que 

só praticariam crimes  de  quadrilha aquelas  pessoas  que se  dedicam à 

prática de crimes tais como sequestro, furto, latrocínio, roubo, ou seja, os 

chamados crimes de sangue. 

O artigo 288 do Código Penal não permite essa leitura; 

ele não faz esse corte sociológico, essa exclusão sociológica. Ele diz, pura 

e simplesmente, de maneira muito simples, associarem-se três ou mais 

pessoas para a prática de crimes.
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AP 470 / MG 

Ora, no caso aqui, o que nós já vimos até agora? Nós já 

assistimos e condenamos pessoas integrantes daquilo que o Procurador-

Geral chama núcleo político, núcleo financeiro, núcleo publicitário, vários 

desses membros praticaram, à surdina, à sorrelfa, crimes tais como crimes 

contra  a  administração  pública;  crimes  gravíssimos,  como  corrupção 

ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e por aí vai. Em 

quase  todas  essas  ocasiões,  os  elementos  constitutivos  do  crime  de 

quadrilha estavam presentes: crimes praticados ao longo de um período 

considerável de tempo, no caso quase dois anos e meio durou essa prática 

nefasta  de  compra  de  parlamentares,  crime para  o  qual  não  se  há de 

cogitar  na  possibilidade  de  que  ele  seja  cometido  sem  que  haja 

entendimento entre pessoas ou entre grupos, porque dinheiro não nasce 

em árvores, não se colhe notas de dinheiro em árvores.

O  concerto  é  parte,  o  concerto  com  "c".  Não  é?  A 

tratativa, a preparação é parte integrante inerente à pratica desse tipo de 

crime. Não é? Um finge que está emprestando dinheiro para quem não 

tem  a  menor  condição  de  fazer  empréstimo.  E  este  que  toma,  essa 

entidade que toma o dinheiro se vale de mecanismos os mais ousados, os 

mais inadmissíveis para usar esse dinheiro para quê? Para a prática de 

2 
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um crime que abala, sem dúvida, a ordem social.  Por quê? Porque ele 

abala as bases do sistema democrático. Comprar parlamentares, constituir 

bases de Governo em Congresso à base de dinheiro? Como isso não abala 

a  paz  social?  É  só  o  indivíduo  que  mora  no  morro  e  sai  atirando 

loucamente pela cidade que abala? Ou será que a constituição das nossas 

instituições,  a  tomada  das  nossas  instituições  políticas,  de  maneira 

pecuniária, não abala a paz social? É preciso que haja crime de sangue 

para que essa paz social seja abalada  por esse crime horroroso, que é a 

pecuniarização da vida política? 

Eu não consigo entender; eu não aceito essa exclusão 

sociológica;  ela  não  tem  base  no  nosso  Código  Penal.  Eu  acho  ao 

contrário. A prática de crime de formação de quadrilha por pessoas que 

usam terno e gravata, ela traz um desassossego que é ainda maior do que 

esse  desassossego  que  nos  trazem  os  que  se  consagram  à  prática  de 

crimes dos chamados crimes de sangue. 

Eu queria só fazer esse acréscimo porque, no meu voto, 

eu não desci a essas considerações.

***************************************************
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ITEM II)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  se  o 
Ministro Luiz Fux, que vota agora, permitisse?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cármen 
Lúcia.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu queria só fazer 
umas observações, até porque, seguindo um pouco..., em contraposição, 
mas se o Ministro-Relator me permitisse?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Claro.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 

Excelência tem a palavra.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O que já, de alguma 
forma, até antecipa o voto.

Peço licença,  então,  ao Senhor Ministro Fux e ao Ministro Toffoli. 
Vou pedir vênia,  também, ao Ministro-Relator para acompanhar,  neste 
caso,  o  Ministro-Revisor  no  sentido  da  inexistência  de  quadrilha,  mas 
queria tecer uma breve consideração,  porque acolho a preocupação do 
Ministro Joaquim do porque nós não estaríamos fazendo isso. 

Tal como a Ministra Rosa acaba de dizer, o que fica no meu voto e eu 
estou,  portanto,  pedindo,  com  todas  as  vênias,  a  possibilidade  de 
divergir, é exatamente porque me parece que aqui, tal como foi afirmado 
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pelo Ministro-Revisor e agora pela Ministra Rosa Weber, a associação é 
feita - na minha compreensão, ao interpretar o artigo 288 - para a prática 
de crimes e, neste caso, esta associação já se faz, já se constitui de maneira 
voltada  à  estabilidade  e  permanência;  são  os  termos  do  artigo  288: 
associação, estável e permanente, de mais de três pessoas para a prática 
de crimes.

Então, o que me parece aqui? É que o bem jurídico tutelado - que o 
Ministro Joaquim tão bem enfatiza -, quer dizer, não pode ter um corte, 
de que serviria apenas para um determinado tipo de crime, e assim não é. 
O exemplo dado pelo Nelson Hungria e o exemplo normalmente citado é 
exatamente  o  do  bando  de  Lampião:  praticam-se  crimes.  E  a  só 
constituição da quadrilha,  a chegada de um bando numa determinada 
localidade é suficiente para trazer o desassossego. E, portanto, para que 
se considere como crime autônomo o crime de quadrilha, a meu ver, seria 
necessário realmente que se firmasse uma associação de maneira estável e 
permanente para a prática de crimes em geral. 

E é isso e por isso que estou seguindo na linha do que foi afirmado, 
inicialmente, na divergência do Ministro-Revisor, Ricardo Lewandowski, 
porque não me parece que tenha havido, neste caso, a comprovação, pelo 
Ministério Público, de que houve a constituição de uma associação com 
fins a durar, sem determinação, com a específica finalidade de prática de 
crimes.

Nelson Hungria  -  que acaba de  ser  citado também pela  Ministra 
Rosa Weber - afirma expressamente que o elemento subjetivo do  crime 
de formação de quadrilha é a vontade consciente e livre de se associar 
com o fim de cometer crimes. Afirma ele: o dolo específico é este. 

E,  portanto,  eu  não  nego,  Ministro  Joaquim,  tal  como  Vossa 
Excelência, absolutamente, a possibilidade de se constituir quadrilha para 
atuar  na  Administração  Pública.  Tanto  que,  numa  outra  ação  ainda 
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pendente  de  embargos,  eu  acolhi,  em crimes  desta  natureza,  contra  a 
Administração  Pública,  a  quadrilha,  porque,  naquele  caso,  pessoas 
entravam e saiam dos cargos - como nós temos visto acontecer em outros 
casos - exatamente para usar, o cargo era só uma passagem para usar; 
entrou-se para cometer crimes; constituiu-se uma empresa de fachada; e 
essa empresa de fachada é que recebia vinte e dois cheques assinados; 
essa pessoa tirava licença na sequência; outro passava para outro cargo; e 
aí eu considero, tal como Vossa Excelência, exatamente, que seria, neste 
caso, um perigoso corte na lei permitir que apenas para crimes de sangue 
e não crimes de razão, como são estes, levar-se à formação de quadrilha.

O que,  no entanto,  Senhor Presidente,  antecipando o meu voto,  e 
mais  uma  vez  me  desculpando  por  discordar  do  brilhante  voto  do 
Ministro-Relator,  me  leva  a  absolver,  nos  termos  do  artigo  386,  III,do 
Código  de  Processo  Penal,  acompanhando  a  divergência,  é  a 
circunstância de que para que se caracterize a quadrilha, a meu ver,  é 
preciso que haja a reunião dos elementos do tipo, ou seja, associa-se para 
a prática de crimes. 

O  que  nós  tivemos,  neste  caso,  comprovado?  Que  pessoas  que 
chegaram a cargos de poder ou até faziam parte de empresas de maneira 
legítima nos cargos; presidente de um partido legitimamente estava no 
cargo; e ali, naquele cargo, praticou um ato contrário à lei penal e, por 
isso,  está  respondendo  no  outro  item da  denúncia,  no  outro  item do 
julgamento, e não, portanto, acumulando-se esta como se tivesse chegado 
ao poder para esse cometimento de crimes. A mesma coisa se tem quanto 
à própria empresa de que faz parte Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon 
Hollerbach,  Simone  de  Vasconcelos;  ela  existia,  praticava  atividades 
lícitas.  Ao  lado  delas,  usando-se  daquele  aparato  empresarial,  se 
praticaram crimes. Tanto, Senhor Presidente, que eu votei pela quadrilha, 
no caso de uma ação penal, na vertente exatamente agora preconizada 
pelo Ministro Joaquim; e, no Habeas Corpus nº 92.944, da Turma,  divergi 
de Vossa Excelência, acompanhei a divergência que tinha sido iniciada 
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pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que uma empresa na qual 
alguns diretores praticam  crimes e respondem por esses crimes - naquele 
caso era sonegação, estelionato, estelionato previdenciário -, mas, naquele 
caso, eu votei, como agora, pela inexistência do crime de quadrilha.

Quando, no entanto, o caso se apresentou, para mim, como tendo 
sido tomado de assalto o cargo de poder como parte da técnica ou do 
mecanismo  de  prática  de  crimes,  eu  entendi  que  havia  crimes  de 
quadrilha, e eram crimes de razão, como são os crimes de corrupção.

Então, por essa razão é que eu acolho o que Vossa Excelência afirma, 
que  também  temeria  se  tivesse  acontecendo,  mas  que  a  minha 
divergência, neste caso, é por eu entender que a prática dos crimes pelos 
quais estão respondendo esses réus não foram praticados simplesmente 
porque uma associação se constituiu para tais práticas, mas tais práticas, 
tais condutas ilícitas constituem situações, ao lado de outras que foram 
praticadas ilicitamente, e no exercício de cargos, quer cargos de poder, 
quer cargos de empresa pelas quais respondem por esses crimes, mas não 
porque tenham se associado de forma estável e permanente para praticar 
crimes. Tanto que essas reuniões eram conjunturais, e nós já vemos que 
dos  grupos  ora  participam  alguns  deles,  ora  participam  outros.  Os 
encontros eram conjunturais na busca sempre de interesses privados e, 
quanto a isso, eu acolho o que Vossa Excelência afirma. 

Não  acolho,  no  entanto,  e  por  isso  divergi,  peço  vênia,  reitero, 
porque entendi que não havia tipicidade do crime de quadrilha e tão só a 
este, partilhando, no entanto, da preocupação de Vossa Excelência. Mas 
acho  que  o  Supremo  já  deu  demonstração  quando  em  outros  casos 
acolheu  a  quadrilha,  mesmo em se  tratando  de  crimes  cometidos  em 
cargos  de  Administração  Pública  e,  por  outro  lado,  entendeu  pelo 
trancamento de ação penal, no caso, por exemplo, daquele  habeas corpus 
do qual divergi do Relator. 
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Eu peço desculpas, Senhor Presidente, por antecipar o voto, mas era 
só  porque  eu  partilho  da  preocupação,  apenas  não  concluo  como  o 
Ministro. 

Mas já antecipo, para não ter que usar outra vez a palavra, o meu 
voto  no  sentido  de  acompanhar  a  divergência  aberta  pelo  Ministro 
Lewandowski,  que  absolveu  os  réus  da  imputação  deste  item  II  da 
denúncia,  com a devida  vênia,  mais  uma vez,  repetindo,  ao Ministro-
Relator. 

Muito obrigada ao Ministro Fux por ter me permitido a antecipação.
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Eu peço desculpas, Senhor Presidente, por antecipar o voto, mas era 
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Ministro. 
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EMENTA: 1. Direito Penal. Ação Penal nº 470. 
Competência  Originária  do  STF.  A 
prerrogativa  de  foro  acarreta  a 
inconveniência  do  desmembramento  do 
feito, porquanto parte dos réus é detentora 
da  mesma.  Pretensão  punitiva  do  parquet  
federal  pela  prática  de diversos  delitos  de 
gravidade  ímpar  relacionados  à  entrega 
indevida  de  recursos  financeiros  em troca 
de apoio político nos anos de 2003 e 2004. 
Ilícitos  praticados  por  quadrilha  com 
distintos  núcleos  operacionais,  núcleo 
político,  núcleo  publicitário  e  núcleo 
financeiro, inicialmente informados pelo 29º 
denunciado na CPMI dos Correios em 2005, 
e  reafirmados  pela  secretária  do  5º 
denunciado,  ao  delatar  as  inúmeras 
operações suspeitas praticadas pelo referido 
réu e pelas suas empresas de publicidade, 
em especial a SMP&B e a DNA.

1.1.  A  ausência  de  álibis  capazes  de 
confirmar  a  veracidade  das  teses 
sustentadas  pela  defesa,  acrescida  da 
comprovação  inequívoca  nos  autos  da 
prática dos delitos apontados pelo órgão de 
acusação,  conduz à  necessária  condenação 
penal dos denunciados.

1.2.  Acervo  probatório  vasto,  robusto  e 
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esclarecedor  revelado  por  provas 
indiciárias,  periciais  e  orais,  legitimando a 
severa reprimenda penal e descortinando a 
fragilidade  da  “tese  da  ausência  de  provas” 
sustentada ao longo de todo o julgamento.

2.  Premissas  teóricas aplicáveis  às  figuras 
penais encartadas na denúncia:
2.1.  Crime  de  quadrilha.  O  crime  de 
quadrilha é delito coletivo, plurissubjetivo, 
cujo tipo impõe a presença de determinadas 
condições muito específicas, sob pena de a 
circunstância  configurar,  tão-somente,  um 
autêntico concurso de pessoas. A quadrilha 
se  caracteriza  como  crime  formal,  na 
medida  em  que  não  exige  resultado 
naturalístico,  e  de  perigo  abstrato, 
porquanto  protege,  por  antecipação,  bens 
jurídicos que seriam atingidos pelos crimes 
que a quadrilha intenta atingir. Essa união 
estável  inerente  ao  delito  é  punida 
independentemente  dos  malefícios  que  se 
venha  a  praticar.  Não  se  exige  que  a 
configuração  do  crime  de  quadrilha 
dependa da efetiva prática de crimes pelos 
seus  associados,  porquanto  a  quadrilha 
timbra  a  sua  existência  pela  mera 
articulação  de  desígnios.  Quando  um 
membro da quadrilha efetivamente pratica 
o  crime  pretendido,  ele  responderá  pelo 
crime  de  quadrilha  em  concurso  material 
com  o  outro  ilícito  cometido.  Precedentes 
do STF (Primeira Turma. HC 72.992/SP. Rel.: 
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Min.  Celso  de  Mello.  Julgamento: 
21/11/1995. DJ 14/11/1996).

2.1.1. O crime de quadrilha (art. 288 do CP) 
é  abrangido  pelo  título  do  Código  Penal 
alusivo aos crimes contra a paz pública. A 
paz pública revela-se como conceito jurídico 
indeterminado,  ou,  na  classificação 
germânica,  como  cláusula  geral 
(Generalklausel).  Deveras,  há  uma  zona  de 
certeza positiva que dela se extrai; algumas 
condutas  sabidamente  ofendem  a  paz 
pública,  desconstroem noções  basilares  de 
segurança e de tranquilidade.  A dimensão 
social  dos  crimes  narrados  neste  processo 
fazem desaguar a inequívoca conclusão da 
existência de circunstâncias ofensivas à paz 
pública.  A lesão  provocada  pelo  crime  de 
quadrilha  atinge,  portanto,  a  paz  na 
sociedade,  ocasionando  intranquilidade 
social a legitimar uma atuação rigorosa do 
Poder  Judiciário,  máxime  quando  a 
sociedade,  que  espera  que  sua  voz  seja 
ouvida  pela  casa  do  povo,  ouve  uma voz 
“corrompida”,  restando  a  paz  pública 
atingida num de seus valores máximos que 
é a sua ideologia.
 
2.1.2.  Os  crimes  antecedentes narrados 
neste processo de vasta dimensão histórica - 
lavagem  de  dinheiro,  corrupção  ativa, 
corrupção  passiva,  peculato,  gestão 
fraudulenta e corrupção ativa - são delitos 
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capazes  de  instabilizar  profundamente  a 
sociedade  e  a  fortiori  atingir  bem  jurídico 
tutelado  pelo  codex  penal,  qual  seja,  a  paz 
pública.

2.1.3.  A  caracterização  do  crime  de 
quadrilha, à luz da legislação pátria, exige 
que mais de três pessoas se associem para a 
prática  de  crimes  indeterminados.  Revela-
se, assim, insuficiente a prática de um único 
crime para a configuração da quadrilha,  o 
que a diferencia do crime de  conspiracy do 
direito  anglo-saxônico,  na medida em que 
este último independe da prática de mais de 
um crime. In casu, a prova dos autos revelou 
a inequívoca intenção de diversos dos réus 
de  praticar  variegados  crimes  para 
viabilizar  o  alcance  do  resultado  final 
pretendido.

2.1.4.  O  reconhecimento  da  formação  de 
associações  criminosas  (Bildung  krimineller  
Vereinigungen)  impõe  o  envolvimento 
subjetivo  dos  integrantes  nos  objetivos 
criminais  da  organização  e  no  seu 
respectivo processo de formação decisional 
[subjektive  Einbindung der  Beteiligten in die  
kriminellen Ziele der Organisationund in deren  
ent-sprechende  Willensbildung (BGH. 
Beschluss des 3. Strafsenats de 13/09/2011 – 3 
StR  231/11)].  Contudo,  para  o 
reconhecimento  da  quadrilha,  é 
prescindível  a  presença  de  uma  estrutura 
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hierárquica  que  paute  a  relação  funcional 
entre  os  seus  membros,  revelando-se 
suficiente a demonstração da existência de 
uma organização e da consciência de seus 
integrantes  de  que  ela  foi  criada.  Da 
jurisprudência  do  Bundesgerichtshof  (3º 
Senado do BGH. Julgamento de 13/09/2011 
– 3 StR 231/11), é possível extrair o caráter 
irrelevante  do  modo  como  a  quadrilha 
decide e se estrutura (Die Art und Weise der  
Willensbildung ist allerdings gleichgültig), bem 
como  a  irrelevância  do  resultado  final 
pretendido,  porquanto  existem  quadrilhas  
com  propósitos  econômicos,  bem  como  outras  
que perseguem objetivos políticos, ideológicos ou  
religiosos (So werden etwa Gruppierungen mit  
wirtschaftlichen  Zielsetzungen  ebenso  erfasst  
wie  solche,  die  politische,  ideologische  oder  
religiöse Zwecke verfolgen). Assim, a intenção 
da prática de crimes indeterminados, ainda 
que acompanhada de aspirações políticas e 
sociais,  configura  o  delito  previsto  no  art. 
288 do Código Penal.

2.1.5.  É  cediço  que  a  organização  sequer 
precisa  ser  formalmente  constituída, 
tornando-se  despiciendo  o  pactus  sceleris  
formal,  razão  pela  qual  é  usual  a 
organização ilícita  ocultar-se  de maneira a 
dificultar a sua existência.

2.1.6.  A estabilidade  e  a  permanência  da 
quadrilha  noticiada  nos  autos  são 
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comprovadas  por  meio  da  duradoura 
mecânica empregada pelos réus de retirada 
de  expressivas  quantias  de  dinheiro  em 
agências  bancárias,  pelas  datas  dos 
empréstimos  e  suas  renovações  ilícitas  e 
pelos  contatos  mantidos  pelos  integrantes 
do grupo durante longo período de tempo. 
Outrossim,  o  acervo  probatório  induz 
inequivocamente  à  conclusão  de  que  o 
conluio  não  era  transitório  e  que  o  elo 
associativo  destinado  à  prática  de  crimes 
variados perdurou por mais de um ano, o 
que  afasta,  de  maneira  irretorquível, 
eventual  tese  de  mera  coatoria.  O  pacto 
delinquencial  era  desígnio  do  grupo 
voltado  para  a  prática  de  ilícitos  de 
gravidade ímpar em nosso país.

2.1.7.  O  crime  de  natureza  permanente, 
como  sói  ser  a  quadrilha,  e  que  produz 
efeitos  duradouros  enquanto  subsistem os 
requisitos do art.  288 do Código Penal,  só 
cessa quando resta comprovado que os réus 
extinguiram os vínculos associativos para a 
prática  de  crimes.  In  casu,  os  delitos 
comprovados se iniciaram no ano de 2003; 
data de nascimento da quadrilha antes do 
início  da  prática  dos  crimes  imputados  a 
seus integrantes, estes cuja prova dos autos 
indica como iniciada em 2003.

2.1.8.  A  extinção  da  quadrilha  apenas 
ocorreu, de maneira incontroversa, a partir 
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delinquencial  era  desígnio  do  grupo 
voltado  para  a  prática  de  ilícitos  de 
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2.1.7.  O  crime  de  natureza  permanente, 
como  sói  ser  a  quadrilha,  e  que  produz 
efeitos  duradouros  enquanto  subsistem os 
requisitos do art.  288 do Código Penal,  só 
cessa quando resta comprovado que os réus 
extinguiram os vínculos associativos para a 
prática  de  crimes.  In  casu,  os  delitos 
comprovados se iniciaram no ano de 2003; 
data de nascimento da quadrilha antes do 
início  da  prática  dos  crimes  imputados  a 
seus integrantes, estes cuja prova dos autos 
indica como iniciada em 2003.

2.1.8.  A  extinção  da  quadrilha  apenas 
ocorreu, de maneira incontroversa, a partir 
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do momento em que o escândalo dos autos 
foi  nacionalmente  divulgado  por  meio  da 
imprensa,  em  especial  a  partir  do 
depoimento  do  29º  denunciado,  ocorrido 
em 14/09/2005, sendo de rara probabilidade 
que  os  integrantes  da  quadrilha 
continuassem  associados  após  a  referida 
data, ocasião a ser considerada como termo 
ad  quem da  quadrilha  e  parâmetro  para  o 
termo  inicial  do  cálculo  da  prescrição  da 
pretensão punitiva.

2.1.9.  A quadrilha  maior,  que  encobria  os 
diversos  núcleos  operacionais  do esquema 
ilícito perpetrado, era formada por divisões 
ou  núcleos  especializados,  comprovando, 
assim,  a  presença  de  mais  de  três 
integrantes  na  organização  criada,  não  se 
revelando crível a tese veiculada pela defesa 
da  inexistência  subjetiva  desse  requisito 
para a configuração do delito.

2.1.10. A ausência de relacionamento entre 
os integrantes da quadrilha não é fator que 
desfigure  o  ilícito  penal,  porquanto 
admitido doutrinariamente que nem todos 
os  seus integrantes  se  conheçam ou sejam 
identificados  [(“Nem  mesmo  é  preciso  que  
todos os quadrilheiros ou bandidos se conheçam  
mutuamente, ou residam na mesma localidade,  
ou  tenham  sede  habitual  de  reunião.”  
HUNGRIA,  Nelson.  Comentários  ao  Código  
Penal.  Rio  de  janeiro:  Forense,  v.  9,  1959,  p.  
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178)  e  (“Não  é  preciso,  consequentemente,  o  
contato  pessoal,  nem  o  conhecimento,  nem  a  
reunião em comum, nem a unidade de lugar. Os  
acordos  podem  ser  concluídos  por  meio  de  
emissários ou correspondência.”  (NORONHA, 
E. Magalhães. Direito Penal. Parte Especial. 
4º  Volume.  Saraiva:  São  Paulo,  1962,  p. 
145)].  No mesmo sentido,  a jurisprudência 
do  STF  (AP 481/PA.  Tribunal  Pleno.  Rel.: 
Min.  Dias  Toffoli.  Rev.:  Min.  Luiz  Fux. 
Julgamento:  08/09/2011 PUBLIC  29-06-
2012).  In  casu,  todos  os  réus  sabiam  a 
composição  de  cada  um  dos  núcleos  da 
quadrilha  e  a  função  de  cada  um.  Os 
telefones  tocavam,  os  pedidos  eram 
atendidos,  as  reuniões  aconteciam  e  os 
delitos eram perpetrados.

2.1.11. A continuidade delitiva é admissível 
em relação ao crime de quadrilha consoante 
preconizado  pela  doutrina  [“No  delito  
continuado, há, realmente,  crimes (como o art.  
288 fala) e só por ficção jurídica é que ele passa a  
ser  figura  unitária.  Se  uma  quadrilha  tem  o  
propósito  de,  em dois  ou três  dias,  furtar,  por  
ex., em três ou quatro bancos, o reconhecimento  
do  crime  continuado  não  se  opõe  ao  
reconhecimento  daquela.  (NORONHA,  E. 
Magalhães. Direito Penal. Parte Especial. 4º 
Volume.  Saraiva:  São  Paulo,  1962,  p.  146-
147)]. A continuidade delitiva é mera ficção 
jurídica  que  não  faz  desaparecer  os 
múltiplos  delitos  indispensáveis  para  a 
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caracterização  do  crime  de  quadrilha.  O 
reconhecimento  da  unidade  delitiva  se 
justifica para a aplicação adequada da pena, 
mas  não  para  afastar  a  presença  da 
pluralidade  de  crimes.  Jurisprudência  do 
STF  no  mesmo  sentido  (HC  83834/RJ. 
Segunda Turma. Rel.: Min. Gilmar Mendes. 
Julgamento: 12/04/2005. DJ 03-06-2005).

2.1.12.  In  casu,  o  Ministério  Público 
demonstrou exatamente a existência de uma 
complexa quadrilha voltada para a prática 
de  crimes  contra  o  sistema  financeiro, 
contra a administração pública, contra a fé 
pública  e  lavagem  de  dinheiro, 
consubstanciada  na  associação  estável  e 
permanente  de  diversos  dos  réus.  Restou, 
outrossim,  sobejamente  comprovado  o 
preenchimento de todos os requisitos para o 
reconhecimento do tipo previsto no art. 288 
do  Código  Penal,  mormente  porquanto 
identificada a unidade finalística, a prática 
de  crimes  indeterminados  num 
determinado  lapso  de  tempo  e  a 
estabilidade e programação deliquencial.

2.2.  Teoria do domínio funcional do fato e 
coautoria funcional. A coautoria ou autoria 
coletiva  se  insere  no  tópico  atinente  à 
relação  do  sujeito  ativo  com  a  conduta 
descrita no tipo penal. Trata-se de uma das 
espécies  de  autoria,  ao  lado  da  autoria 
direta  (quando  o  agente  detém  com 
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exclusivamente  do  domínio  ação, 
realizando  o  fato  típico  pessoal  e 
diretamente) e da autoria mediata (quando 
um terceiro é utilizado como instrumento, 
realizando  o  fato  típico  em  posição  de 
subordinação  em  relação  ao  controle 
exercido  pelo  autor  direto  que  detém  o 
domínio da vontade).

2.2.1.  Os  coautores,  segundo  a  moderna 
dogmática jurídico-penal,  são aqueles que, 
possuindo  domínio  funcional  do  fato, 
desempenham  uma  participação 
importante   e   necessária   ao cometimento do   
ilícito penal. A atuação do coautor  detém 
uma função específica na execução do ilícito 
penal  que  possui  reflexos  para  o  seu 
aperfeiçoamento,  de  sorte  que  a  não 
colaboração compromete o êxito do ilícito. 
“Todo  colaborador  é  aqui,  como  parceiro  dos  
mesmos direitos, co-titular da resolução comum  
para o fato e da realização comunitária do tipo,  
de  forma  que  as  contribuições  individuais  
completam-se em um todo unitário e o resultado  
total  deve  ser  imputado  a  todos  os  
participantes”.  (WESSELS,  Johannes.  Direito  
Penal.  Parte  Geral.  Trad.  Juarez  Tavares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 121).

2.2.2.  A teoria  do  domínio  funcional  do  fato 
demarca  a  fronteira  entre  a  coautoria  e  a 
participação  nos  seguintes  termos:  na 
coautoria, a natureza da contribuição deve 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

exclusivamente  do  domínio  ação, 
realizando  o  fato  típico  pessoal  e 
diretamente) e da autoria mediata (quando 
um terceiro é utilizado como instrumento, 
realizando  o  fato  típico  em  posição  de 
subordinação  em  relação  ao  controle 
exercido  pelo  autor  direto  que  detém  o 
domínio da vontade).

2.2.1.  Os  coautores,  segundo  a  moderna 
dogmática jurídico-penal,  são aqueles que, 
possuindo  domínio  funcional  do  fato, 
desempenham  uma  participação 
importante   e   necessária   ao cometimento do   
ilícito penal. A atuação do coautor  detém 
uma função específica na execução do ilícito 
penal  que  possui  reflexos  para  o  seu 
aperfeiçoamento,  de  sorte  que  a  não 
colaboração compromete o êxito do ilícito. 
“Todo  colaborador  é  aqui,  como  parceiro  dos  
mesmos direitos, co-titular da resolução comum  
para o fato e da realização comunitária do tipo,  
de  forma  que  as  contribuições  individuais  
completam-se em um todo unitário e o resultado  
total  deve  ser  imputado  a  todos  os  
participantes”.  (WESSELS,  Johannes.  Direito  
Penal.  Parte  Geral.  Trad.  Juarez  Tavares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 121).

2.2.2.  A teoria  do  domínio  funcional  do  fato 
demarca  a  fronteira  entre  a  coautoria  e  a 
participação  nos  seguintes  termos:  na 
coautoria, a natureza da contribuição deve 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5909 de 8405 STF-fl. 57524



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

ser de tal sorte relevante que, sem ela, o fato 
punível  não  poderia  ter  sido  realizado. 
(ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, 
José  Henrique.  Manual  de  Direito  Penal  
Brasileiro.  Parte  Geral .  Vol.  1.  7ª  ed.  São 
Paulo:  RT,  2007,  P.  577).  Identificam-se  na 
coautoria  a  divisão  de  tarefas  e  a 
distribuição  funcional  dos  papéis  para  a 
consecução de um fato típico específico.

2.2.3. O domínio funcional do fato encontra 
sua  aplicação  por  excelência  na  coautoria  
funcional,  porquanto  a  configuração  da 
coautoria prescinde da realização por parte 
do agente de todos os elementos objetivos 
do  tipo,  revelando-se  suficiente  que,  na 
divisão  prévia  de  tarefas,  a  conduta 
atribuída aos agentes seja imprescindível ao 
atingimento do fato punível.

2.2.4.  In  casu,  o  acervo  probatório 
apresentado pelo órgão de acusação revelou 
que  os  agentes  tinham  a  ciência  de  que 
exerciam,  dentro  da  distribuição  das 
diferentes  funções  atribuídas  a  cada  um, 
parcela  significativa  do  projeto  criminoso, 
sem  a  qual  a  empreitada  jamais  lograria 
sucesso,  o  que  é  suficiente  para  afastar  a 
alegação de que eram meros partícipes.

2.3. Crimes do colarinho branco. Os crimes 
do  colarinho  branco,  em  essência,  são 
condutas  puníveis  na  esfera  penal,  e  não 
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apenas  civilmente  irregulares;  são 
proibições  relevantíssimas  para  o  seio 
social,  e  não  apenas  restrições  formais  e 
circunstanciais,  versando  sobre  a  proteção 
dos bens jurídicos mais importantes contra 
as  ações  perigosas  mais  graves  em  uma 
sociedade, motivo pelo qual a tendência da 
legislação e da doutrina penal dominante é 
a  de  recrudescer  o  tratamento  penal 
conferido  a  condutas  que  afetem 
negativamente  interesses  sociais 
econômicos (ABANTO VÁSQUEZ, Manuel 
A.  Derecho  Penal  Económico  – 
consideraciones  jurídicas  y  económicas. 
Lima: IDEMSA, 1997. p. 37).

2.3.1. O delito econômico se apresenta com 
a aparência de uma operação financeira ou 
mercantil,  uma  prática  ou  procedimento 
como  outros  muitos  no  complexo  mundo 
dos negócios, de modo que a ilicitude não 
se  constata  diretamente,  sendo  necessário, 
não  raras  vezes,  lançar  mão  de  perícias 
complexas  e  interpretar  normas  de 
compreensão  extremamente  difícil;  as 
manobras  criminosas  são  realizadas 
utilizando complexas estruturas societárias, 
que tornam muito difícil a individualização 
correta  dos  diversos  autores  e  partícipes, 
sendo comum o apelo à chamada “moral de 
fronteira”,  apresentando  o  fato  criminal 
como uma prática inevitável, generalizada, 
conhecida e tacitamente tolerada por todos, 
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de  modo  que  o  castigo  seria  injusto, 
passando-se o autor do fato por vítima do 
sistema ou de ocultas manobras políticas de 
seus  adversários  (MOLINAS,  Fernando 
Horacio.  Delitos  de  “cuello  blanco”  en 
Argentina. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 
22-23 e 27).

2.4.  Direito  probatório. O  critério  de  que 
qualquer alegação ou remota possibilidade 
aventada  pelo  acusado  já  impeça  que  se 
chegue  a  um juízo  condenatório,  por  isso 
que, sempre que as dúvidas que surjam das 
alegações de defesa e das provas favoráveis 
à versão dos acusados não forem razoáveis, 
não forem críveis diante das demais provas, 
é de rigor o afastamento da tese defendida 
sem comprovação nos autos.

2.4.1. A prova do álibi incumbe ao réu, nos 
termos do que dispõe o art. 156 do Código 
de Processo Penal: HC 70742, Relator Min. 
Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 
16/08/1994,  DJ  30-06-2000;  HC  68964, 
Relator  Min.  Celso  de  Mello,  Primeira 
Turma,  julgado  em  17/12/1991,  DJ  22-04-
1994.

2.4.2.  O crivo do contraditório chancela os 
elementos  colhidos  por  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito,  que,  como 
consectário, adquirem valor processual (HC 
nº  83.348,  Relator:  Min.  Joaquim  Barbosa, 
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Primeira Turma, julgado em 21/10/2003),  à 
semelhança  das  provas  cautelares,  não 
repetíveis  e  antecipadas,  o  que  também 
ocorre quando os referidos elementos forem 
corroborados  por  provas  produzidas  em 
juízo.  Exegese  do  art.  155  do  Código  de 
Processo Penal. Jurisprudência: HC 104669, 
Relator:  Min.  Ricardo  Lewandowski, 
Primeira Turma, julgado em 26/10/2010; HC 
102473, Relator: Min. Ellen Gracie, Segunda 
Turma,  julgado  em 12/04/2011  –  assim tb. 
RE 425734 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, 
Segunda Turma, julgado em 04/10/2005.

2.5.  Lavagem  de  dinheiro. A lavagem  de 
dinheiro, ademais de ser o grande pulmão 
das mais variadas mazelas sociais, desde o 
tráfico de drogas, passando pelo terrorismo, 
até  a  corrupção  que  desfalca  o  Erário  e 
deixa  órfãos  um sem-número  de  cidadãos 
que  necessitam  dos  serviços  públicos,  é 
também um mal por si, pois o seu combate 
previne o envenenamento de todo o sistema 
econômico-financeiro,  concluindo-se  que  a 
repressão  à  lavagem  de  dinheiro  visa  a 
prevenir  a contaminação da economia por 
recursos  ilícitos,  a  concorrência  desleal,  o 
zelo pela credibilidade e pela confiança nas 
instituições  (ASCENSÃO,  J.  Oliveira. 
Repressão  da  lavagem  do  dinheiro  em 
Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 
2003. p. 37).
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2.5.1.  A  dissimulação  ou  ocultação  da 
natureza,  origem,  localização,  disposição, 
movimentação  ou  propriedade  dos 
proveitos criminosos desafia censura penal 
autônoma,  para  além  daquela  incidente 
sobre o delito antecedente, tal como ocorre, 
ad  exemplum,  com a  ocultação  do  cadáver 
(art.  211  do  Código  Penal)  subsequente  a 
um  homicídio,  situação  em  que  não  se 
opera a consunção de um crime pelo outro.

2.5.2.  A prática  de  qualquer  das  fases  da 
lavagem  de  dinheiro,  quais  sejam,  a 
colocação  ou  “placement”  (inserção  dos 
recursos derivados de uma atividade ilegal 
em um mecanismo de dissimulação da sua 
origem),  o  encobrimento  ou  “layering” 
(circulação dos recursos com o objetivo de 
tornar mais  difícil  a  detecção da manobra 
dissimuladora  e  o  descobrimento  da 
lavagem),  e  a  integração  ou  “integration” 
(incorporação dos recursos a uma economia 
onde pareçam legítimos),  é  suficiente para 
ter-se consumado o crime do art.  1º  da nº 
9.613/98,  não  havendo  que  se  cogitar  da 
completude do ciclo para o aperfeiçoamento 
do delito.

2.5.3.  A  lavagem  de  dinheiro,  na  sua 
configuração,  prescinde  da  demonstração 
de  que  os  recursos  retirados  de  um 
mecanismo  de  lavagem  de  dinheiro 
equivalem, com exata perfeição, aos bens de 
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origem  criminosa  injetados  na  economia 
regular, mormente porque o dinheiro lícito 
e o ilícito não reagem como água e óleo, é 
dizer,  bens  fungíveis  que  são,  uma  vez 
reunidos  em uma  mesma economia,  resta 
impossível  dissociar  qual  a  parte  advinda 
da  atividade  delituosa,  residindo  a 
atividade  de  lavagem  justamente  nesta 
tarefa  de  gerar  a  impossibilidade  de 
distinção.

2.5.4.  O  dolo  genérico,  isto  é,  a  vontade 
consciente e dirigida à realização de uma ou 
algumas das fases da lavagem de dinheiro, 
é  o  quanto  basta  para  configurar  o  fato 
típico  do  art.  1º  da  nº  9.613/98,  sendo 
despicienda  a  comprovação  do  elemento 
anímico pelo Ministério Público, na esteira 
do  quanto  disposto  na  segunda  das 
quarenta recomendações do Grupo de Ação 
Financeira  sobre  a  Lavagem  de  Dinheiro 
(GAFI),  in  verbis:  “Os  países  deveriam 
assegurar que: a) A intenção e o conhecimento  
requeridos  para  provar  o  crime  de  
branqueamento  de  capitais  estão  em  
conformidade com as normas estabelecidas nas  
Convenções de Viena e de Palermo, incluindo a  
possibilidade  de  o  elemento  intencional  ser  
deduzido  a  partir  de  circunstâncias  factuais  
objectivas”.

2.5.5.  A existência  do  dolo  é  evidenciada 
quando  há  motivos  suficientes  para  se 
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inferir  que,  pelas  condições  materiais  em 
que  praticado  o  delito,  o  agente  desejava 
ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem, 
localização,  disposição,  movimentação  ou 
propriedade  do  numerário,  em relação  ao 
qual, também pelas circunstâncias objetivas 
dos fatos provados, conclua, o magistrado, 
que  o  réu  sabia  ou  devia  saber  ser 
proveniente,  direta  ou  indiretamente,  de 
crime. Jurisprudência: HC 97252, Relator(a): 
Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado 
em  23/06/2009.  Doutrina:  TIEDEMANN, 
Klaus.  Eurodelitos:  El  derecho  penal 
económico  en  la  Unión  Europea.  Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2004. p. 15.

2.6.  Crimes  contra  o  Sistema  Financeiro 
Nacional: Gestão  fraudulenta.  A  Lei  nº 
7.492/86,  que  cuida  dos  crimes  contra  o 
Sistema Financeiro Nacional, rompeu com a 
tradicional e turva visão de que os delitos 
perpetrados  contra  bens  coletivos  são  de 
somenos  gravidade  que  os  violadores  de 
esferas jurídicas individuais.

2.6.1.  O  sujeito  ativo  dos  crimes  pertence, 
normalmente, à classe social mais abastada 
ou à classe de dominação política e um dos 
aspectos  mais  característicos  do  crime 
praticado  é  a  sua  aparência  externa  de 
licitude.  As  vítimas  são  todos  os 
componentes  da  sociedade,  em  suas  mais 
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diferentes esferas, que sofrem com os abalos 
à  economia,  com  a  desconfiança  dos 
investidores,  com  a  redução  do  capital 
injetado no mercado e com todas as demais 
nefastas  consequências  dos  crimes 
econômicos.

2.6.2.  Gestão  fraudulenta  representa 
qualquer ato, seja de direção, administração 
ou  gerência  de  instituição  financeira, 
praticado mediante ardil  ou outro artifício 
enganoso,  com  o  intuito  de  obtenção  de 
indevida vantagem, para si ou para terceiro. 
Esse  crime,  que  se  consuma  uma  vez 
efetuada  a  gestão,  sem  que  se  exija  a 
ocorrência  de  qualquer  resultado 
naturalístico, visa a assegurar a higidez da 
política  econômica  nacional,  tutelar  o 
mercado  financeiro  e  os  investidores  em 
geral.

2.6.3.  O  tipo  revela-se  constitucional, 
porquanto  o  texto  do  art.  4º  da  Lei  nº 
7.492/86  contém  elementos  descritivos 
suficientes  para  balizar  a  atividade  do 
aplicador do direito.

2.6.4.  O  crime  de  gestão  fraudulenta, 
destinado  à  tutela  do  sistema  financeiro 
nacional  e  à  preservação  da  liberdade 
econômica responsável, não absorve e nem 
é  absorvido  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro.  (TIGRE-MAIA,  Rodolfo.  Dos 
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Crimes  contra  o  Sistema  Financeiro 
Nacional São Paulo: Malheiros, 1996, p. 57). 
Os bens jurídicos tutelados pelos crimes de 
gestão  fraudulenta  e  de  lavagem  de 
dinheiro são distintos e ressoa plenamente 
possível  que  um  administrador  de  uma 
instituição  financeira  pratique  o  crime  de 
gestão  fraudulenta  sem  fazer  uso  de 
mecanismos de lavagem de dinheiro.

2.7. Corrupção: ativa e passiva. Ao tipificar 
a corrupção, em suas modalidades passiva 
(art.  317,  CP)  e  ativa  (art.  333,  CP),  a 
legislação  infraconstitucional  visa  a 
combater  condutas  de  inegável  ultraje  à 
moralidade e à probidade administrativas, 
valores  encartados  na  Lei  Magna  como 
pedras  de  toque  do  regime  republicano 
brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB), sendo 
a  censura  criminal  da  corrupção 
manifestação  eloquente  da  intolerância 
nutrida pelo ordenamento pátrio para com 
comportamentos subversivos da  res publica 
nacional.

2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva 
ou ativa, independe da efetiva prática de ato 
de ofício,  já  que a lei  penal  brasileira  não 
exige  referido  elemento  para  fins  de 
caracterização  da  corrupção,  consistindo  a 
efetiva  prática  de  ato  de  ofício  em  mera 
circunstância acidental na materialização do 
referido ilícito, o móvel daquele que oferece 
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a peita, a finalidade que o anima, podendo 
até  mesmo  contribuir  para  sua  apuração, 
mas irrelevante para sua configuração.

2.7.2.  O  comportamento  reprimido  pela 
norma  penal  é  a  pretensão  de  influência 
indevida no exercício das funções públicas, 
traduzida  no  direcionamento  do  seu 
desempenho,  comprometendo  a  isenção  e 
imparcialidade  que  devem  presidir  o 
regime  republicano,  não  sendo,  por  isso, 
necessário  que  o  ato  de  ofício  pretendido 
seja,  desde  logo,  certo,  preciso  e 
determinado.

2.7.3.  O  ato  de  ofício,  cuja  omissão  ou 
retardamento configura majorante prevista 
no art.  317, § 2º,  do Código Penal,  é mero 
exaurimento do crime de corrupção passiva, 
sendo  que  a  materialização  deste  delito 
ocorre com a simples solicitação ou o mero 
recebimento de vantagem indevida (ou de 
sua  promessa),  por  agente  público,  em 
razão  das  suas  funções,  ou  seja,  pela 
simples possibilidade de que o recebimento 
da propina venha a influir na prática de ato 
de ofício.

2.7.4.  O  jargão  político  consagrou  a 
expressão  “caixa  dois”,  conquanto  carente 
de  positividade  na  legislação  brasileira, 
para referir-se à prática de manutenção ou 
movimentação de recursos financeiros não 
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escriturados ou falsamente escriturados na 
contabilidade de pessoas  jurídicas  as mais 
diversas,  como  associações,  fundações, 
sociedade comerciais e partidos políticos.

2.7.5.  A  movimentação  de  capitais  sem 
registro  da escrituração,  na seara eleitoral, 
pode  constituir  o  crime  de  falsidade 
ideológica  previsto  no  art.  350  da  Lei  nº 
4.737/65,  sempre  que  não  existir  a 
correspondente  potencialidade  de 
interferência no exercício da função pública, 
potencialidade  esta  que,  quando  presente 
como motivação da vantagem indevida, faz 
atrair  à  hipótese  o  crime  de  corrupção 
previsto no Código Penal.

2.7.6.  A eventual  destinação  da  vantagem 
ilícita  recebida  por  funcionário  público  a 
gastos  de  titularidade  do  partido  político 
não  desnatura  a  prática  de  corrupção 
passiva  (art.  317  do  Código  Penal),  na 
medida em que o animus rem sibi habendi se 
configura  com  o  recebimento  “para  si  ou 
para outrem”.

2.7.7. Os elementos carreados aos autos dão 
conta  da  existência  do  pagamento  de 
consideráveis valores pecuniários a agentes 
públicos pertencentes aos quadros do Poder 
Legislativo  federal  com  o  objetivo  de 
receber,  em troca,  o  seu  apoio  político  ao 
programa de governo levado a efeito pelo 
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Poder Executivo federal.

2.8.  Peculato. O crime de peculato tutela a 
confiança pública no escorreito e impessoal 
desempenho  das  funções  estatais, 
justificando  o  apenamento  daqueles  que, 
subvertendo essas finalidades,  desviem ou 
apropriem-se  de  dinheiro,  valor  ou 
qualquer  bem  cuja  posse  lhes  tenha  sido 
atribuída em razão do exercício  de  munus 
público.

2.8.1.  O  dinheiro,  a  coisa  ou  o  bem 
apropriado  ou  desviado  não  precisam  ser 
públicos  para  que o  crime de  peculato  se 
configure,  vez  que  o  relato  normativo  do 
art.  312  do  Código  Penal  é  de  clareza 
meridiana ao reportar-se a “dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel,  público ou 
particular”,  bastando  que  o  objeto  tenha 
sido  confiado ao agente  público em razão 
da  sua  qualidade.  Jurisprudência:  HC  nº 
56.430-SP, rel. Min. Décio Miranda, Segunda 
Turma,  DJ  de  07.11.1978,  p.  8824;  HC  nº 
56.998,  rel.  Min.  Xavier  de  Albuquerque, 
Primeira Turma, DJ de 08.06.1979, p. 115.

2.8.2.  O  crime  de  peculato  se  configura 
ainda que o desvio de finalidade ocorra de 
forma escamoteada ou disfarçada, o que se 
dá  quando  o  agente  público  emprega 
dinheiro, bens ou valores sob sua posse com 
a  justificativa  formal  de  satisfazer 
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necessidade  de  interesse  público,  sendo 
que,  sob  o  ângulo  material,  acabam  por 
satisfazer interesse particular, próprio ou de 
terceiro.

2.9. Evasão de divisas. O envio de dinheiro 
para  contas  no  exterior  é  clássico 
mecanismo  de  ocultação  da  localização, 
disposição, movimentação e propriedade de 
bens  provenientes  de  crime  (José  Paulo 
Baltazar  Junior.  Crimes  Federais.  5ª  ed. 
Porto Alegre:  Livraria do Advogado, 2010. 
p. 580).

2.9.1.  A  operação  destinada  a  burlar  o 
sistema  de  informações  do  Banco  Central 
(SISBACEN),  conhecida  no  setor 
especializado  como “dólar-cabo”,  constitui 
remessa  de  valores  ao  exterior  em 
dissonância com o disposto no art. 65, I, da 
Lei nº 9.069/95, segundo o qual o ingresso 
no País e a saída do País, de moeda nacional 
e  estrangeira  serão  processados 
exclusivamente  através  de  transferência 
bancária,  cabendo  ao  estabelecimento 
bancário a perfeita identificação do cliente 
ou do beneficiário, por isso que o numerário 
repassado por meio do referido expediente 
configura  o  crime  contra  o  Sistema 
Financeiro  Nacional  previsto  no  art.  22, 
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 (“Incorre 
na  mesma  pena  quem,  a  qualquer  título, 
promove, sem autorização legal, a saída de 
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2.9.1.  A  operação  destinada  a  burlar  o 
sistema  de  informações  do  Banco  Central 
(SISBACEN),  conhecida  no  setor 
especializado  como “dólar-cabo”,  constitui 
remessa  de  valores  ao  exterior  em 
dissonância com o disposto no art. 65, I, da 
Lei nº 9.069/95, segundo o qual o ingresso 
no País e a saída do País, de moeda nacional 
e  estrangeira  serão  processados 
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bancária,  cabendo  ao  estabelecimento 
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moeda ou divisa para o exterior (...)”), que 
pode figurar como delito antecedente para 
fins  do  art.  1º,  VI,  da  Lei  nº  9.613/98,  na 
redação  anterior  à  Lei  nº  12.683  de  2012. 
Voto vogal vencido neste particular.

2.9.2.  O art.  22,  p.  u.,  da Lei  nº 7.492/86 é 
tipo  misto  alternativo,  composto  das 
seguintes condutas típicas:  (i)  promover,  a 
qualquer  título,  sem  autorização  legal,  a 
saída de moeda ou divisa para o exterior; 
(ii)  manter,  no  exterior,  depósitos  não 
declarados à repartição federal competente.

2.9.3.  A imputação,  ao acusado, de apenas 
uma das condutas típicas previstas no art. 
22,  p.  u.,  da Lei  nº  7.492/86 impede a sua 
condenação pela outra figura abarcada pelo 
mencionado tipo penal, na medida em que 
a  inicial  acusatória  deve  descrever 
pormenorizadamente  a  conduta  atribuída 
ao  acusado.  Neste  sentido:  José  Paulo 
Baltazar  Junior.  Crimes  Federais.  5ª  ed. 
Porto Alegre:  Livraria do Advogado, 2010. 
p. 408.

2.9.4. A inexistência do dever de comunicar 
a existência de conta mantida no exterior ao 
Banco Central, por meio da “declaração de 
Capitais  de Brasileiros no Exterior (CBE)”, 
afasta a incidência da parte final do artigo 
22,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/1986, 
tornando o fato atípico. 
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2.10.  Perda  automática  do  mandato. A 
edição  da  Emenda  Constitucional  nº35  de 
2001,  que deu nova redação  ao art.  53  da 
Constituição,  com o  deliberado  escopo  de 
evitar  a  impunidade  na  persecução  penal 
contra  parlamentares,  revogou  o  sistema 
anterior,  pelo  qual  os  membros  do 
Congresso  Nacional  não  poderiam  ser 
processados  criminalmente  sem  licença 
prévia  de  sua  Casa,  independente  da 
natureza  do  delito  perpetrado  ou  do 
momento de sua ocorrência, determinando 
que  a  denúncia  prescinde  de  prévia 
autorização  do  Legislativo,  conquanto  a 
Casa respectiva possua o poder de sustar o 
andamento  da  ação,  pelo  voto  da  maioria 
dos seus membros, desde que o faça antes 
da decisão final e de que se trate de crime 
ocorrido após a diplomação.

2.10.1.  O  texto  do  art.  53,  §  3º,  da  Carta 
Magna,  ao  estabelecer  que  a  sustação  do 
andamento da ação penal só pode ocorrer 
“até  a  decisão  final”,  conduz  à  conclusão 
inexorável  de  que  o  aresto  do  Supremo 
Tribunal  Federal  que condena membro do 
Congresso  Nacional,  uma  vez  prolatado, 
não pode sofrer peias, sob pena de burla ao 
limite  temporal  constitucionalmente 
previsto,  produzindo, a condenação,  todos 
os seus efeitos, dentre os quais a perda do 
mandato do parlamentar condenado, ideia 
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esta  reforçada  pelo  art.  15,  III,  da 
Constituição,  que  determina  a  suspensão 
dos  direitos  políticos  daquele  que  sofrer 
“condenação  criminal  transitada  em 
julgado, enquanto durarem seus efeitos”.

2.10.2.  A interpretação do art.  55,  §  2º,  VI, 
não  pode  ser  realizada  ao  alvedrio  dos 
cânones incorporados ao ordenamento pela 
Emenda  Constitucional  nº  35  de  2001, 
devendo, ao revés, compatibilizar-se com o 
disposto no o art. 53, § 3º, da Carta Magna, 
máxime  porque  o  propósito  da  reforma 
seria  absolutamente  anulado  acaso  se 
entendesse que, além de possível a sustação 
do  processo  penal  até  a  decisão  final,  a 
produção dos efeitos desse aresto ficasse ao 
puro  alvedrio  do  Legislativo,  criando-se, 
desse modo, uma instância hegemônica de 
poder incompatível com o sistema de freios 
e  contrapesos  que  caracteriza  a  Separação 
de Poderes no Brasil.

2.10.3.  A sustação  do  andamento  da  ação 
penal,  de  que  trata  o  art.  53,  §  3º,  visa  a 
conferir  ao  Parlamento  um  eficaz 
instrumento  para  evitar  que  congressistas 
sejam alvo de perseguições políticas através 
do  aparato  judiciário,  conferindo  à  Casa 
Legislativa o poder de reconhecer no caso 
concreto  a  existência  de  verdadeiro 
julgamento  de  exceção,  sustando, 
incontinenti, o curso da ação penal.
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2.10.4.  O  transcurso  in  albis  do  prazo  de 
sustação, que se encerra com a prolação da 
decisão  final,  corresponde  ao 
reconhecimento tácito,  pelo Legislativo,  da 
lisura  do  julgamento  a  que  submetido  o 
parlamentar,  não  havendo  qualquer 
justificativa  para  que  venha  a  obstar  o 
cumprimento  da  sentença  condenatória 
eventualmente emanada pelo Judiciário, sob 
pena  de  verdadeiro  venire  contra  factum 
proprium.

2.10.5. A hermenêutica apontada revela que 
o art. 55, VI e § 2º, da Constituição apenas 
condiciona  a  perda  do  mandato  do 
Deputado  ou  Senador,  decorrente  de 
condenação criminal transitada em julgado, 
à declaração pela Mesa da Casa respectiva 
quando  a  hipótese  versar  sobre  crime 
ocorrido antes da diplomação, caso em que 
inaplicável o art. 53, § 3º, da Carta Magna e, 
portanto, inexistente a oportunidade para a 
sustação do andamento da ação penal.

2.11.  Delação  premiada.  No  âmbito  dos 
delitos de poder, a “cifra negra” ou “campo 
obscuro da delinquência”,  que consiste  na 
diferença  existente  entre  a  criminalidade 
real (quantidade de delitos cometidos num 
tempo  e  lugar  determinados)  e  a 
criminalidade  aparente  (criminalidade 
conhecida  pelos  órgãos  de  controle), 
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apresenta-se com muito maior destaque em 
comparação  com  os  “crimes  do  colarinho 
azul”, constatando-se uma desfiguração do 
Estado  de  Direito,  vez  que  o  risco  de  ser 
preso aumenta significativamente em razão 
inversa à situação socioeconômica, fruto da 
ocultação  e  dissimulação  dos  crimes  do 
colarinho  branco  (CERVINI,  Raul.  A cifra 
negra da criminalidade oculta. Revista dos 
Tribunais, vol. 678, abr./1992. p. 291 e ss).

2.11.1.  O  instituto  da  delação  premiada 
deriva  de  legítima  atividade  de 
sopesamento pela qual decidiu o legislador 
por  abrandar  ou  mesmo  eliminar  o 
apenamento de delinquentes que colaborem 
para  o  atingimento  de  determinadas 
finalidades,  dentre elas a identificação dos 
demais envolvidos no esquema criminoso e 
a  recuperação total  ou parcial  do produto 
do  crime,  justificando-se  a  benesse 
concedida  ao  infrator  pela  sua 
indispensável ajuda no desbaratamento da 
engenharia  delitiva,  contribuindo  para 
prevenir  e  reprimir  um  dano  social 
consideravelmente maior do que aquele que 
causou.

2.11.2.  A  jurisprudência  desta  Corte  é 
assente  no  sentido  de  que:  “A  partir  do  
momento em que o Direito admite a figura da  
delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/99) como  
causa de diminuição de pena e como forma de  
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buscar a eficácia do processo criminal, reconhece  
que  o  delator  assume  uma  postura  sobremodo  
incomum:  afastar-se  do  próprio  instinto  de  
conservação  ou  autoacobertamento,  tanto  
individual  quanto  familiar,  sujeito  que  fica  a  
retaliações de toda ordem. Daí porque, ao negar  
ao delator o exame do grau da relevância de sua  
colaboração ou mesmo criar outros injustificados  
embaraços para lhe sonegar a sanção premial da  
causa  de  diminuição  da  pena,  o  Estado-juiz  
assume  perante  ele  conduta  desleal”  (HC  nº 
99.736,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  Primeira 
Turma, julgado em 27/04/2010).

2.11.3.  Pena de multa. A aplicação da pena 
de  multa,  de  acordo  com o  Código  Penal 
brasileiro,  segue  um  sistema  peculiar,  de 
criação genuinamente brasileira, surgido no 
art.  55  do  Código  Penal  do  Império  do 
Brasil em 1830 e resgatado pela reforma de 
1984,  denominado  “sistema  dos  dias-
multa”,  que  é  dividido  em  duas  fases, 
estabelecendo-se,  na  primeira  delas,  o 
número  de  dias  multa,  dentro  do  limite 
fixado pelo art. 49 do Código Penal (de 10 a 
360  dias-multa),  levando-se  em  conta,  na 
fixação  desse  número,  as  circunstâncias 
judiciais  do  art.  59  do  mesmo  Código,  e 
também  as  circunstâncias  legais,  inclusive 
as causas de aumento e diminuição de pena, 
refletindo  a  exata  medida  da 
reprovabilidade da conduta do agente, sem 
qualquer  consideração  sobre  a  maior  ou 
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menor  capacidade  econômica  do 
sentenciado,  fator  esse  que  é  incapaz  de 
determinar  a  redução  ou  aumento  do 
número de dias-multa.

2.11.4.  A  situação  econômica  do  réu  é 
elemento que apenas deve ser considerado 
na  segunda  fase  de  fixação  da  pena  de 
multa,  nos  termos  do  art.  60  do  Código 
Penal,  muito  embora não seja  esse  o fator 
exclusivo  da  determinação  do  montante, 
cabendo  perquirir  também,  por  exemplo, 
sobre  a  ofensividade  da  conduta  e  a 
capacidade do valor fixado para atender aos 
fins de prevenção e repressão do delito (art. 
59).

2.11.5.  A  doutrina  do  tema  revela  que, 
verbis:  “a  única  maneira  de  fixar  a  multa  de  
modo equânime e correto é pela divisão, em duas  
etapas,  da  operação  indicada  no  art.  49.  Na  
primeira etapa,  a situação econômica não deve  
influir.  Na  segunda,  o  fator  econômico  é  
preponderante, em obediência à regra deste art.  
60, que manda atender  principalmente  (e não  
exclusivamente)  à  situação  econômica  do  réu” 
(DELMANTO,  Celso  et  alii.  Código  Penal 
Comentado. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. p. 116).

2.11.6.  Os  delitos  do  colarinho  branco 
constituem  a  seara  por  excelência  de 
aplicação da pena de multa em valores mais 
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rigorosos e efetivos, visto que “a multa não é  
uma pena adequada para ser imposta aos setores  
mais carentes de uma população que se encontra  
no  limite  de  sua  subsistência,  e  que  viria  
agravar,  ainda  mais,  uma  situação  social  que,  
em definitivo,  é  uma  condicionante  do  delito” 
(ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, 
José  Henrique.  Manual  de  Direito  Penal 
Brasileiro. V. 1. Parte Geral. 7ª ed. São Paulo: 
RT, 2007. p. 696-697).

3. Ação julgada procedente em relação aos 
seguintes  denunciados:  i)  réu  José  Dirceu 
de Oliveira e Silva (1º réu), pela prática do 
crime de quadrilha e de corrupção ativa; ii) 
réu José Genoíno Neto (2º réu), pela prática 
do crime de quadrilha e de corrupção ativa; 
iii) réu  Delúbio Soares de Castro (3º réu), 
pela  prática  do  crime  de  quadrilha  e  de 
corrupção  ativa;  iv)  réu  Marcos  Valério 
Fernandes  de  Souza (5º  réu),  pela  prática 
do crime de quadrilha,  de corrupção ativa 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, de 
peculato  descrito  no  item  III.1  (b.2)  da 
denúncia,  de  corrupção  ativa  descrito  no 
item  III.3  (c.1)  da  denúncia,  de  peculato 
descrito  nos  itens  III.2  (b)  e  III.3  (c.2)  da 
denúncia,  de  lavagem  de  dinheiro,  de 
corrupção ativa descrito no item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia e de evasão de divisas; 
v) réu Ramon Hollerbach Cardoso (6º réu), 
pela  prática  do  crime  de  quadrilha,  de 
corrupção ativa, descrito no item III.1 (b.1) 
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da denúncia,  de peculato descrito no item 
III.1 (b.2) da denúncia, de corrupção ativa, 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, de 
peculato  descrito  nos  itens  III.2  (b)  e  III.3 
(c.2)  da  denúncia,  de  corrupção ativa (art. 
333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, de lavagem de dinheiro e 
de evasão de divisas;  vi)  réu  Cristiano de 
Mello Paz (7º réu), pela prática do crime de 
quadrilha,  de  corrupção  ativa  descrito  no 
item  III.1  (b.1)  da  denúncia,  de  peculato, 
descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, de 
corrupção ativa, descrito no item III.3 (c.1) 
da denúncia,  de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), de 
peculato (art. 312 do Código Penal), descrito 
nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, e 
de  corrupção  ativa  (art.  333  do  Código 
Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) 
da  denúncia;  vii)  réu  Rogério  Lanza 
Tolentino (8º réu), pela prática do crime de 
quadrilha, de corrupção ativa, de corrupção 
ativa  descrito  no  item VI.1.a  da  denúncia, 
de  lavagem  de  dinheiro;  viii)  ré  Simone 
Reis  Lobo  de  Vasconcelos  (9ª  ré),  pela 
prática  do  crime  de  quadrilha,  ficando 
declarada prescrita a pretensão punitiva em 
relação  ao  referido  delito,  pelo  crime  de 
corrupção ativa descrito no item VI (1.a, 2.a, 
3.a,  4.a)  da  denúncia,  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998)  e  de  evasão  de  divisas;  ix)  ré 
Kátia Rabello (11ª ré), pela prática do crime 
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de  quadrilha,  de  lavagem de dinheiro,  de 
gestão fraudulenta (art. 4º,  caput, da Lei nº 
7.492/1986) e de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  nº  7.492/1986);  x) 
réu  José  Roberto  Salgado  (12º  réu),  pela 
prática do crime de quadrilha, de lavagem 
de  dinheiro  descrito  no  item  IV  da 
denúncia, de gestão fraudulenta e de evasão 
de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986);  xi)  réu  Vinícius  Samarane 
(13º  réu),  pela  prática  do  crime de  gestão 
fraudulenta  (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986)  e  de  lavagem de dinheiro;  xii) 
réu João Paulo Cunha (15º réu), pela prática 
do crime de corrupção passiva e de lavagem 
de  dinheiro;  xiii)  réu  Henrique  Pizzolato 
(17º réu), pela prática do crime de peculato, 
de  corrupção  passiva  e  de  lavagem  de 
dinheiro; xiv) réu Pedro da Silva Correa de 
Oliveira  Andrade  Neto  (18º  réu),  pela 
prática do crime de quadrilha, de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro; xv) réu 
Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade 
Neto  (18º  réu),  pela  prática  do  crime  de 
quadrilha,  de  corrupção  passiva  e  de 
lavagem de dinheiro; xvi) réu João Cláudio 
de Carvalho Genu (21º réu), pela prática do 
crime de quadrilha, de corrupção passiva e 
de lavagem de dinheiro; xvii) réu Enivaldo 
Quadrado (22º  réu),  pela prática do crime 
de  quadrilha  e  de  lavagem  de  dinheiro; 
xviii)  réu  Breno  Fischberg  (23º  réu),  pela 
prática  do  crime de  lavagem de  dinheiro; 
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xix)  réu  Valdemar  Costa  Neto  (25º  réu), 
pela  prática  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  e  de  corrupção  passiva;  xx)  réu 
Jacinto  de  Souza  Lamas  (26º  réu),  pela 
prática do crime de lavagem de dinheiro e 
de  corrupção  passiva;  xxi)  réu  Carlos 
Alberto  Rodrigues  Pinto  (28º  réu),  pela 
prática do crime de lavagem de dinheiro e 
de  corrupção  passiva;  xxii)  réu  Roberto 
Jefferson Monteiro Francisco (29º réu), pela 
prática do crime de lavagem de dinheiro e 
de  corrupção  passiva;  xxiii)  réu  Emerson 
Eloy  Palmieri  (30º  réu),  pela  prática  do 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  de 
corrupção  passiva;  xxiv)  réu  Romeu 
Ferreira Queiroz (31º réu),  pela prática do 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  de 
corrupção  passiva,  e  xxv)  réu  José 
Rodrigues Borba (31º réu), pela prática do 
crime de corrupção passiva. 

VOTO

ITEM II DA DENÚNCIA

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor  Presidente,  Senhores 
Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, eminentes advogados.

Preliminarmente,  incumbe-me  apresentar  os  fatos  criminosos 
imputados aos réus neste específico item II da peça vestibular acusatória 
em que o Ministério Público Federal relata o cometimento do crime de 
quadrilha previsto no art. 288 do Código Penal, que veicula o seguinte 
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Jacinto  de  Souza  Lamas  (26º  réu),  pela 
prática do crime de lavagem de dinheiro e 
de  corrupção  passiva;  xxi)  réu  Carlos 
Alberto  Rodrigues  Pinto  (28º  réu),  pela 
prática do crime de lavagem de dinheiro e 
de  corrupção  passiva;  xxii)  réu  Roberto 
Jefferson Monteiro Francisco (29º réu), pela 
prática do crime de lavagem de dinheiro e 
de  corrupção  passiva;  xxiii)  réu  Emerson 
Eloy  Palmieri  (30º  réu),  pela  prática  do 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  de 
corrupção  passiva;  xxiv)  réu  Romeu 
Ferreira Queiroz (31º réu),  pela prática do 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  de 
corrupção  passiva,  e  xxv)  réu  José 
Rodrigues Borba (31º réu), pela prática do 
crime de corrupção passiva. 

VOTO

ITEM II DA DENÚNCIA

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor  Presidente,  Senhores 
Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, eminentes advogados.

Preliminarmente,  incumbe-me  apresentar  os  fatos  criminosos 
imputados aos réus neste específico item II da peça vestibular acusatória 
em que o Ministério Público Federal relata o cometimento do crime de 
quadrilha previsto no art. 288 do Código Penal, que veicula o seguinte 
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preceito:

Quadrilha ou bando
Art.  288  -  Associarem-se  mais  de  três  pessoas,  em 

quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei 8.072, de 

25.7.1990).

Os ilícitos narrados teriam sido praticados pelos réus integrantes do 
denominado núcleo político [José Dirceu (1º réu), José Genoíno (2º réu), 
Delúbio  Soares  (3º  réu)  e  Sílvio  Pereira  (4º  réu)],  núcleo  publicitário 
[Marcos Valério (5º réu), Ramon Hollerbach (6º réu), Cristiano de Mello 
Paz (7º réu), Rogério Tolentino (8º réu), Simone Vasconcellos (9ª ré), Geiza 
Dias (10ª ré)],  e  núcleo financeiro [Kátia Rabello (11ª ré),  José Roberto 
Salgado (12º réu), Vinícius Samarane (13º réu), e Ayanna Tenório (14ª ré)].

Em apertada síntese, o Procurador-Geral da República relata que, na 
época  dos  fatos  criminosos  apurados  nestes  autos,  os  réus  acima 
mencionados teriam se associado de forma estável e permanente com o 
fim de praticar diversos crimes contra a Administração Pública. Cada um 
dos  réus  desempenharia  funções  específicas  para  a  quadrilha  e  todos 
estariam  envolvidos  no  projeto  de  obtenção  de  recursos  para  o 
financiamento de um audacioso projeto político de manutenção no poder.

A  subsunção  ao  tipo  do  art.  288  do  Código  Penal  decorreu, 
essencialmente,  da  prática  de  diversas  condutas  ilícitas  pelos  réus  ora 
nominados, delitos que já foram sobejamente reconhecidos pelo Plenário 
desta Corte. A associação dos réus era voltada para a prática de corrupção 
ativa, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção passiva.

É  esse  o  breve  contexto  fático  referente  ao  item  II  da  denúncia. 
Deveras,  nesse  tópico  abordaremos  os  aspectos  fáticos  e  as  premissas 
teóricas conducentes à conclusão da decisão quanto a este capítulo, mercê 
da adesão manifesta em relação ao voto do relator, que também integra a 
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motivação do decisum quanto às condutas praticadas pelos réus do núcleo 
político, publicitário e financeiro em relação ao aludido ilícito.

PREMISSAS TEÓRICAS

Do Crime de Quadrilha

O  crime  de  quadrilha  é  delito  coletivo,  plurissubjetivo,  cujo  tipo 
impõe a presença de determinadas condições muito específicas, sob pena 
de  a  circunstância  configurar,  tão-somente,  um autêntico  concurso  de 
pessoas. Na hipótese de mera coautoria, os réus se reúnem para a prática 
de  um  crime  e  podem  ad  eventum cometer  outros.  Por  outro  lado,  a 
unidade finalística e a prática de crimes indeterminados, ainda que da 
mesma espécie, num determinado lapso de tempo é prova inequívoca da 
quadrilha. Há, na quadrilha, estabilidade e programação deliquencial, o 
que  a  difere  da  coautoria.  Para  Heleno  Cláudio  Fragoso,  a  associação 
mencionada no tipo penal da quadrilha não representa qualquer formato 
de  ajuste  ou  de  agrupamento,  mas  “o  acordo  de  vontades,  de  modo  
permanente” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte 
Especial. Rio de Janeiro: Forense, p. 296).

Em  recente  decisão,  o  3º  Senado  do  Bundesgerichtshof,  tribunal 
alemão com competências semelhante às do Superior Tribunal de Justiça 
brasileiro, reconheceu ser essencial para a prática do crime de “formação  
de associações criminais” (Bildung krimineller Vereinigungen), semelhante ao 
delito  de  quadrilha,  o  envolvimento  subjetivo  dos  integrantes  nos 
objetivos  criminais  da  organização  e  no  seu  respectivo  processo  de 
formação decisional [subjektive Einbindung der Beteiligten in die kriminellen  
Ziele  der  Organisation und  in  deren  ent-sprechende  Willensbildung (BGH. 
Beschluss des 3. Strafsenats de 13/09/2011 – 3 StR 231/11)].

Na percepção da doutrina, exemplificada por Nélson Hungria:
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Associar-se que dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se  
estável  ou  permanentemente,  para  a  consecução  de  um  fim  
comum.  (HUNGRIA,  Nelson.  Comentários  ao  Código  Penal.  
vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 177) (Grifamos)

Encartado  no  art.  288  do  Código  Penal,  o  crime  de  quadrilha  é 
abrangido pelo título do Código Penal alusivo aos crimes contra a paz 
pública. A lesão provocada pelo crime de quadrilha atinge, portanto, a 
paz  na  sociedade,  ocasionando  intranquilidade  social  a  legitimar  uma 
atuação rigorosa do Poder Judiciário. É esse o bem jurídico que se tutela 
e, segundo pontifica Franz von Liszt:

todo  direito  existe  por  amor  dos  homens e  tem por  fim  
proteger interesse da vida humana. A proteção de interesses é  
a  essência  do direito,  a  ideia  finalística,  a  força que o  
produz (LISZT,  Franz  von.  Tratado  de  Direito  Penal 
alemão. Brasília: ed. Fac Sim. Senado Federal, 2006, p. 93) 
(Grifamos)

JESCHECK compartilha o mesmo entendimento e rememora que:

el  derecho  penal  tiene  la  misión  de  proteger  bienes  
jurídicos.  En todas  las  normas jurídicopenales  subyacen  
juicios  de  valor  positivos  sobre  bienes  vitales  que  son  
indispensables  para  la  convivência  humana  em  la  
comunidade  y  deben  ser  protegidos,  consecuentemente,  
por  el  poder  coactivo  del  Estado  a  través  de  la  pena  
pública. (JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho 
Penal. Granada: Editorial Comares, 1993, p. 6). (Grifamos)

Nesse  contexto,  figura  como  sujeito  passivo  do  delito  toda  a 
coletividade. A sociedade, que espera que sua voz seja ouvida pela casa 
do povo, ouve uma voz “corrompida”. No tenebroso caso relatado nos 
autos, a paz pública é atingida num de seus valores máximos que é a sua 
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ideologia.

Os crimes antecedentes narrados neste processo de vasta dimensão 
histórica  -  lavagem  de  dinheiro,  corrupção  ativa,  corrupção  passiva, 
peculato, gestão fraudulenta e corrupção ativa - são delitos capazes de 
instabilizar profundamente a sociedade e a ensejar uma ofensa chapada 
ao bem jurídico tutelado pelo  codex penal, qual seja, a paz pública. Paz 
pública  revela-se  como  conceito  jurídico  indeterminado,  ou,  na 
classificação germânica, como cláusula geral (Generalklausel). A expressão 
paz pública é aberta e comporta diversos significados. Há, contudo, uma 
zona  de  certeza  positiva  que  dela  se  extrai;  algumas  condutas 
sabidamente ofendem a paz pública, desconstroem noções basilares de 
segurança  e  de  tranquilidade.  A dimensão  social  dos  crimes  narrados 
neste processo, e que, na sua maioria, já foram reconhecidos pelo Plenário 
desta Corte, fazem desaguar a inequívoca conclusão de que se está diante 
de atuar ofensivo à paz pública.

O tipo penal da quadrilha, que se caracteriza como crime formal, na 
medida em que não exige resultado naturalístico, e de perigo abstrato, 
protege,  por  antecipação,  bens  jurídicos  que  seriam  atingidos  pelos 
crimes  que  a  quadrilha  intenta  atingir.  Essa  união  estável  inerente  ao 
delito  é  punida  independentemente  dos  malefícios  que  se  venha  a 
praticar.

Não se exige que a configuração do crime de quadrilha dependa da 
efetiva prática de crimes pelos seus associados,  porquanto a quadrilha 
timbra a sua existência pela mera articulação de desígnios. Sobre o tema, 
a Suprema Corte do Canadá já reconheceu, expressamente em decisão de 
2006, que “o crime de quadrilha é, essencialmente, um delito de intenção”1. Por 
todos, na doutrina, merece ser transcrito um trecho da obra de Nelson 

1  No original: “conspiracy is essentially a crime of intention”. 
Supreme Court of Canada. Citation: R.  v. Déry, [2006] 2.  Date: 20061123. 
S.C.R. 669, 2006 SCC 53. 2006: February 16; 2006: November 23.

38 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ideologia.

Os crimes antecedentes narrados neste processo de vasta dimensão 
histórica  -  lavagem  de  dinheiro,  corrupção  ativa,  corrupção  passiva, 
peculato, gestão fraudulenta e corrupção ativa - são delitos capazes de 
instabilizar profundamente a sociedade e a ensejar uma ofensa chapada 
ao bem jurídico tutelado pelo  codex penal, qual seja, a paz pública. Paz 
pública  revela-se  como  conceito  jurídico  indeterminado,  ou,  na 
classificação germânica, como cláusula geral (Generalklausel). A expressão 
paz pública é aberta e comporta diversos significados. Há, contudo, uma 
zona  de  certeza  positiva  que  dela  se  extrai;  algumas  condutas 
sabidamente ofendem a paz pública, desconstroem noções basilares de 
segurança  e  de  tranquilidade.  A dimensão  social  dos  crimes  narrados 
neste processo, e que, na sua maioria, já foram reconhecidos pelo Plenário 
desta Corte, fazem desaguar a inequívoca conclusão de que se está diante 
de atuar ofensivo à paz pública.

O tipo penal da quadrilha, que se caracteriza como crime formal, na 
medida em que não exige resultado naturalístico, e de perigo abstrato, 
protege,  por  antecipação,  bens  jurídicos  que  seriam  atingidos  pelos 
crimes  que  a  quadrilha  intenta  atingir.  Essa  união  estável  inerente  ao 
delito  é  punida  independentemente  dos  malefícios  que  se  venha  a 
praticar.

Não se exige que a configuração do crime de quadrilha dependa da 
efetiva prática de crimes pelos seus associados,  porquanto a quadrilha 
timbra a sua existência pela mera articulação de desígnios. Sobre o tema, 
a Suprema Corte do Canadá já reconheceu, expressamente em decisão de 
2006, que “o crime de quadrilha é, essencialmente, um delito de intenção”1. Por 
todos, na doutrina, merece ser transcrito um trecho da obra de Nelson 

1  No original: “conspiracy is essentially a crime of intention”. 
Supreme Court of Canada. Citation: R.  v. Déry, [2006] 2.  Date: 20061123. 
S.C.R. 669, 2006 SCC 53. 2006: February 16; 2006: November 23.

38 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5937 de 8405 STF-fl. 57552



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

Hungria em que o tópico também é amplamente desenvolvido:

Como  se  vê  do  art.  288, para  que  exista  o  crime  de  
“quadrilha ou bando” é suficiente o mero fato de se associarem  
mais de três pessoas (no mínimo quatro) para o fim de cometer  
crimes,  sem  necessidade,  sequer,  do  começo  de  execução  de  
qualquer destes, isto é, independentemente da atuação do mais  
ou menos extenso plano criminoso que os associados se hajam  
proposto. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal.  
vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 177) (Grifamos)

É  perfeitamente  possível  que  a  quadrilha  sequer  cometa  crime 
algum  ou  que  um  ou  vários  de  seus  integrantes  sejam  absolvidos 
criminalmente dos crimes foram imputados aos membros da quadrilha, 
porquanto se revela suficiente a mera intenção dolosa de associação para 
a prática de crimes. De acordo com a percuciente análise de Guilherme de 
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Para Mirabete:

também não se descaracteriza o crime se houver absolvição  
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integrantes quando há prova da associação estável de mais de  
três pessoas. (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato  
N. Código Penal Interpretado. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2011,  
p. 1.618) (Grifamos)
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momento  em  que  a  associação  criminosa  se  constitui,  mesmo  que 
nenhum crime tenha sido praticado, e se perpetua, na qualidade de crime 
de  natureza  permanente,  durante  todo  o  período  em  que  perdurar  a 
associação. Nesse contexto, membro da quadrilha que não praticou crime 
algum apenas responderá criminalmente pelo ilícito do art. 288 do CP.

De acordo com a lição de Nelson Hungria:

O  momento  consumativo  do  crime  é  o  momento  
associativo,  pois  com  este  já  se  apresenta  um  perigo  
suficientemente  grave  para alarmar  o  público  ou conturbar  a  
paz  ou  tranquilidade  de  ânimo  da  convivência  civil. 
(HUNGRIA, Nelson.  Comentários ao Código Penal.  Rio de 
janeiro: Forense, v. 9, 1959, p. 178) (Grifamos)

Sobre este tópico, Cezar Roberto Bittencourt defende que:

é irrelevante que o bando tenha ou não praticado algum  
delito.  Com  efeito,  o  crime  de  quadrilha  (art.  288)  pode  
consumar-se e extinguir-se sem se ter cometido um só crime e  
pode constituir-se para a prática de um número indeterminado  
de  delitos,  independente  de  efetivamente  vir  a  executá-los.  
(BITTENCOURT,  Cezar  Roberto.  Tratado  de  Direito  Penal.  
Parte Especial, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 286)

Na jurisprudência desta Corte, o mesmo entendimento é adotado, 
consoante se extrai do seguinte precedente em sede de  habeas corpus da 
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:

E M E N T A: 
(...) 2. O crime de quadrilha se consuma, em relação 

aos  fundadores,  no  momento  em  que  aperfeiçoada  a 
convergência de vontades entre mais de três pessoas, e, 
quanto àqueles que venham posteriormente a integrar-se 
ao bando já formado,  no momento da adesão de cada 
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qual;  crime  formal,  nem  depende,  a  formação 
consumada  de  quadrilha,  da  realização  ulterior  de 
qualquer  delito  compreendido  no  âmbito  de  suas 
projetadas  atividades  criminosas,  nem, 
conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada 
um  dos  partícipes  da  organização  reclama  que  se  lhe 
possa  atribuir  participação  concreta  na  comissão  de 
algum dos crimes-fim da associação. 3.  Segue-se que à 
aptidão  da  denúncia  por  quadrilha  bastará,  a  rigor,  a 
afirmativa de o denunciado se ter associado à organização 
formada de mais de três elementos e destinada à prática 
ulterior de crimes; para que se repute idônea a imputação 
a alguém da participação no bando não é necessário, pois, 
que se lhe irrogue a cooperação na prática dos delitos a 
que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia, 
a  título  de  evidências  da  sua  formação  anteriormente 
consumada.

Decisão
Por maioria de votos, o Tribunal indeferiu o pedido 

de habeas corpus, vencido o Ministro Marco Aurélio, que 
o  deferia.  Votou  o  Presidente.  Não  votou  o  Ministro 
Francisco  Rezek,  por  não  ter  assistido  ao  relatório. 
Plenário,  30.06.93.  (HC  70.290/RJ  -  RIO  DE  JANEIRO 
HABEAS  CORPUS  Relator(a):  Min.  SEPÚLVEDA 
PERTENCE  Julgamento:  30/06/1993  Órgão  Julgador: 
Tribunal  Pleno.  Publicação  DJ  13-06-1997  PP-26691) 
(Grifamos)

No mesmo sentido,  o  seguinte  aresto  da  relatoria  do  Min.  Cezar 
Peluso:

EMENTA:  AÇÃO  PENAL.  Crime  de  quadrilha  ou 
bando. Delito formal contra a paz pública. Circunstâncias 
elementares  do  tipo.  Concurso  de,  pelo  menos,  quatro 
pessoas,  finalidade específica  dos  agentes  e  estabilidade 
do  consórcio.  Exigência  da  prática  ulterior  de  delito 
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compreendido  no  projeto  criminoso.  Desnecessidade. 
Figura  autônoma.  Descrição  suficiente  dos  fatos 
elementares.  Denúncia  apta.  Impossibilidade  de 
aprofundar  a  cognição  dos  fatos  à  luz  da  prova.  HC 
denegado.  Inteligência  do  art.  288  do  Código  Penal. 
Precedentes.  Crime  formal,  o  delito  de  quadrilha  ou 
bando  consuma-se  tanto  que  aperfeiçoada  a 
convergência  de  vontade  dos  agentes  e,  como  tal, 
independe  da  prática  ulterior  de  qualquer  delito 
compreendido no âmbito de suas projetadas atividades 
criminosas.

Decisão
A Turma, por votação unânime, indeferiu o pedido 

de  habeas  corpus,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  2ª 
Turma, 04.09.2007.(HC 88.978/ DF - DISTRITO FEDERAL  
HABEAS  CORPUS  Relator(a):  Min.  CEZAR  PELUSO 
Julgamento: 04/09/2007 Órgão Julgador: Segunda Turma. 
DJe-106  DIVULG-20-09-2007  PUBLIC-21-09-2007,  DJ  21-
09-2007  PP-00043  EMENT  VOL-02290-02  PP-00262) 
(Grifamos)

Quando  um  membro  da  quadrilha  efetivamente  pratica  o  crime 
pretendido, ele responderá pelo crime de quadrilha em concurso material 
com o outro ilícito cometido. No mesmo, sentido, v. g., Fernando Capez 
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 3. Saraiva:  
São Paulo, 2004, p. 262),  Mirabete  (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI,  
Renato  N..  Código  Penal  Interpretado.  7ª  edição.  São  Paulo:  Atlas,  2011,  p.  
1.629: “O crime de quadrilha ou bando é sempre independente daqueles que são  
praticados  pela  societas  delinquentium,  configurando-se  pois,  o  concurso  
material  entre  eles.)  e  Cezar  Roberto  Bittencourt  [BITTENCOURT,  Cezar  
Roberto.  Tratado de Direito Penal.  Parte Especial, vol. 4.  São Paulo: Saraiva,  
2004, p. 286. (Grifamos)].

Na  doutrina  estrangeira,  o  entendimento  quanto  ao  concurso 
material  também  é  predominante.  Phillip  E.  Johnson,  Professor  da 
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Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, Berkeley, sustenta 
que “se os membros da quadrilha realmente praticarem o crime que concordaram  
cometer, eles podem ser condenados tanto pelo crime de quadrilha quanto pelo  
crime  praticado”  (JOHNSON,  Phillip  E.  California  Law  Review.  The 
Unnecessary  Crime of  Conspiracy,  vo.  61,  n.  5,  september  1963,  p.  p. 
1.143. No original: “if conspirators actually carry out the crime they agree to  
commit, they may be convicted and sentenced for both the conspiracy and for the  
substantive crime”).

O  Supremo  Tribunal  Federal  também  já  reconheceu  o  concurso 
material entre o crime de quadrilha e aquele eventualmente praticado por 
seus membros, a saber:

E M E N T A: HABEAS CORPUS - CASO "ABÍLIO 
DINIZ" – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA 
A  PAZ  PÚBLICA,  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA  E  CONTRA  A  PESSOA  (...)  PRETENDIDA 
DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA - 
INADMISSIBILIDADE  -  PEDIDO  INDEFERIDO.  (...) 
CRIME  DE  QUADRILHA  -  ELEMENTOS  DE  SUA 
CONFIGURAÇÃO  TÍPICA.-  O  crime  de  quadrilha 
constitui modalidade delituosa que ofende a paz pública. 
A configuração  típica  do  delito  de  quadrilha  ou  bando 
deriva  da  conjugação  dos  seguintes  elementos 
caracterizadores : (a) concurso necessário de pelo menos 
quatro (4) pessoas (RT 582/348 - RT 565/406), (b) finalidade 
específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos 
(RTJ 102/614 - RT 600/383) e (c) exigência de estabilidade e 
de permanência da associação criminosa (RT 580/328 - RT 
588/323  -  RT  615/272).  (...)  O  crime  de  quadrilha  é 
juridicamente independente daqueles que venham a ser 
praticados  pelos  agentes  reunidos  na  societas 
delinquentium  (RTJ  88/468).  O  delito  de  quadrilha 
subsiste  autonomamente,  ainda que os crimes  para os 
quais  foi  organizado  o  bando  sequer  venham  a  ser 
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cometidos.- Os membros da quadrilha que praticarem a 
infração  penal  para  cuja  execução  foi  o  bando 
constituído expõem-se, nos termos do art. 69 do Código 
Penal,  em  virtude  do  cometimento  desse  outro  ilícito 
criminal,  à regra do cúmulo material pelo concurso de 
crimes  (RTJ  104/104  -  RTJ  128/325  -  RT  505/352).  (...) 
Decisão:  A Turma indeferiu o pedido de habeas corpus. 
Unânime.  (HC  72.992/SP  -  SÃO  PAULO  HABEAS 
CORPUS Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 
21/11/1995 Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJ 
14-11-1996 PP-44469). (Grifamos)

Ainda  quanto  aos  elementos  para  a  caracterização  do  crime  de 
quadrilha, a legislação pátria exige que mais de três pessoas se associem 
para a prática de crimes indeterminados, revelando-se insuficiente para a 
configuração  do  delito  de  quadrilha  a  prática  de  um  único  crime. 
Corroborando  esse  entendimento,  a  Primeira  Turma  do  Supremo 
Tribunal Federal diferenciou recentemente o crime de quadrilha do de 
conspiracy do  direito  anglo-saxônico,  na  medida  em  que  este  último 
independe da prática de mais de um crime, in verbis:

EMENTA  DIREITO  PENAL.  HABEAS  CORPUS. 
CRIME  DE  QUADRILHA.  CONFIGURAÇÃO  TÍPICA. 
REQUISITOS. Para a configuração do crime de associação 
criminosa do art. 288 do Código Penal brasileiro, exige-
se a associação de mais de três pessoas "para a prática de 
crimes", não sendo suficiente o vínculo para a prática de 
um  único  ato  criminoso.  É  o  que  distingue, 
principalmente, o tipo de associação criminosa da figura 
delitiva assemelhada do crime de conspiracy do Direito 
anglo-saxão  que  se  satisfaz  com  o  planejamento  da 
prática  de  um  único  crime.  Se,  dos  fatos  tidos  como 
provados  pelas  instâncias  ordinárias,  não  se  depreende 
elemento  que  autorize  conclusão  de  que  os  acusados 
pretenderam  formar  ou  se  vincular  a  uma  associação 
criminosa para a prática de mais de um crime, é possível o 
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emprego do habeas corpus para invalidar a condenação 
por esse delito, sem prejuízo dos demais. Habeas corpus 
concedido  e  estendido  de  ofício  aos  coacusados  em 
idêntica situação. Decisão: A Turma concedeu a ordem de 
habeas corpus, com extensão aos corréus, nos termos do 
voto da Relatora. Unânime. (HC 103.412/SP - SÃO PAULO 
HABEAS  CORPUS  Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER 
Julgamento:  19/06/2012  Órgão Julgador:  Primeira  Turma 
Publicação  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166  DIVULG 
22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012) (Grifamos)

Na identificação do delito de quadrilha, também ressoa irrelevante a 
existência de um líder ou que cada um dos membros pratique uma tarefa 
específica. Segundo Nelson Hungria:

Via de regra, a quadrilha ou bando tem um chefe, e 
entre os gregários são destacados alguns para tais ou quais 
funções específicas; mas nada disso é necessário para que 
se  reconheça  a  associação  em  quadrilha  ou  bando. 
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de 
janeiro: Forense, v. 9, 1959, p. 178). (Grifamos)

No mesmo sentido, Fernando Capez:

Não  é  necessário  para  a  comprovação  da  
estabilidade  da  associação  que  haja  uma  organização  
estrutural,  isto  é,  uma  hierarquia  entre  seus  membros,  com  
papéis  previamente  estabelecidos  para  cada  um.  (CAPEZ,  
Fernando.  Curso de  Direito  Penal.  Parte  Especial.  Volume 3.  
Saraiva: São Paulo, 2004, p. 255).

O que se exige é a vontade de associação para a prática de crimes. 
Não é imprescindível a presença de uma estrutura hierárquica que paute 
a  relação  funcional  entre  os  seus  membros.  Basta  a  demonstração  da 
existência de uma organização e da consciência de seus integrantes de 
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que  ela  foi  criada.  Da  jurisprudência  do  Bundesgerichtshof,  é  possível 
extrair  o  caráter  irrelevante  do  modo  como  a  quadrilha  decide  e  se 
estrutura. Confira-se a tradução livre do aresto decidido em 13/09/2011 
pelo 3º Senado do BGH alemão:

No âmbito interno da associação criminosa,  é imperioso  
que  existam  estruturas  de  decisão  (Entscheidungsstrukturen)  
que  sejam  conhecidas  pelos  seus  membros.  Esse  processo  
organizado de formação decisional precisa ser observado como  
preceito  cogente  pelos  integrantes  da  quadrilha.  O tipo  e  a  
maneira  como  o  processo  de  formação  decisional  se  
desenvolve  é,  contudo,  irrelevante.  As  normas  a  serem  
observadas pelos membros da organização podem estar  
em harmonia com o princípio democrático ou podem ser  
erigidas de acordo com o princípio da hierarquia (Prinzip  
von Befehl und Gehorsam) (...) Quadrilhas que se encaixam no  
tipo do §§129 e seguintes  do Código Penal  alemão podem se  
materializar  por  meio  de  uma  variedade  de  formas  de  
organização.  Assim,  existem  algumas  quadrilhas  com  
propósitos econômicos, bem como outras que perseguem  
objetivos políticos,  ideológicos ou religiosos.  (...)  Nem a  
forma  de  organização  (Organizationsform),  nem  o  tipo  de  
processo de formação decisional são preestabelecidos.2 (Grifamos)

2  Texto  original:  Innerhalb  der  Vereinigung  müssen  deshalb  
bestimmte,  von  ihren  Mitgliedern  anerkannte  Entscheidungsstrukturen  
bestehen; dieser organisierten Willensbildung müssen sich die Mitglieder als für  
alle  verbindlich  unterwerfen.  Die  Art  und  Weise  der  Willensbildung  ist  
allerdings  gleichgültig;  Die  Art  und Weise  der  Willensbildung ist  allerdings  
gleichgültig;  die  für  alle  Mitglieder  verbindlichen  Regeln  können  etwa  dem  
Demokratieprinzip entsprechen oder auf dem Prinzip von Befehl und Gehorsam  
aufgebaut sein. (...)Vereinigungen, die den §§ 129 ff. StGB unterfallen, können  
in einer kaum überschaubaren Vielzahl von tatsächlichen Organisationsformen  
auftreten.  So werden etwa Gruppierungen mit wirtschaftlichen Zielsetzungen  
ebenso  erfasst  wie  solche,  die  politische,  ideologische  oder  religiöse  Zwecke  
verfolgen. (...) Weder die Organisationsform noch die Art der Willensbildung ist  
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A organização  sequer  precisa  ser  formalmente  constituída.  Para 
Cezar Roberto Bittencourt, revela-se “desnecessário o pacto sceleris formal, ao  
qual os franceses deram um valor exagerado” [BITTENCOURT, Cezar Roberto.  
Tratado de Direito Penal. Parte Especial, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 286  
(Grifamos)]. Sobre este tópico, revela-se oportuno destacar que não existe, 
na  estrutura  da  Administração  Pública  brasileira,  um  cartório  ou 
serventia destinada ao registro formal de quadrilha e de bandos e, ainda, 
que  o  nosso  extenso  Código  Civil  também não  prevê,  em dispositivo 
algum, uma espécie de ajuste do tipo “contrato de quadrilha ou bando”. 
É,  assim,  natural  que  a  organização  pretenda  ocultar-se  de  maneira  a 
dificultar a sua existência.

A estabilidade e permanência da quadrilha noticiada nos autos é, 
por sua vez, comprovada por meio da duradoura mecânica empregada 
pelos réus de retirada de expressivas quantias de dinheiro em agências 
bancárias,  pelas  datas  dos  empréstimos  e  de  suas  renovações  ilícitas, 
pelos  contatos  mantidos  pelos  integrantes  do  grupo  durante  longo 
período  de  tempo.  O  elo  associativo  destinado  à  prática  de  crimes 
variados  perdurou  por  mais  de  um  ano,  o  que  afasta,  de  maneira 
irretorquível, eventual tese de mera coatoria. O acervo probatório induz 
inequivocamente à conclusão de que o conluio não era transitório e à de 
que os réus se associaram para a prática intencional de variados crimes. 
Não se estava diante de um singelo e efêmero agrupamento de pessoas, 
mas de indivíduos que eram parte integrante de um grupo voltado para a 
prática de ilícitos de gravidade ímpar em nosso país.

Ressoa irrelevante a existência de uma motivação política subjacente 
para  a  formação  da  quadrilha.  A  intenção  da  prática  de  crimes 
indeterminados, ainda que acompanhada de aspirações políticas e sociais, 
configura  o  delito  previsto  no  art.  288  do  Código  Penal,  consoante  já 

im Einzelnen festgelegt. (BGH. Beschluss des 3. Strafsenats de 13/09/2011 – 
3 StR 231/11)].
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reconhecido por esta Corte em feito da relatoria do Ministro Celso de 
Mello, in verbis:

E M E N T A: HABEAS CORPUS - CASO "ABÍLIO 
DINIZ" – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA 
A  PAZ  PÚBLICA,  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E  CONTRA A PESSOA –  (...)  PRETENDIDA 
DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA - 
INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. (...)  -  A 
existência  de  motivação  política  subjacente  ao 
comportamento delituoso dos agentes não descaracteriza 
o elemento subjetivo do tipo consubstanciado no art. 288 
do  CP,  eis  que,  para  a  configuração  do  delito  de 
quadrilha,  basta  a  vontade  de  associação  criminosa  - 
manifestada por mais de três pessoas -, dirigida à prática 
de  delitos  indeterminados,  sejam  estes,  ou  não,  da 
mesma espécie. (...) Decisão: A Turma indeferiu o pedido 
de habeas corpus. Unânime. (HC 72.992/SP - SÃO PAULO 
HABEAS CORPUS Relator(a):  Min.  CELSO DE MELLO 
Julgamento: 21/11/1995 Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Publicação DJ 14-11-1996 PP-44469). (Grifamos)

Do Lapso Temporal da Manutenção da Quadrilha no Presente Caso

É uníssono na doutrina – de Nelson Hungria a Heleno Fragoso – o 
entendimento de que a associação dos membros não precisa ser perpétua, 
bastando que seja identificada, estável e de caráter permanente.

In casu,  os delitos comprovados nos autos se iniciaram no ano de 
2003. Muito embora a quadrilha do mensalão tenha, provavelmente, data 
de nascimento antes do início da prática dos crimes imputados a seus 
integrantes, o que se tem de prova a respeito da sua existência é a prática 
de delitos iniciada em 2003.
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Por se tratar de crime de natureza permanente, que produz efeitos 
duradouros  enquanto  subsistirem os  requisitos  do  art.  288  do  Código 
Penal, o delito só cessará quando restar comprovado que os réus fizeram 
desaparecer os vínculos associativos para a prática de crimes.

E  aqui,  senhor  presidente,  chamo atenção  para  um tema deveras 
relevante e que se sugere seja enfrentado por esta Corte. Em um contexto 
de  condenação  dos  réus  pelo  crime  de  quadrilha,  o  Plenário  terá  de 
decidir até quando a quadrilha do mensalão existiu. Essa informação será 
imprescindível para a identificação futura da ocorrência, se for o caso, de 
prescrição em relação ao referido delito. É que o prazo prescricional do 
crime  de  quadrilha  apenas  se  inicia  no  momento  em  que  o  vínculo 
associativo se desfaz.

Feita essa digressão, temos que a quadrilha do mensalão apenas se 
desfez,  de  maneira  incontroversa,  a  partir  do  momento  em  que  o 
escândalo  foi  nacionalmente  divulgado  por  meio  da  imprensa,  em 
especial  a  partir  do depoimento do réu Roberto Jefferson ocorrido em 
14/09/2005. Pouco provável que os integrantes da quadrilha continuassem 
associados após a referida data, ocasião que será considerada como data 
de  óbito  da  quadrilha  do  cognominado mensalão  e  parâmetro  para  o 
termo a quo do cálculo da prescrição da pretensão punitiva.

Do número de membros da Quadrilha

O tipo do art. 288 do Código Penal impõe a presença de, no mínimo, 
quatro integrantes para que a associação seja considerada quadrilha. E a 
defesa dos réus insiste na tese de que não havia a presença do número 
mínimo de pessoas para a configuração da quadrilha, mormente porque 
nem todos os réus se conheciam.

Quanto  a  este  argumento,  alguns  esclarecimentos  precisam  ser 
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feitos. Em primeiro lugar, extrai-se dos autos a nítida existência de uma 
quadrilha maior que encobria os diversos núcleos dos réus envolvidos no 
cognominado esquema do mensalão.  Além da grande quadrilha,  mais 
abrangente,  havia  divisões  especializadas em determinadas funções.  À 
guisa  de  ilustração,  os  membros  do  núcleo  político  e  publicitário 
integravam uma mesma quadrilha  voltada  para  a  prática  de  diversos 
crimes  contra  a  Administração  Pública  por  meio  da  compra  de  apoio 
parlamentar no Congresso Nacional. Ocorre que os membros do núcleo 
financeiro,  executivos  do  Banco  Rural,  tinham  funções  específicas 
distintas daquelas dos integrantes da quadrilha na condição de membros 
do  núcleo  político.  Considerando-se  todos  os  núcleos  criminosos,  é 
inegável a presença de mais de três integrantes na quadrilha criada. Não 
é crível, nesse contexto, a tese veiculada pela defesa dos réus de que não 
se  está diante  do requisito do tipo penal  da presença de mais de três 
pessoas para a configuração do delito.

Em  segundo  lugar,  o  crime  de  quadrilha  é  admitido 
doutrinariamente ainda que nem todos os seus integrantes se conheçam 
ou não sejam identificados.  Sobre  o  tema,  Nelson Hungria pontificou 
que:

Nem mesmo é preciso que todos os quadrilheiros ou  
bandidos se conheçam mutuamente, ou residam na mesma  
localidade,  ou  tenham sede  habitual  de  reunião.  Para  o  
acordo  associativo  não  é  de  mister  a  presença  conjunta  dos  
comparsas: poderá efetuar-se até mesmo mediante emissários ou  
correspondência. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código  
Penal. Rio de janeiro: Forense, v. 9, 1959, p. 178). (Grifamos)

Essa também é a avaliação de Magalhães Noronha, in verbis:

Claro que, quase sempre, tem a associação criminosa 
um  chefe  ou  dirigente  –  o  mais  perigoso,  o  mais 
inteligente  ou  o  mais  idoso  –;  certo  é  também  que 
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comumente  seus  componentes  têm  tarefas 
predeterminadas etc., porém, nada disso é indispensável à 
existência daquela.

Nem  mesmo,  como  escreve  Soler,  é  necessário  o  trato  
pessoal  e  direto  dos  associados.  Não  é  preciso,  
consequentemente,  o  contato  pessoal,  nem  o  
conhecimento, nem a reunião em comum, nem a unidade  
de lugar.  Os acordos podem ser concluídos por meio de  
emissários  ou  correspondência.  (NORONHA,  E. 
Magalhães.  Direito  Penal.  Parte  Especial.  4º  Volume. 
Saraiva: São Paulo, 1962, p. 145). (Grifamos)

HELENO  CLÁUDIO  FRAGOSO  compartilha  o  mesmo 
entendimento, verbis:

Não  se  exige,  evidentemente,  uma  constituição  ou  
organização formal, bastando uma organização de fato e mesmo  
rudimentar,  sem que seja  necessária a reunião em comum ou  
que todos os membros se conheçam.  (FRAGOSO, Heleno 
Cláudio.  Lições  de  Direito  Penal.  Parte  Especial.  Rio  de 
Janeiro: Forense, p. 296). (Grifamos)

Mirabete segue o mesmo raciocínio, in verbis:

Pouco  importa,  porém,  que  os  componentes  da  
quadrilha não se conheçam reciprocamente, que tenham ou  
não  um  líder,  que  estejam  ou  não  designados  para  tarefas  
específicas, que todos participem ou não de cada ação delituosa  
praticada  etc.  É  irrelevante,  aliás,  que  haja  uma  organização  
apenas  rudimentar.  (MIRABETE,  Julio  Fabbrini;  FABBRINI,  
Renato  N..  Código  Penal  Interpretado.  7ª  edição.  São  Paulo:  
Atlas, 2011, p. 1.620) (Grifamos).

Na  jurisprudência  do  STF,  também  se  extrai  o  entendimento  da 
desnecessidade de que todos os integrantes da quadrilha se conheçam, 
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verbis:

Ementa
(...)  1.  No  crime  de  quadrilha  ou  bando  pouco 

importa  que  os  seus  componentes  não  se  conheçam 
reciprocamente,  que haja um chefe ou líder, que todos 
participem  de  cada  ação  delituosa  ou  que  cada  um 
desempenhe uma tarefa específica, bastando que o fim 
almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo. (...)

Decisão
O Tribunal julgou procedente em parte a ação penal 

para  condenar o réu,  pela  prática  do crime previsto  no 
artigo 15 da Lei nº 9.263/96, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) 
mês  e  10  (dez)  dias  de  reclusão e  a  14  (quatorze)  dias-
multa,  de  valor  unitário  equivalente  a  1  (um)  salário 
mínimo,  sob  regime  aberto  que  será  disciplinado  na 
execução,  contra  os  votos  dos  Senhores  Ministros  Dias 
Toffoli  (Relator),  que  substituía  a  pena  privativa  de 
liberdade por restritiva de direitos, e Marco Aurélio, que 
absolvia  o  réu,  julgando  de  todo  improcedente  a  ação 
penal.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Cezar  Peluso. 
Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Joaquim 
Barbosa. Plenário, 08.09.2011. (AP 481/PA – PARÁ. AÇÃO 
PENAL  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI
Revisor(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 08/09/2011 Órgão 
Julgador:  Tribunal  Pleno  Publicação  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-
06-2012) (Grifamos)

É a intenção comum dos seus membros para a  prática de crimes 
indeterminados que origina o crime de quadrilha. Pouco importa que os 
agentes  não  se  conheçam,  o  que,  in  casu, não  se  revelou  crível  ou 
verossímil. A prova dos autos revela que eles se encontraram em algumas 
oportunidades, mercê de saberem a identificação do núcleo político, nas 
pessoas físicas, o Rural, e a SMP&B. Todos os réus sabiam a composição 
de cada um dos núcleos e a função de cada um. A título de exemplo, 
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oportunidades, mercê de saberem a identificação do núcleo político, nas 
pessoas físicas, o Rural, e a SMP&B. Todos os réus sabiam a composição 
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Delúbio Soares do núcleo político ligava para Marcos Valério, do núcleo 
publicitário, que, por sua vez, entrava em contato com Kátia Rabello do 
núcleo financeiro. Os telefones tocavam, os pedidos eram atendidos, as 
reuniões aconteciam e os delitos eram perpetrados. Todos os envolvidos 
sabiam da composição da quadrilha e tinham objetivos comuns.

Em acréscimo, o reconhecimento, in casu, da incidência da teoria do 
domínio funcional  do fato,  difundida,  dentre  outros,  por Claus Roxin, 
acarreta a necessária conclusão de que existia uma quadrilha organizada 
para a prática de delitos, cada um de seus integrantes responsável por 
funções específicas e imprescindíveis para o alcance do desiderato final.

A configuração  do  delito  de  quadrilha  também  não  exige  que  a 
prática criminosa tenha como finalidade a obtenção de lucro. É natural 
que as associações criminosas tenham, via de regra, a preocupação central 
com o resultado econômico de suas atividades. Contudo, o tipo penal não 
exige esse propósito e quadrilha pode ter outros objetivos, tais como o da 
manutenção  dos  seus  integrantes  no  poder  ou  o  da  distribuição  de 
riqueza na sociedade. Sobre o tema, confira-se a lição de Nelson Hungria:

Comumente,  a  quadrilha  ou  bando  se  forma  para 
fazer do crime um meio lucrativo; mas, excepcionalmente, 
pode ser alheia a semelhante torpeza, agindo mesmo por 
um  valor  social.  (HUNGRIA,  Nelson.  Comentários  ao 
Código Penal. Rio de janeiro: Forense, v. 9, 1959, p. 179).

Da Quadrilha e o Crime Continuado

O  Plenário  desta  Corte  analisará,  na  fase  que  está  por  vir  do 
julgamento da dosimetria das penas, se os crimes praticados pelos réus 
serão considerados em concurso material ou de acordo com a teoria do 
crime continuado. Por essa razão, impõe-se, desde já, no atual momento 
em que se debate o cometimento do crime de quadrilha, a aferição da 
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admissibilidade  em  abstrato  do  emprego  da  teoria  da  continuidade 
delitiva em relação ao crime de quadrilha. É que, aqui, é forçoso fixar se a 
continuidade delitiva faz desaparecer a pluralidade de crimes cometidos 
pelos réus, o que é exigido pelo tipo penal da quadrilha. 

Crime continuado é uma ficção jurídica que permite ao magistrado 
aplicar a pena justa na hipótese em que são praticados diversos ilícitos 
umbilicalmente ligados.

A conciliação do crime continuado com o delito de quadrilha subjaz 
assentada pela doutrina majoritária e, também, pela jurisprudência dos 
tribunais brasileiros.  Sobre o tema,  Magalhães  Noronha faz a seguinte 
análise:

O art. 288 fala em crimes e, consequentemente, dois 
delitos bastam.

Linhas atrás dissemos não se confundir a co-participação  
em crime continuado com o bando ou quadrilha, referindo-nos à  
estabilidade  e  permanência  deste.  Não  quisemos,  entretanto,  
dizer que seja ele incompatível com a continuação.  No delito  
continuado, há, realmente, crimes (como o art. 288 fala) e  
só por ficção jurídica é que ele passa a ser figura unitária.  
Se  uma quadrilha tem o propósito  de,  em dois  ou três  
dias,  furtar,  por  ex.,  em  três  ou  quatro  bancos,  o  
reconhecimento  do  crime  continuado  não  se  opõe  ao  
reconhecimento  daquela.  (NORONHA,  E.  Magalhães. 
Direito  Penal.  Parte  Especial.  4º  Volume.  Saraiva:  São 
Paulo, 1962, p. 146-147). (Grifamos)

A percepção de Guilherme de Souza Nucci não é diferente, verbis:

O  crime  continuado  é  um  benefício  criado  para 
permitir  a  aplicação de  uma pena mais  branda a  quem 
realize mais de um delito da mesma espécie,  que,  pelas 
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 
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semelhantes, parecem ser uma continuação um do outro. 
É,  segundo  entendemos,  autêntica  ficção.  Por  isso,  é 
plausível supor que pessoas associadas para a prática de 
vários roubos, por exemplo, ainda que em continuidade 
delitiva,  possam  provocar  a  concretização  do  crime 
previsto  no  art.  288.  Afinal,  estão  agrupadas  com  a 
finalidade  de  cometer  crimes,  ainda  que  venham  a  ser 
considerados,  para  efeito  de  aplicação  da  pena,  uma 
continuidade. Essa é a corrente amplamente majoritária na 
doutrina, ressaltando Paulo José da Costa Jr. que o mesmo 
se  dá  na  Itália  (Comentários  ao  Código  Penal,  p.  885). 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 
7ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 940)

Júlio Fabbrini Mirabete (Manual de Direito Penal, p. 200), Fernando 
Capez  (Curso  de  Direito  Penal.  Parte  Especial.  Vol.  3,  p.  256-257)  e 
Damásio  de  Jesus  (Direito  Penal,  v.  3,  p.  414)  defendem  esse  mesmo 
entendimento.

Na jurisprudência brasileira, o entendimento majoritário a respeito 
da admissibilidade do crime de quadrilha no caso de crime continuado 
também encontra firme eco, in verbis:

EMENTA:  Habeas  Corpus.  2.  Estelionato 
qualificado  e  quadrilha.  Crime  continuado.  3. 
Legitimidade  da  negativa  de  apelação  em  liberdade.  4. 
Sentença  que  confirma,  de  modo  fundamentado,  a 
necessidade de prisão preventiva. (...)  7.  Habeas Corpus 
indeferido

Decisão
A Turma, por votação unânime, indeferiu o pedido 

de  habeas  corpus,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  2ª. 
Turma,  12.04.2005.  (HC 83834  /  RJ  -  RIO DE  JANEIRO 
HABEAS  CORPUS  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES 
Julgamento: 12/04/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma. 
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Publicação DJ 03-06-2005 PP-00047 EMENT VOL-02194-02 
PP-00299) (Grifamos)

E  M  E  N  T  A:  "HABEAS  CORPUS"  - 
CONDENAÇÃO  PELA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE 
PECULATO  CONTINUADO (CP,  ART.  312,  "CAPUT", 
C/C O ART. 71)  E DO DELITO DE QUADRILHA  (CP, 
ART.  288,  "CAPUT")  -  CONCURSO  MATERIAL  DE 
INFRAÇÕES – (...)  FIANÇA CRIMINAL E CONCURSO 
MATERIAL DE DELITOS.(...)

Decisão
(...)
- A Turma, por votação unânime, deliberou retificar a 

decisão proferida na 26ª Sessão Ordinária, de 24.09.2002, 
para  que  tenha  o  seguinte  teor:  A Turma,  por  votação 
majoritária,  vencido  o  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio, 
indeferiu o pedido de "habeas corpus", nos termos do voto 
do Relator, cassada a medida cautelar concedida na sessão 
de 25.04.2000.

Não proferiu voto o Senhor Ministro Carlos Velloso". 
Ausente,  justificadamente,  neste  julgamento,  o  Senhor 
Ministro Maurício Corrêa.

(STF. 2ª. Turma, 08.10.2002. HC 79376 / RJ - RIO DE 
JANEIRO. HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO Julgamento: 24/09/2002 Publicação: DJ 22-10-2004 
PP-00037)

Ementa:  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
ÓRGÃOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. 
INOCORRÊNCIA.  CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE 
QUADRILHA E O CRIME PREVISTO NO PARÁGRAFO 
ÚNICO  DO  ART.  15  DA LEI  9.434/91.  BIS  IN  IDEM. 
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)
2.  Configura-se o crime de quadrilha quando esta 

pratica  um  único  crime,  em  continuidade  delitiva.  "O 
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delito  tipificado  no  artigo  288  do  Código  Penal  e 
aqueloutros  que  a  quadrilha  venha  a  praticar  são 
autônomos, até porque aquele se aperfeiçoa e é punível 
independentemente da prática de crimes subseqüentes 
da quadrilha, pelos quais respondem especialmente os 
seus agentes e, não, o bando todo" (HC 31.687/MS, Rel. 
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 25/4/05).

3. Ordem denegada.
Acórdão:  Vistos,  relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem. 
Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes 
Maia Filho, Jorge Mussi e Felix Fischer votaram com a Sra. 
Ministra  Relatora.  HC  80293  /  PE  HABEAS  CORPUS  
2007/0071528-7. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 
QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 18/02/2010. Data 
da Publicação: DJe 15/03/2010. (Grifamos)

A  continuidade  delitiva  é  mera  ficção  jurídica  que  não  faz 
desaparecer os múltiplos delitos indispensáveis para a caracterização do 
crime de  quadrilha.  O reconhecimento da  unidade delitiva se  justifica 
para a aplicação adequada da pena, mas não para afastar a presença da 
pluralidade de crimes.

Em reforço à possibilidade de configuração do crime de quadrilha na 
hipótese  de  crime  continuado,  é  preciso  rememorar  que  o  referido 
primeiro  delito  pode  ocorrer  ainda  que  nenhum  ilícito  adicional  seja 
perpetrado. Se o crime de quadrilha pode existir mesmo quando outro 
crime não é praticado, que dirá quando se estiver diante de um crime 
continuado...

Extrai-se, assim, após a análise detida dos autos, que estão presentes 
todos  os  elementos  exigidos  pelo  art.  288  do  Código  Penal  para  o 
reconhecimento  da  prática  do  crime  de  quadrilha  pelos  réus. 
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Comprovou-se o concurso de mais de três pessoas, a finalidade específica 
do cometimento de crimes indeterminados, bem como a estabilidade e 
permanência da associação.

O Ministério Público teve êxito em demonstrar a existência de uma 
complexa quadrilha, voltada para a prática de crimes contra o sistema 
financeiro, contra a administração pública, contra a fé pública e lavagem 
de dinheiro, consubstanciada na associação estável e permanente do 1º 
denunciado  (José  Dirceu),  do  2º  denunciado  (José  Genoíno),  do  3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  do  4º  denunciado (Sílvio  Pereira),  do  5º 
denunciado (Marcos Valério), do 6º denunciado (Ramon Hollerbach), do 
7º denunciado (Cristiano Paz), do 8º denunciado (Rogério Tolentino), da 
9ª denunciada (Simone Vasconcelos), da 10ª denunciada (Geiza Dias), do 
falecido José Augusto Dumond, da 11ª denunciada (Kátia Rabello), do 12º 
denunciado  (José  Roberto  Salgado),  do  13º  denunciado  (Vinícius 
Samarane) e da 14ª denunciada (Ayanna Tenório), entre os idos de 2003 e 
2005.

Demarcadas essas premissas, imprescindíveis em razão da singular 
natureza dos ilícitos aqui imputados aos acusados, passa-se à análise do 
próximo tópico do voto.

DA IMPUTAÇÃO

Quadrilha

Do réu José Dirceu de Oliveira e Silva (1º denunciado)

O 1º réu (José Dirceu de Oliveira e Silva) responde a esta ação penal 
pelos ilícitos de quadrilha (art. 288 do CP) e corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal). O referido denunciado teria, na condição de Ministro de 
Estado,  Chefe  da  Casa  Civil  do  Governo  Lula,  orquestrado  uma 
quadrilha  abrangendo  os  núcleos  político,  publicitário  e  financeiro, 
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compostos pelos integrantes nominados na denúncia, com o propósito de 
obter  recursos  ilicitamente  e  destinados  à  prática  de  corrupção  de 
parlamentares  com  o  escopo  de  obter  apoio  político  necessário  à 
governabilidade do país. Destarte, os atos da quadrilha também teriam o 
objetivo de desviar recursos públicos para o financiamento de campanhas 
e de dívidas de diretórios regionais da agremiação partidária que lograra 
êxito nas eleições presidenciais.

O 1º réu na sua defesa articula a negativa de sua participação em 
todos  os  fatos  que  lhe  são  imputados.  Nesse  contexto,  os  principais 
argumentos da sua defesa podem ser assim sintetizados: i) a inexistência 
de testemunhos judiciais, documentos, registros telefônicos, bancários e 
fiscais prejudiciais ao 1º denunciado; ii) o 1º réu não manteve qualquer 
relação com Marcos Valério e suas empresas; iii) o 1º réu tampouco teria 
beneficiado o banco BMG, por intermédio do presidente do INSS Carlos 
Gomes Bezerra, e o Banco Rural; iv) inexistência de comprovação quanto 
à  compra  de  parlamentares  para  que  votassem  em  um  determinado 
sentido;  v)  inexistência  de  provas  de  que  o  1º  réu  atuava  perante  os 
órgãos de controle para que não fiscalizassem as operações de lavagem 
de dinheiro; vi) falta de comprovação de qualquer nomeação para cargos 
públicos que tenha resultado como imposição final do 1º réu; vii) a Casa 
Civil exercia um papel meramente burocrático de checagem de eventuais 
impedimentos legais dos candidatos a cargos públicos de livre nomeação 
e exoneração; viii) o réu José Genoíno tinha total autonomia no PT para 
deliberar sobre os assuntos partidários, o que afastaria a ingerência do 1º 
réu; ix) Delúbio Soares negou ter agido sob qualquer espécie de influência 
de  José  Dirceu;  x)  Os  depoimentos  de  Roberto  Jefferson  e  Emerson 
Palmieri no sentido de que José Dirceu teria participado do mensalão são 
combatidos pelos depoimentos de Marcos Valério e de Rogério Tolentino, 
o que originaria uma dúvida favorável ao réu; x) o segundo depoimento 
de Antônio Mexia (fl. 37.851), ex-Ministro de obras Públicas de Portugal, 
os contatos de Marcos Valério com a Portugal Telecom e seu presidente 
eram  relacionados  à  TELEMIG  e  todas  as  reuniões  ocorridas  não 
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guardavam  relação  alguma  com  José  Dirceu,  partidos  políticos  ou 
obtenção  de  recursos;  xi)  a  testemunha  Ricardo  Espírito  Santo  Silva 
Salgado,  presidente  do  banco  Espírito  Santo  no  Brasil,  esclareceu  que 
Marcos  Valério  apenas  tratou  de  serviços  de  marketing,  não  tendo  se 
apresentado como ligado ao Governo ou a partido político (fl. 37.893); xii) 
não era o 1º réu a pessoa que, na condição de Ministro da Casa Civil,  
recebia as pessoas interessadas em solicitar o agendamento de audiências. 
Havia um comitê de agenda que recebia os pedidos de reunião com o 1º 
réu,  e  o  réu  não  sabia  a  identidade  da  pessoa  que  havia  solicitado  a 
audiência;  xiii)  a  testemunha  Plauto  Gouveia,  que  estava  presente  no 
jantar  realizado  no  hotel  Ouro  Minas  afirmou  não  ter  presenciado 
qualquer  discussão  ou  comentário  sobre  empréstimos  bancários  (fl. 
21.267);  xiv)  a  testemunha  Ivan  Guimarães  afirmou  (fl.  29.523)  que  a 
negociação do apartamento de Maria Ângela Saragoça, ex-esposa de José 
Dirceu, não contou com a participação de José Dirceu, e xv) Maria Ângela 
Saragoça também testemunhou informando que é amiga de Sílvio Pereira 
e  que foi  exclusivamente através dele  que obteve contato com Marcos 
Valério, sem qualquer atuação ou ciência do 1º réu (fl. 29.571). 

Confrontando  os  fatos  com  os  elementos  dos  autos,  é  possível 
assentar-se que as provas juntadas aos autos revelam a participação do 1º 
réu como responsável por comandar os atos da quadrilha voltada para a 
prática de ilícitos contra a Administração Pública. A defesa no sentido de 
que  os  elevados  valores  liberados  por  Marcos  Valério  representavam 
Caixa  Dois  para  viabilizar,  tão-somente,  o  pagamento  de  despesas  de 
campanha é algo que, mercê de caracterizar conduta ilícita e reprovável 
sob o prisma do princípio da moralidade, esbarra em versão diversa da 
que emerge da prova dos autos.  Ad argumentandum tantum,  ainda que 
tenha ocorrido Caixa 2, isto é, a utilização de recursos não escriturados 
perante  a  Justiça  Eleitoral  para  favorecer  parlamentares  federais,  tal 
procedimento  configura  conduta  criminosa.  Em relação  a  este  aspecto 
específico,  cumpre  destacar  que  a  parte  ré  não  comprovou  a  razão 
específica do recebimento do aludido dinheiro, de maneira que os valores 
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pudessem ser considerados Caixa 2, e,  também, não demonstrou quais 
despesas  de  campanha específicas  teriam sido  pagas  com os  referidos 
recursos,  o  que  impede  a  prova  do  álibi  suscitado.  Por  outro  lado,  o 
Ministério  Público  comprovou  inequivocamente  o  recebimento  dos 
recursos de maneira contrária ao que permitido por lei.

A quadrilha atuava no  repasse  de  recursos  obtidos  ilicitamente  a 
parlamentares  federais,  tendo como contrapartida o  apoio ao Governo 
Federal, como v.g., na aprovação de leis. Ademais, mais de R$70 milhões 
de reais foram entregues pelo Banco Rural e BMG por meio de supostos 
empréstimos, valores esses entregues à administração do grupo liderado 
por Marcos Valério e à própria agremiação partidária a que pertence o 1º 
réu, restando aplicados no esquema ilícito.

A assertiva de  que não  há  provas  contra  o  1º  réu,  mercê  de  não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir à carência probatória, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de quadrilha.

Em primeiro lugar, mister destacar que a denúncia oferecida pelo 
MPF  não  se  revela  genérica  e  nem  mesmo  assenta-se  numa 
responsabilidade  penal  objetiva  em  relação  ao  1º  réu,  o  que  seria 
incompatível com os ditames de um Estado democrático de Direito.

Demonstrou-se, consoante sustentado pelo MPF, a existência de uma 
quadrilha,  estável  e  permanente,  integrada  pelo  1º  réu,  por  Delúbio 
Soares, José Genoíno, Sílvio Pereira, Marcos Valério, Rogério Tolentino, 
Cristiano Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos, Geiza Dias, José 
Augusto  Dumond  (falecido),  Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado, 
Ayanna, Tenório e Vinícius Samarane, com o nítido objetivo da prática de 
crimes contra o sistema financeiro, contra a administração pública, contra 
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a fé pública e coadjuvados pela lavagem de dinheiro. 

A intenção  de  Marcos  Valério  e  de  sua  equipe  de  viabilizar,  no 
âmbito do governo federal,  as  fraudes que já  ocorriam no governo de 
Minas Gerais harmonizou-se com os ideais do 1º réu e de sua agremiação 
partidária de obter recursos para os projetos ambiciosos de manutenção 
do poder por meio da compra de apoio político e de financiamento com 
recursos públicos obtidos ilicitamente das campanhas eleitorais pretéritas 
e futuras.

A defesa do 1º réu, não obstante ter atuado com brilho invulgar, não 
logrou revelar o inviável;  qual seja: supor que tudo o que ocorreu nos 
anos de 2003 a 2005, referente ao que apurado nestes autos não era de 
conhecimento do 1º réu, braço direito do governo de então, na condição 
de  Chefe  da  Casa  Civil,  e  ex-dirigente  partidário;  dotado  de  perene 
liderança pessoal. Das duas uma: ou tudo o que se narrou não aconteceu, 
isto é, os ilícitos gravitantes em torno do mensalão não ocorreram, ou, 
então,  os  fatos  eram  de  conhecimento  dos  integrantes  da  cúpula  da 
agremiação  partidária.  Nessa  quadra  histórica,  o  reconhecimento  da 
inocorrência  de  qualquer  ilícito  praticado  em  razão  das  condutas 
narradas neste feito soa irreal e condescendente a vida dos fatos, dado o 
caráter exauriente do que foi apurado ao longo dos mais de 234 volumes 
de documentos.

É que,  nas  palavras  do membro do  Parquet,  o  1º  réu tinha pleno 
conhecimento do que estava acontecendo no Congresso Nacional,  bem 
como  do  envolvimento  com  os  demais  responsáveis  pelo  evento  que 
maculou a história política recente do Brasil. Pelo que se extrai dos autos, 
ao se tornar Ministro Chefe da Casa Civil em janeiro de 2003, o 1º réu 
passou a ter como uma de suas atribuições a formação da base aliada do 
Governo Federal dentro do Congresso Nacional, o que alcançou através 
de um projeto de poder de longo prazo de ilicitude amazônica.
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É  inconteste  que  o  1º  réu  exercia  –  e  ainda  exerce  –  relevante 
influência sobre os membros da sua origem partidária e, por conseguinte, 
sobre diversos setores do governo. Com efeito, é imperioso reconhecer 
que  o  1º  réu  possuía  como  Ministro  da  Casa  Civil  diversas  funções 
relevantes, como o próprio réu reconheceu em juízo (fl. 16.639), o que não 
o impedia de influenciar os rumos da sua agremiação partidária e nem 
mesmo criava  obstáculos  para  erigir  um audacioso  projeto  político  de 
poder calcado em práticas ilícitas.

O depoimento, em juízo, de Delúbio Soares revela o elevado grau de 
amizade que Delúbio, José Genoíno e o 1º réu possuíam, afastando a tese 
de  que  cada  um  tomava  conta  de  um  setor  específico  dos  acordos 
políticos da agremiação partidária a que pertenciam.

Depoimento em juízo de     DELÚBIO SOARES DE 
CASTRO -   fls. 16591-16632 (volume 77)  

JUÍZA:  Qual  era  a  sua  relação  com José  Genoíno, 
Silvio Pereira e José Dirceu?

DEPOENTE:  A  relação  com  o  presidente  José  
Genoíno  e  com  o  Silvio  Pereira  e  todos  os  demais  
membros da executiva era uma relação saudável ao qual  
nós  participávamos  de  reunião,  tomávamos  as  deliberações  e  
encaminhava  o  que  foi  deliberado  pela  executiva  do  PT,  pelo  
Diretório  Nacional  do  PT  dentro  da  linha  geral  do  partido,  
nossa relação  era uma relação fraterna, de amizade ... Eu  
conheço o Genoíno há anos, o Silvio também eu conheço há anos  
e nós éramos dirigentes do PT.  Quanto ao José Dirceu, ex-
Deputado  José  Dirceu,  também  ele  foi  presidente  do  
partido, eu conheço o José Dirceu de longa data, em 95,  
quando ele assumiu a presidência do partido eu assumi a  
executiva junto com ele, eu ocupava outro cargo e vim a  
ser  tesoureiro,  Secretário  de  Finanças  e  Planejamento,  
algumas pessoas chamam de tesoureiro, no ano 2000,  o  
José Dirceu era presidente do partido, o José Dirceu foi  
presidente do partido em 1995 a 2002, dezembro de 2002  
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onde  ele  passou  a  presidência  ao  Genoíno,  foi  para  o  
Governo, a relação com José Dirceu era de amizade e uma  
relação muito fraterna quando foi  dirigente  do Partido  
dos Trabalhadores. (fl. 16.597) (Grifamos)

O 1º réu confirmou em juízo a proximidade com os dirigentes de sua 
agremiação partidária envolvidos no mensalão, in verbis:

Depoimento  em  juízo  de     JOSÉ  DIRCEU  DE   
OLIVEIRA E SILVA-     fls. 16634-16670 (volume 77)  

JUÍZA: Qual era o seu relacionamento com o senhor 
Marcos Valério,  com o Sr.  José Genoíno,  com o Delúbio 
Soares e com o Silvio Pereira?

INTERROGANDO: Com o  senhor  Marcos  Valério  não  
tive, não tenho nenhum relacionamento. Com os senhores José  
Genoíno,  Delúbio  Soares  e  Silvio  Pereira  tive  tenho  
relacionamento  no  passado  como dirigentes  do  PT que  fomos  
juntos, também no caso do José Genoíno parlamentares fomos  
juntos. E no presente como amigos e ex-dirigentes do PT. No  
meu caso ex-parlamentar. (fl. 16.636)

A fraterna  amizade  acima  descrita  era  capaz  de  romper  todo  e 
qualquer obstáculo e permitia que as informações circulassem livremente 
entre os três, o que torna certo o pleno conhecimento do 1º réu sobre os 
ilícitos praticados por sua agremiação partidária.

O réu Valdemar Costa Neto afirmou, em juízo, que “no acordo feito  
para as eleições de 2002, foi o réu aqui presente que tratou do acordo, e da parte  
política,  foi  com o  Sr.  JOSE DIRCEU e  a  parte  financeira,  com DELÚBIO  
SOARES” (fl. 14.355). Em seu depoimento, o réu Pedro Correa também 
teve  a  preocupação  de  afirmar  que  acordos  políticos  contaram com a 
participação do 1º réu:

que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram  
principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo  
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PP e JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e  
MARCELO SERENO pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam no  
Palácio  do  Planalto;  que  nunca ocorreu nenhuma reunião na  
sede  do  PP  ou  na  sede  do  PT;  que  as  negociações  eram  
exclusivamente políticas, jamais financeiras; (Depoimento em 
juízo  de  PEDRO  DA  SILVA  CORRÊA  DE  OLIVEIRA 
ANDRADE NETO – fls. 14.516-14.522. Trecho extraído de 
fls. 14.519)

Diante do afirmado pelos réus Valdemar Costa Neto e Pedro Correa, 
poder-se-ia  cogitar,  de  forma  precipitada  e  equivocada,  que  o  1º  réu 
desconhecia  os  aspectos  financeiros  das  negociações  do  seu  partido. 
Entretanto  essa  conclusão  cai  por  terra  quando  se  põe  a  seguinte 
indagação:  É  possível  dissociar  completamente  o  apoio  político  do 
financeiro, de maneira que a pessoa responsável pela negociação do apoio 
político  desconheça,  completamente,  o  que  ficou  acertado 
financeiramente?  A  resposta  há  de  ser  negativa.  São  questões 
indissociáveis. A intensidade do apoio político vai ser medida, por razões 
naturais, de acordo com a intensidade do incentivo financeiro ao partido 
que  oferece  o  apoio.  Verdadeiros  vasos  comunicantes.  As  partes 
conheciam o que estava em negociação. É impossível que uma das partes 
envolvidas  na  negociação  ocorrida,  fato  que,  aliás,  é  incontroverso, 
desconhecesse  o  teor  integral  do  acordo.  É  viável  supor  que  o  1º  réu 
aceitaria  um  acordo  político  do  seu  partido  com  a  agremiação  de 
Valdemar  Costa  Neto  ou  de  Pedro  Correa  sem  saber  detalhadamente 
quais  os  compromissos  financeiros  assumidos?  Ainda  que  aspectos 
financeiros tivessem sido tratados mais diretamente por Delúbio Soares, é 
inegável, pela prova dos autos, que o 1º réu tinha pleno conhecimento das 
condições da negociação, o que impõe a sua responsabilização criminal. 
Sob  outro  enfoque,  como dar  credibilidade  à  afirmação  do  réu  Pedro 
Correa de que os acordos travados eram exclusivamente políticos diante 
dos  expressivos  saques  bancários  de  recursos  ilícitos  efetuados  por 
parlamentares dos partidos que celebraram o ajuste? Como crer que o 
acordo  não  teve  reflexos  financeiros  diante  do  volume  milionário  de 
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saques no Banco Rural?

O  acervo  probatório,  analisado  de  forma  sistemática,  atesta  o 
enquadramento do 1º réu como comandante da quadrilha para articular o 
apoio parlamentar imprescindível às ações do governo. O 1º réu associou-
se aos dirigentes do seu partido e aos agentes dos núcleos publicitário e 
financeiro para corromper parlamentares. Vamos às provas.

1)  Em  primeiro  lugar,  o  contundente  depoimento  de  Roberto 
Jefferson  em juízo  ratifica  o  que  foi  dito  no  emblemático  testemunho 
prestado perante a CPMI dos Correios, no sentido de que o 1º denunciado 
seria o real comandante da quadrilha do mensalão, a saber: 

Depoimento  em juízo  de  ROBERTO JEFFERSON - 
fls. 15.909-15.932 (volume 74)

JF  MARCELLO  GRANADO:  Então,  o  Senhor,  na 
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI 
dos Correios, não afirmou que o esquema era dirigido e 
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  Ministro-Chefe  da 
Casa Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON: 
Excelência,  reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as 
informações  que  dei  no  passado.  Mas  entendo  que  o 
momento  era  outro:  era  político.  Agora,  nós  temos  a 
'tribunalização' dessas questões e a minha presença aqui 
não  é  de  testemunha  política,  é  de  acusado.  E,  como 
acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não 
mais quanto a terceiros (Fls. 15912) 

(...)
JF  MARCELLO.  GRANADO:-Em  outro-  trecho-da. 

denúncia, também há-a-afirmação do seguinte:
"Que  Roberto  Jefferson,  com  o  conhecimento  de 

quem  vendia  apoio  politico  à  organização  delitiva  ora 
denunciada, em todos os depoimentos prestados, apontou 
José Dirceu como criador do esquema do mensalão.”
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Por dever de ofício, indago-lhe novamente então se o 
Senhor  confirma  ter  apontado  o  Sr.  José  Dirceu  como 
criador do esquema do "mensalão"?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Excelência, 
o  Ministro  José  Dirceu  era  o  Ministro  político  do 
Governo.  Todos  os  acordos  políticos  firmados  (...) 
tinham a chancela dele. (fl. 15.913)

JF MARCELLO GRANADO: E o "mensalão" em si, a 
mesada a Deputados, para que votassem de acordo com 
interesses do Governo?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  O  PT 
inaugurou na legislatura passada, no primeiro governo do 
Presidente Lula, a prática mais viciada de política que há. 
Nós sempre soubemos que há em algumas Assembléias, 
em  algumas  Câmaras  de  Vereadores,  mas  na  Câmara 
Federal, foi a primeira vez que vi. Fui Parlamentar vinte e 
três  anos,  seis  mandatos  consecutivos  de  Deputado 
Federal, mas nunca tinha visto transferência de dinheiro, 
todo  mês,  a  Deputado,  para  comprometer  o  Deputado 
com  a  base  do  Governo.  E  assisti  a  isso  no  primeiro 
governo  do  Presidente  Lula,  patrocinado  do  PT.  Nos 
fundos  do  Plenário,  no  cafezinho,  era  um escândalo.  A 
conversa era de quinta categoria. (fls. 15.917-15.918)

JF  MARCELLO  GRANADO:  Quem  pagava  esse 
"mensalão"?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eram 
recursos que vinham do PT. (fls. 15.917-15.918)

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eu  não 
quero fingir  uma coisa  que não é  verdadeira.  Eu podia 
chegar para o Senhor aqui:  'Não recebi".  Não é verdade 
isso. Não vou fazer. Recebi do PT quatro milhões para as 
eleições de 2004. Inclusive, Excelência, em uma relação de 
confiança  que  o  PT  defraudou,  porque  esperava  que  o 
dinheiro fosse legalizado. E começou o nosso conflito aí, 
eu cobrando do Genoíno: "Genoíno, vamos legalizar isso. 
É  muito  dinheiro  para  ficar  pelo  "caixa  2".  Pelo  menos 
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vamos  estabelecer  o  que  é  o  caixa  real."  Isso  nunca 
aconteceu, Excelência. (fl. 15.919)

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPUBLICA:  O 
Senhor reuniu na Casa Civil ou no                Palácio do 
Planalto com o Genoíno, Delúbio Soares ou Sílvio Pereira?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 
vezes 

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Ministro José Dirceu já esteve presente a algumas delas?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 
vezes. (fl. 15926) (Grifamos)

Em  depoimento  prestado  no  âmbito  da  Procuradoria-Geral  da 
República, o réu Marcos Valério também demonstrou, às fls. 355/358, que 
José Dirceu comandava as operações da quadrilha, in verbis:

No início de 2003,  o  Sr. Delúbio procurou  o  declarante,  
afirmando  que  o  Partido  dos  Trabalhadores,  em  razão  das 
campanhas  realizadas,  estava  com  problemas  de  caixa  em 
diversos  diretórios,  oportunidade  em  que  propôs  que  as 
empresas  do  declarante  tomassem  empréstimos  e  os 
repassassem  ao Partido  dos  Trabalhadores que restituiria  os 
valores com juros e acréscimos legais. Tal proposta se deu em 
razão do  seu  relacionamento com Delúbio  e  da perspectiva de  
que,  mantendo  um  bom  relacionamento  com  o  Partido  do  
Governo, obtivesse serviços para suas empresas, inclusive, em 
futuras  campanhas  eleitorais.  Delúbio  também  tinha  
conhecimento da credibilidade das empresas do declarante junto  
às  instituições  bancárias,  o  que  facilitaria  a  obtenção  de  
empréstimos, como de fato aconteceu.  (...)  Naquele momento  o 
declarante  alertou  o  Sr.  Delúbio  sobre  o  risco  da  operação  
proposta,  especialmente,  de  quem garantiria  o  pagamento  no  
caso de saída de Delúbio do Partido ou qualquer outro evento,  
visto que  se  tratava de uma operação baseada na confiança, já  
que não seria e não foi documentada. O   Sr. Delúbio esclareceu   
que    o    então  Ministro  JOSÉ  DIRCEU    e  o    Secretário   
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SILVIO  PEREIRA  eram  sabedores    dessa    operação  de   
empréstimo para    o    Partido    e em    alguma eventualidade   
garantiriam    o    pagamento  junto    às    empresas  do   
declarante.  (...) O declarante frequentava a  sede do PT tanto  
em São Paulo como em Brasília, não tendo nunca conversado  
com o ex-Presidente do PT, José Genoíno, sobre os empréstimos,  
mas  o  ex-Secretária-Geral  Sílvio  Pereira  tinha  conhecimento  
dos  empréstimos  que  estavam  em  nome  das  empresas  do  
declarante  e  também que Sílvio havia dito ao declarante que  o 
então  Ministro  José  Dirceu  tinha  conhecimento  dos 
empréstimos." (fls. 355/358).

2)  Nesse  seguimento,  cumpre  acrescentar  que  a  prova  dos  autos 
atesta  que  o  1º  réu  conhecia  Marcos  Valério;  diferentemente  do  que 
procurou fazer crer, e que a apresentação dos dois foi feita pelo Deputado 
Virgílio  Guimarães.  A assertiva  é  confirmada  pelo  depoimento  deste 
último de fls. 8.588/8.593, confirmado nas fls. 20.085/20.097, in verbis:

QUE  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO  era  bastante  
singelo,  dizendo  o  mesmo  que  apenas  gostaria  de  se  fazer  
conhecido no novo Governo Federal e demonstrar o trabalho de  
suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade; QUE achou  
natural  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  
apresentar  o  mesmo  primeiramente  para  vários  Deputados  
Federais da bancada do PT e para dirigentes do Partido; QUE 
em   Brasília apresentou MARCOS VALÉRIO ao Deputado   
Federal  JOÃO  PAULO  CUNHA,  líder  da  bancada    e   
candidato  a  Presidente  da  Câmara    dos    Deputados,    e   
diversos outros parlamentares, tais como JOSÉ DIRCEU,  
PAULO ROCHA, Prof. LUIZINHO  e  LUIZ SÉRGIO; QUE  
os  Deputados  do  PT/MG já conheciam MARCOS VALÉRIO  
do mundo publicitário de Minas Gerais; QUE levou MARCOS  
VALÉRIO para conhecer a Sede Nacional do PT em São Paulo,  
ocasião em que o apresentou para o então Tesoureiro DELÚBIO 
SOARES e todos os demais dirigentes que lá se encontravam;  
QUE  apresentava  MARCOS  VALÉRIO  como  sendo  um  
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publicitário amigo do declarante;  QUE MARCOS VALÉRIO  
era uma pessoa bastante envolvente   e   carismática, sendo   
que  rapidamente    se    relacionou  com    os    integrantes  do   
Partido   dos   Trabalhadores  ; (grifamos) 

Os autos eclipsam provas no sentido de que Marcos Valério tinha 
relação próxima com o 1º réu a ponto de lograr agendar reuniões entre o 
1º réu e terceiros, como v. g., ocorreu com a dirigente do Banco Rural, ré 
Kátia Rabello. Em seu depoimento, Kátia Rabello atesta que foi Marcos 
Valério quem agendou e viabilizou sua reunião com o 1º réu, in verbis:

QUE  MARCOS  VALÉRIO  realmente  foi  um  
facilitador  da  interlocução  das  empresas  do  GRUPO  
RURAL junto ao Governo Federal; (...) QUE acreditava que  
esta  questão  envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  
soluções  que  envolviam  vontades  políticas;  (...)  QUE 
MARCOS  VALÉRIO  intermediou    02    encontros  entre  a   
declarante    e  o    Ministro  da  casa  Civil  JOSÉ  DIRCEU  ;  
QUE não houve qualquer oportunidade para encontros com  o 
presidente  do  BANCO  CENTRAL;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO afirmava que poderia  conseguir  um encontro  
com a Casa Civil, na pessoa do Ministro JOSÉ DIRCEU;  
(...)    QUE  acreditava  que    o    Ministro  JOSÉ  DIRCEU   
poderia  entender    e    auxiliar    os    pleitos  do  BANCO   
RURAL; QUE possuía tal entendimento pois achava que JOSÉ  
DIRCEU  poderia  influenciar  o  BANCO  CENTRAL,  já  que  
existiam  divergências  técnicas  dentro  daquele  órgão;  QUE  
acreditava que JOSÉ DIRCEU tinha um poder de influência no  
Governo Federal; QUE tinha consciência de que a Casa Civil é 
um cargo de influência no Governo Federal" (depoimento de 
fls. 4.367/4.368).

A ré Kátia Rabello também afirmou; verbis:

MARCOS  VALERIO  dizia  que  era  muito  ligado  ao  
DELÚBIO SOARES e por isso tinha facilidades em conseguir  
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publicitário amigo do declarante;  QUE MARCOS VALÉRIO  
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promover  encontros  com  o  Ministro  JOSÉ  DIRCEU;  QUE 
MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  era  ligado  a  DELÚBIO  
SOARES pois havia disponibilizado os recursos financeiros para  
o PT através dos empréstimos obtidos no BANCO RURAL; (fls. 
4367)

Reitera-se  que  embora  tenha  negado  qualquer  tipo  de 
relacionamento  com  Marcos  Valério,  o  1º  réu;  ele  próprio 
reconheceu, em trecho de depoimento abaixo transcrito, ter se reunido 
com  Marcos  Valério  e  representantes  do  Banco  Rural  e  do  Banco  de 
Investimento  Espírito  Santo,  instituições  envolvidas  no  esquema  do 
mensalão:

conheceu MARCOS VALÉRIO em uma atividade social,  
da qual não se recorda: QUE não se lembra o local onde ocorreu  
tal  atividade,  nem  tampouco  quem  eram  os  demais  
participantes-  QUE MARCOS VALÉRIO lhe  foi  apresentado  
como  sendo  um  publicitário;  QUE  não  possui  nenhum  
relacionamento com MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE  
SOUSA, quer seja  político,  empresarial  ou de amizade;  QUE  
posteriormente se encontrou com MARCOS VALÉRIO três ou  
quatro vezes na Casa Civil da Presidência da República; QUE  
em  todos  esses  encontros  MARCOS  VALÉRIO  estava  
acompanhando  representantes  das  empresas  USIMINAS,  
BANCO RURAL e BANCO DE INVESTIMENTO ESPÍRITO  
SANTO”. (fl. 3.552)

O réu Marcos Valério por seu turno informou, em seu depoimento 
no âmbito do MPF ocorrido em 14 de julho de 2005, que o 1º réu tinha 
conhecimento pleno das operações de empréstimos contratadas pelo PT e 
por empresas de publicidade com o objetivo de angariar recursos a serem 
destinados ao pagamento de parlamentares federais, a saber:

propôs  que  as  empresas  do  declarante  tomassem  
empréstimos  e  os  repassassem  ao  Partido  dos  
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Trabalhadores  que  restituiria  os  valores  com  juros  e  
acréscimo legais.  Tal  proposta se  deu  em razão do seu  
relacionamento  com  Delúbio  e  da  perspectiva  de  que,  
mantendo  um  bom  relacionamento  com  o  Partido  do  
Governo,  obtivesse  serviços  para  suas  empresas,  
inclusive,  em  futuras  campanhas  eleitorais.  Delúbio  
também  tinha  conhecimento  da  credibilidade  das  
empresas do declarante junto às instituições bancárias, o que  
facilitaria a obtenção de empréstimos, como de fato de aconteceu.  
Naquele  momento  o  declarante  alertou  o  Sr.  Delúbio  sobre  o  
risco da operação proposta, especialmente, de quem garantiria o  
pagamento no caso de saída de Delúbio do Partido ou qualquer  
outro evento, visto que se tratava de uma operação baseada na  
confiança, já que não seria e não foi documentada. O Sr. Delúbio  
esclareceu que o então Ministro JOSÉ DIRCEU e o Secretário  
SILVIO  PEREIRA  eram  sabedores  dessa  operação  de  
empréstimo  para  o  Partido  e  em  alguma  eventualidade  
garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante. Não  
teve  qualquer  contato  com  o  Ministro  José  Dirceu  sobre  a  
referida proposta. (Depoimento de Marcos Valério perante o 
Procurador-Geral da República ocorrido em 14/07/2005 – 
fls. 355-360. Trecho extraído de fl. 356). (Grifamos)

Em outro depoimento de Marcos Valério no MPF, desta vez ocorrido 
em 2 de agosto de 2005, o depoente confirmou seu relacionamento com o 
1º denunciado quanto aos atos ilícitos que estariam ocorrendo, in verbis:

Que, quanto à origem dos empréstimos, o declarante 
esclarece  que  teve  conhecimentos  que,  por  ocasião  das 
suas tratativas para obtenção dos mesmos junto ao BMG e 
Rural,  Delúbio  Soares  lhe  informou  que  JOSÉ  DIRCEU 
teve reuniões com os dirigentes de ambos os bancos; Que, 
a  reunião com os dirigentes do banco Rural  ocorreu no 
Hotel Ourominas em Belo Horizonte, num jantar e a outra 
reunião,  com  a  Diretoria  do  Banco  BMG  ocorreu  em 
Brasília/DF;” (Depoimento de Marcos Valério ocorrido na 
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Procuradoria Geral da República em 02/08/2005 – fls. 727-
735, Trecho extraído de fl. 731)

É interessante ressaltar que,  quando depôs inicialmente na Polícia 
Federal, o que aconteceu no dia 29/06/2005, Marcos Valério afirmou que 
nunca  agendara  qualquer  encontro  com  o  1º  réu,  o  que  restou 
desmentido, reforçando a intenção do depoente de não vincular, em um 
primeiro momento, o nome do 1º réu ao escândalo do mensalão, in verbis:

já se encontrou o Deputado Federal JOSÉ DIRCEU em  
reuniões  sociais,  tais  como  um  churrasco  comemorativo  do  
aniversário de um deputado,  cujo nome não se recorda;  QUE 
nunca  agendou  qualquer  encontro  pessoal  oficial  com  o  
Deputado Federal JOSÉ DIRCEU; QUE esteve na Casa Civil  
da  Presidência  República  aproximadamente  quatro  vezes,  
sempre para se encontrar com a assessora SANDRA CABRAL;  
QUE  se encontrava com SANDRA CABRAL para discutir a  
provável  candidatura  de  DELÚBIO SOARES  à  Câmara  dos  
Deputados no próximo pleito;  QUE  SANDRA CABRAL é do  
mesmo  estado  de  DELÚBIO  e  provavelmente  terá  grande  
participação  em  sua  candidatura;  QUE  nunca  falou  com  o  
Deputado  Federal  JOSÉ DIRCEU pelo  celular  do declarante;  
QUE não se lembra de ter falado com o Deputado Federal JOSÉ  
DIRCEU em nenhum outro telefone. (fls. 57 e 58)

O depoimento de Virgílio Guimarães, pessoa que apresentou Marcos 
Valério  ao 1º  réu atesta,  de  maneira  irretorquível,  que  Marcos  Valério 
tinha trânsito com o 1º réu e a agremiação partidária a que pertencia, bem 
como com os demais integrantes da sua cúpula, a saber:

QUE entre  o  primeiro  e o  segundo turno da campanha  
presidencial  de  2002  foi  procurado  por  MARCOS VALÉRIO  
com o pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes  
do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo  
Governo Federal; QUE MARCOS VALÉRIO então relatou ao  
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declarante que possuía contratos com o BANCO DO BRASIL,  
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL  e  alguns  Ministérios  dos 
quais não se recorda; QUE ficou surpreso com a revelação de 
tão  importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS  
VALÉRIO; QUE o pedido de MARCOS VALÉRIO era bastante  
singelo,  dizendo  o  mesmo  que  apenas  gostaria  de  se  fazer  
conhecido no novo Governo Federal e demonstrar o trabalho de  
suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade; QUE achou  
natural  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  
apresentar  o  mesmo  primeiramente  para  vários  Deputados  
Federais da bancada do PT e para dirigentes do Partido; QUE 
em  Brasília  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  Deputado  
Federal JOÃO PAULO CUNHA, líder da bancada e candidato  
a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e  diversos  outros  
parlamentares,  tais  como JOSÉ DIRCEU,  PAULO ROCHA,  
Prof.  LUIZINHO  e  LUIZ SÉRGIO;  QUE  os  Deputados  do 
PT/MG  já  conheciam  MARCOS  VALÉRIO  do  mundo  
publicitário de Minas Gerais; QUE levou MARCOS VALÉRIO  
para conhecer a Sede Nacional do PT em São Paulo, ocasião em 
que o apresentou para o então Tesoureiro DELÚBIO SOARES e 
todos  os  demais  dirigentes  que  lá  se  encontravam;  QUE 
apresentava MARCOS VALÉRIO como sendo um publicitário  
amigo  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  era  uma  
pessoa  bastante  envolvente  e  carismática,  sendo  que  
rapidamente  se  relacionou com  os  integrantes do Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  apresentava  seus 
trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no  
PT,  tendo já  em  2002 participado  da  programação visual  da  
propaganda  campanha  do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  
CUNHA  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados;  QUE 
MARCOS VALÉRIO passou a ter seus próprios contatos no PT  
independentes  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  se 
aproximou da corrente do PT denominada 'Campo Majoritário',  
oposta  à  corrente  partidária  do  declarante;  QUE  o  Campo  
Majoritário tinha como suas principais figuras JOSÉ DIRCEU,  
JOSÉ GENOJNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA. 
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(fls. 8.588/8.593, confirmado nas fls. 20.085/20.097).

A ré Kátia  Rabello  também afastou qualquer dúvida que poderia 
eventualmente haver quanto ao relacionamento entre Marcos Valério e os 
integrantes  da quadrilha  do  mensalão,  notadamente  o  1º  réu.  Em seu 
depoimento,  a  citada  Ré  Kátia  noticia  duas  reuniões  agendadas  por 
Marcos Valério com o 1º réu: a primeira que ocorrera na Casa Civil, em 
agosto de 2003, com os executivos do Banco Rural e o 1º réu, e a segunda 
em agosto de 2004 em um jantar dos executivos do Banco Rural com o 1º 
réu realizado no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte. É da Ré Kátia as 
seguintes informações:

QUE MARCOS VALÉRIO afirmou que conseguiria uma  
agenda com JOSÉ DIRCEU tendo questionado a declarante  se 
este  encontro  seria  do  interesse  do  BANCO RURAL;  QUE  
realmente era interessante conversar com JOSÉ DIRCEU para  
tratar da solução do assunto do BANCO MERCANTIL; QUE  
desta  forma  foi  agendado  encontro  na  Casa  Civil  em  06  de 
agosto  de  2003;  QUE  referido  encontro  durou  
aproximadamente  meia  hora quando expôs ao Ministro JOSÉ  
DIRCEU exclusivamente a questão do BANCO MERCANTIL 
DE  PERNAMBUCO;  (00.)  QUE participaram deste primeiro  
encontro com JOSÉ DIRCEU a declarante, JOSÉ AUGUSTO  
DUMONT e MARCOS VALÉRIO. (fls. 4.369)

E
QUE em agosto de 2004 MARCOS VALÉRIO informou  

a declarante que  o  Ministro JOSÉ DIRCEU estaria  em  Belo  
Horizonte/MG  em  uma  visita  oficial,  tendo  sugerido  que  o 
convidasse para um jantar; QUE MARCOS VALÉRIO afirmou  
que  JOSÉ  DIRCEU  aceitaria  tal  convite;  QUE  não  sabe  
informar  quem  entrou  em  contato  com  o  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU para marcar o jantar, mas pode afirmar que não foi a  
declarante;  QUE  de  fato  foi  marcado  o  jantar  no  HOTEL 
OURO  MINAS  no  dia  06  de  agosto  de  2004,  do  qual  
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participaram a  declarante,  o  Ministro  JOSÉ DIRCEU  e  seu  
assessor  PLAUTO.  (Depoimento  de  Kátia  Rabello,  fls. 
4.370) 

O relatório final da CPMI dos Correios também confirma o pleno 
conhecimento do 1º réu acerca do esquema do cognominado mensalão, 
bem como seu estreito relacionamento com Marcos Valério, in verbis:

Nessa  linha,  várias  pessoas  confirmaram  que  o  ex-
ministro  chefe  da  Casa  Civil  José  Dirceu  sabia  dos  
empréstimos    e    do  esquema  do  Mensalão.    O    ministro   
estava a par de todos   os   acontecimentos   e   coordenava as   
decisões, junto com a diretoria do PT. Isso fica evidente no  
depoimento  da  sócia  do  empresário  Marcos  Valério,  Renilda  
Santiago, que declarou à CPMI dos Correios, em 25 de julho de  
2005,  que  Valério  tinha  lhe  dito  que  Dirceu  sabia  dos  
empréstimos.

A Sra.  RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES  
DE SOUZA - Não, ele falou que vantagem nenhuma e que ele  
se  preocupou  só em  não ter desvantagens.  O  medo dele seria  
perder as contas que já possuía há anos com o Banco do Brasil,  
como acabou perdendo. Quer dizer, não adiantou nada.

E   a única    coisa    que ele    me   falou foi que    o    Dr.    –    na   
época Ministro   -   José Dirceu sabia dos empréstimos  . E eu  
perguntei como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da  
direção  do  Banco  Rural,  em  Belo  Horizonte,  no  Hotel  Ouro  
Minas, com o então Ministro José Dirceu, para resolver sobre o 
pagamento desses financiamentos feitos no Banco Rural.  E que  
houve uma reunião em Brasília, da direção do BMG, não sei os 
nomes, ele só me disse assim, uma reunião em Brasília, não sei 
onde essa, para acertar o pagamento das contas, porque o banco  
também quer receber.

[...]
O próprio Marcos Valério afirmou que Delúbio Soares lhe  

disse que na reunião ocorrida no Hotel Ouro Minas, com José  
Dirceu, tratou-se da questão dos empréstimos:
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o  SR.  JÚLIO  REDECKER  (PSDB  -  RS)  -  O  senhor  
tem ... claro que no depoimento da sua senhora aqui, ela dá aqui  
uma  resposta  dizendo,  à  época,  que  os  valores  relativos  aos 
empréstimos dados teriam a garantia do Sr. José Dirceu e que,  
para isso, segundo  o  depoimento que está aqui escrito da sua  
senhora, teria havido uma reunião no Hotel Ouro Minas com o 
Sr. José Dirceu e a direção dos bancos, e outra aqui em Brasília.  
O  senhor  confirma  que,  nessas  reuniões,  foram  tratadas  as  
garantias por meio do Ministro Chefe da Casa Civil, conforme  
afirma a sua esposa no seu depoimento a esta Comissão, e que  
o  senhor  presenciou  que  esses  empréstimos  teriam  tido  a  
garantia do Sr. José Dirceu?

o SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA -  
Eu confirmo  o  depoimento da minha esposa.  Não confirmo a  
íntegra da conversa, mas a informação que me foi passada logo  
em seguida pelo Sr. Delúbio Soares é que a conversa aconteceu.  
(Volume 63) (Grifamos)

A defesa  sustenta  que  não  era  o  1º  réu  quem,  na  condição  de 
Ministro  da  Casa  Civil,  recebia  as  pessoas  interessadas  em solicitar  o 
agendamento de audiências e, por isso, o 1º réu desconhecia a identidade 
da pessoa que havia solicitado a audiência. Muito embora o 1º réu não 
recebesse  direta  e  pessoalmente  os  pedidos  de  audiência,  não  restam 
dúvidas  de  que,  contrariamente  ao  que  alegado,  tinha  notório 
conhecimento  de  quem havia  solicitado  a  reunião  e  o  seu  tema.  Que 
autoridade pública se reúne institucionalmente sem saber quem solicitou 
a reunião e o tema? A indagação, como assentava Heidegger, traz em si a 
resposta encontradiça no mundo real. Os elementos dos autos conduzem 
à inexistência de dúvidas quanto ao conhecimento, pelo 1º réu, de que 
Marcos  Valério  solicitara  o  agendamento  de  reuniões  e  de  que  a 
confirmação na agenda foi autorizada pelo primeiro. Será que o 1º réu 
agendava  reuniões  com  todas  as  pessoas  –  sem  exceção  –  que  as 
solicitavam?  Isso  seria  impossível,  o  que  reforça  o  seu  conhecimento 
prévio e a sua autorização quanto à marcação da reunião.
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Não é crível, portanto, a tese de que o 1º réu desconhecia os graves 
fatos que estavam ocorrendo no âmbito da agremiação partidária que lhe 
rendia a homenagem de tê-lo como líder do núcleo majoritário, após ter 
assumido o cargo de Ministro da Casa Civil do Governo de então. O 1º 
denunciado  reconhece  que  “em  reuniões  do  Diretório  Nacional  tomou  
conhecimento de que o Partido dos Trabalhadores havia obtido empréstimos legais  
no Banco Rural e BMG” (fl. 3553). Entretanto, defende que “não teve acesso  
aos detalhes de tais empréstimos”. O 1º réu também afirma que “não sabia que  
DELÚBIO SOARES estava  realizando  tratativas  financeiras  com MARCOS  
VALÉRIO”  (fl.  3.553)  e  que  “não  tinha  conhecimento  de  que  DELÚBIO  
SOARES utilizava empresas vinculadas a MARCOS VALERIO para transferir  
recursos a diretórios do Partido dos Trabalhadores e para partidos aliados” (fl. 
3.553).  Essas  assertivas  não  encontram  eco  nos  autos.  Ressoa  pouco 
razoável supor que o 1º réu, ex-dirigente máximo do PT e que, em razão 
de  sua  posição  relevante,  tornou-se  o  braço  direito  do  Presidente  da 
República, virasse totalmente as costas para o que estava acontecendo em 
sua agremiação partidária e que, da noite para o dia, tudo o que dizia 
respeito à referida entidade não mais passasse pelo seu conhecimento... 
Isso  não  condiz  com o  mundo real,  o  que  equivale  dizer:  não  é  nem 
diminutamente verossímil. Os vínculos não desapareceram dessa forma, 
data venia, como sustenta a defesa. Por essa razão, não se pode considerar 
como compatível com a realidade a declaração do 1º réu de que:

desconhece  qualquer  acordo  de  cooperação  financeira  
firmado  entre  o  Partido  dos  Trabalhadores  e  o  Partido  
Progressista; QUE não sabe dizer quais membros da diretoria  
executiva do Partido dos Trabalhadores ou do Governo Federal  
sabiam da transferência de recursos para o PP, PL e PTB. (fl. 
3555)

É  que,  se  os  membros  dos  partidos  envolvidos  sabiam  do 
financiamento,  como acreditar  que o  1º  réu desconhecia  o  tão  notório 
pacto  de  financiamento  partidário  e  de  parlamentares  com  recursos 
obtidos ilicitamente?
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Mas  há  mais:  corroborando  a  versão  de  que  o  1º  denunciado 
efetivamente  integrava  a  quadrilha  do  cognominado  mensalão  e  que 
participou efetivamente do escândalo, merece transcrição o trecho abaixo 
do depoimento de Roberto Jefferson, in verbis:

responde que realmente representou o PTB em tratativas  
junto  à  Direção  Nacional  do  PT  em  abril  e  maio  de  2004,  
relativas  às  campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  
tratativas participaram pelo PTB o declarante, como presidente  
da legenda, o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ  
MUCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB  
Dr. EMERSON PALMIERY; QUE pelo PT participaram JOSÉ  
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  
secretário MARCELO SERENO e o então Ministro José Dirceu  
homologava  todos  os  acordos  daquele  partido;  QUE  JOSÉ 
GENOÍNO não possuía autonomia para "bater o martelo" nos  
acordos,  que  deveriam  ser  ratificados  na  Casa  Civil  pelo  
Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria o  
PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de  
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO,  
Salvador/BA,  dentre  outras  que  não  se  recorda  no  momento;  
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o  
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e  
Vereadores em todo o país; QUE o acordo tratado e aprovado foi  
de R$ 20 milhões, divididos em cinco parcelas de R$ 4 milhões;  
(Depoimento  de  ROBERTO  JEFFERSON  MONTEIRO 
FRANCISCO ocorrido na DPF em 31/01/2006 de fls. 4219-
4227. Trecho extraído de fls. Fls. 4220-4221) (Grifamos)

3)  O  golpe  de  misericórdia  probatória  que  encerra  a  desmedida 
negativa  de  relacionamento  entre  o  primeiro  denunciado  e  o  5º  réu 
(Marcos Valério) deriva do fato de que a ex-esposa do 1º réu recebeu um 
empréstimo concedido por pessoas ligadas ao esquema do cognominado 
“mensalão”, a fim de que pudesse adquirir um apartamento. O referido 
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evento  é  incontroverso  e  foi,  dentre  tantas  pessoas,  atestado  pela  ex-
presidente do Banco Rural, ré Kátia Rabello em depoimento prestado em 
juízo, in verbis:

posteriormente a deflagração da crise política (mensalão)  
teve  ciência  de  que  foi  concedido  pelo  Banco  Rural  um  
empréstimo a pessoa de nome Maria Ângela Saragosa, que seria  
ex-mulher  do  ex-ministro  Jose  Dirceu;  questionada  sobre  
detalhes  do  empréstimo  respondeu  que  teve,  apenas,  acesso  a  
informações  documentais,  não  podendo  contribuir,  portanto,  
com outras informações. (fls. 16.326, volume 76)

O  benefício  concedido  pelo  Banco  Rural,  instituição  parceira  das 
operações ilícitas de Marcos Valério, à ex-esposa do 1º réu teve o nítido 
intuito de atender a uma necessidade do 1º réu e servir como moeda de 
troca em favor do banco credor.

Em seu depoimento prestado na Procuradoria Geral da República 
em 02/08/2005, Marcos Valério atesta a razão do empréstimo concedido 
pelo Banco Rural à ex-esposa do 1º réu, o que confirma o estreito vínculo 
de José Dirceu com os integrantes da quadrilha do mensalão, in verbis:

indagado sobre o empréstimo à ex esposa do ex Ministro  
José  Dirceu,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que  
efetivamente  houve  o  empréstimo  do  Banco  Rural  e  a  
colocação com emprego no Banco BMG; Que, o declarante  
foi  procurado  por  Sílvio  Pereira  para  auxiliar  o  ex  
Ministro  José  Dirceu  na  resolução  de  um  problema  
pessoal  com  sua  ex  esposa,  que  pretendia  trocar  de  
apartamento e não tinha recursos financeiros; Que, desta  
forma,  foi  conseguido  o  empréstimo  e  o  emprego  já  
mencionados  e  também  o  sócio  do  declarante,  Rogério  
Tolentino,  para  resolver  o  problema  já  que  o  crédito  
imobiliário  dependia  do  pagamento  :de  recursos  em  
dinheiro, comprou o apartamento da Sra. Ângela, pagou à  
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vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda; (fls.  
732) (Grifamos)

Em seu depoimento em juízo, em especial às fls. 16.647-16.648, o 1º 
réu negou qualquer envolvimento na operação de venda do imóvel de 
sua  ex-esposa  por  já  estar  dela  separado  há  muitos  anos.  Essa 
coincidência contraria sobremodo a defesa. Por um lado, porque embora 
ele já estivesse separado há mais de 10 anos de Maria Ângela, o fato por si 
só não é razão que afaste o auxílio do ex-marido em relação a sua ex-
esposa.3 A separação física e afetiva, além de não conduzirem à cessação 
de compromissos financeiros, máxime porque o ex-casal tinha um filho, é 
usual a boa convivência entre parceiros separados na justa medida em 
que a harmonia impede a perpetuação dos conflitos familiares.

Sob outro aspecto,  e  este  mais  contundente,  a  negativa do 1º  réu 
quanto ao seu envolvimento na operação imobiliária realizada por sua ex-
esposa  não  merece  credibilidade  estatística.  É  que,  sob  esse  ângulo, 
haveria  uma  coincidência  muito  pouco  provável.  Qual  seria  a 
probabilidade  de  a  ex-esposa  do  1º  réu  ter,  diante  do  número  de 
instituições financeiras autorizadas a operar no Brasil,  conseguido dois 
empréstimos nas duas principais instituições envolvidas no escândalo do 
mensalão e, ainda, um emprego no banco BMG? Consoante informação 
extraída  em julho de 2012 do  site  do  Banco Central  do  Brasil,  há  160 
bancos  comerciais  no  Brasil,  sendo  que,  deste  total,  dois  eram  os 
principais envolvidos no mensalão: Banco Rural e BMG. Dessa forma, a 
probabilidade de os empréstimos terem recaído sobre as duas principais 
instituições envolvidas no mensalão e de um dos bancos envolvidos ter 
empregado a ex-esposa do 1º réu é a de 1 vez em 512 mil vezes, mercê de 
não considerar outras pessoas capazes de emprestar dinheiro, tais como 

3  Em  seu  depoimento,  Maria  Ângela  da  Silva  Saragosa 
informa que: “foi casada com o ex-Ministro da Casa Civil JOSÉ DIRCEU, 
de 1981 a 1990, casamento que resultou no nascimento de uma filha de 
nome Joana (fls. 6.019).
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pessoas  físicas  e  cooperativas  de  crédito,  ou  mesmo  desprezando 
qualquer outra oferta de emprego fora das instituições financeiras.  Em 
suma: a probabilidade de tudo ser uma mera coincidência e de não haver 
qualquer envolvimento do 1º réu é de uma chance em 512 mil vezes (1/80 
x 1/80 x 1/80), isto é, uma chance de ocorrência diante de mais de meio 
milhão de chances. Esta é, aproximadamente, a chance de quem, jogando 
nove  dezenas,  acerta  a  mega  sena  (fonte: 
sorteonline.com.br/probabilidades).

4)  A  prova  da  existência  do  cognominado  mensalão  e  do 
envolvimento do 1º denunciado ainda deriva do fato de o apartamento de 
Maria  Ângela  ter  sido  adquirido  por  pessoa  integrante  do  aludido 
esquema e com o intuito específico de auxiliar o 1º réu.

Sobre os detalhes da alienação do imóvel da ex-esposa do 1º réu, a 
própria Sra. Maria Ângela declara o seguinte:

segundo  a  declarante,  no  segundo  semestre  de  2003,  
decidiu vender o apartamento em que morava com a sua filha,  
estabelecido na Rua João Moura, no bairro de Vila Madalena,  
São  Paulo/SP,  pois  pretendia  passar  a  residir  em  um  
apartamento mais amplo,  haja  vista  que a sua filha já  estava  
atingindo  a  fase  adulta;  QUE  para  tanto,  anunciou  aos  
funcionários  do  prédio  a  sua  vontade  em  vender  o  referido  
imóvel; QUE passados alguns dias, o zelador do prédio em que  
morava  apresentou  à  declarante  uma  corretora  de  nome  
CLÉLIA, funcionária da Imobiliária Camargo Dias, que tinha  
interesse  em visitar  o  imóvel  a  venda  para,  assim,  expô-lo  à  
venda;  QUE  inicialmente,  a  declarante  afirma  ter  dito  a  
corretora CLÉLIA que pretendia vender seu imóvel pelo valor de  
R$  130.000,00  (cento  e  trinta  mil  reais);  QUE  logo  após  a  
conversa que manteve com CLÉLIA, esta procurou a declarante  
e  mencionou  a  existência  de  um interessado  na  aquisição  do  
imóvel na Vila Madalena; QUE diante disso, acertado o valor da  
venda do imóvel, que no momento não sabe informar qual foi,  
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encontrou-se  com  o  pretenso  comprador  de  nome  IVAN  
GUIMARÃES; QUE a declarante disse que não conhecia nem  
nunca tinha ouvido falar de IVAN GUIMARÃES, tendo sido  
nesse  encontro  promovido  por  CLÉLIA  a  primeira  vez  que  
mantivera  contato  com  o  nominado;  QUE  não  tinha  
conhecimento que IVAN GUIMARÃES era presidente do Banco  
Popular naquela oportunidade; QUE nesse encontro com IVAN  
GUIMARÃES,  ocorrido  no  mês  de  outubro  de  2003,  a  
declarante se recorda ter recebido como sinal da venda de seu  
apartamento a quantia aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil  
reais) em dinheiro vivo, valor que afirma ter depositado em sua  
conta  bancária  no  33403-0  da  agência  1898-8  do  Banco  do  
Brasil;  QUE acredita  ter  primeira vez que mantivera contato  
com  o  nominado;  QUE  não  tinha  conhecimento  que  IVAN  
GUIMARÃES  era  presidente  do  Banco  Popular  naquela  
oportunidade; QUE nesse encontro com IVAN GUIMARÃES,  
ocorrido no mês de outubro de 2003, a declarante se recorda ter  
recebido  como  sinal  da  venda  de  seu  apartamento  a  quantia  
aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro vivo,  
valor  que  afirma  ter  depositado  em  sua  conta  bancária  no  
33403-0 da agência 1898-8 do Banco do Brasil; QUE acredita  
ter assinado contrato particular de venda e compra do imóvel  
com IVAN GUIMARÃES (fl. 6019-6020)

E Maria Ângela ainda acrescentou o seguinte:

não estranhou o fato de ROGÉRIO TOLENTINO ter  
sido o adquirente do apartamento da Rua João Moura,  
apresentando-se  somente  na  data  da  lavratura  da  
escritura,  por  não  ser  hábito  da  declarante  realizar  
negócios;  QUE reafirma  ter  sido  a  corretora  CLÉLIA quem  
apresentou IVAN GUIMARÃES a declarante como o pretenso  
comprador  de  seu  apartamento,  sendo  certo  que  CLÉLIA 
afirmou a declarante que IVAN era um antigo cliente daquela  
corretora;  QUE  de  acordo  com  a  declarante,  conheceu  
MARCOS  VALÉRIO  no  mês  de  setembro  de  2003,  por  
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encontrou-se  com  o  pretenso  comprador  de  nome  IVAN  
GUIMARÃES; QUE a declarante disse que não conhecia nem  
nunca tinha ouvido falar de IVAN GUIMARÃES, tendo sido  
nesse  encontro  promovido  por  CLÉLIA  a  primeira  vez  que  
mantivera  contato  com  o  nominado;  QUE  não  tinha  
conhecimento que IVAN GUIMARÃES era presidente do Banco  
Popular naquela oportunidade; QUE nesse encontro com IVAN  
GUIMARÃES,  ocorrido  no  mês  de  outubro  de  2003,  a  
declarante se recorda ter recebido como sinal da venda de seu  
apartamento a quantia aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil  
reais) em dinheiro vivo, valor que afirma ter depositado em sua  
conta  bancária  no  33403-0  da  agência  1898-8  do  Banco  do  
Brasil;  QUE acredita  ter  primeira vez que mantivera contato  
com  o  nominado;  QUE  não  tinha  conhecimento  que  IVAN  
GUIMARÃES  era  presidente  do  Banco  Popular  naquela  
oportunidade; QUE nesse encontro com IVAN GUIMARÃES,  
ocorrido no mês de outubro de 2003, a declarante se recorda ter  
recebido  como  sinal  da  venda  de  seu  apartamento  a  quantia  
aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro vivo,  
valor  que  afirma  ter  depositado  em  sua  conta  bancária  no  
33403-0 da agência 1898-8 do Banco do Brasil; QUE acredita  
ter assinado contrato particular de venda e compra do imóvel  
com IVAN GUIMARÃES (fl. 6019-6020)

E Maria Ângela ainda acrescentou o seguinte:

não estranhou o fato de ROGÉRIO TOLENTINO ter  
sido o adquirente do apartamento da Rua João Moura,  
apresentando-se  somente  na  data  da  lavratura  da  
escritura,  por  não  ser  hábito  da  declarante  realizar  
negócios;  QUE reafirma  ter  sido  a  corretora  CLÉLIA quem  
apresentou IVAN GUIMARÃES a declarante como o pretenso  
comprador  de  seu  apartamento,  sendo  certo  que  CLÉLIA 
afirmou a declarante que IVAN era um antigo cliente daquela  
corretora;  QUE  de  acordo  com  a  declarante,  conheceu  
MARCOS  VALÉRIO  no  mês  de  setembro  de  2003,  por  
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intermédio do  ex-Secretário  Geral  do PT,  SILVIO PEREIRA,  
amigo que conhece desde a fundação do PT; QUE o primeiro  
encontro  que  teve  com  MARCOS  VALÉRIO  ocorreu  na  
recepção  do  Sofitel  em  São  Paulo,  na  Av.  Sena  Madureira,  
Ibirapuera,  não  sabendo  informar  se  SILVIO  PEREIRA  e  
MARCOS VALÉRIO estavam hospedados naquele hotel;  QUE 
SILVIO  PEREIRA  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  à  
declarante  porque  a  mesma  havia  manifestado  o  seu  
interesse a ele em conseguir um novo emprego e MARCOS  
VALÉRIO, segundo SILVIO, possuía vários contatos com  
empresários, que poderiam auxiliá-la na sua empreitada;  
QUE disse a MARCOS VALÉRIO que pretendia aumentar a  
sua renda mensal e pediu a ele que a ajudasse a conseguir um  
emprego; QUE no mês de novembro de 2003, a declarante disse  
ter sido contratada pelo  Banco BMG para ocupar  o  cargo de  
Analista de Recursos Humanos, em regime de meio expediente;  
QUE um telefonema originário  do departamento de  Recursos  
Humanos do Banco BMG, precedeu a convocação da declarante  
para  fazer  uma  "entrevista"  naquela  Instituição,  com  a  
apresentação  de  seu  "Curriculum  Vitae";  QUE  cerca  de  
quinze dias após a realização da "entrevista" no BMG,  
foi  efetivado  seu  contrato  de  trabalho;  QUE  todos  os  
contatos  que  precederam a  sua  contratação  pelo  BMG  foram  
realizados com a funcionária EMÍLIA; QUE a declarante disse  
que recebe cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) do  
Banco BMG, em contraprestação ao seu trabalho; (fls.  6.020-
6.021) (Grifamos)

Acerca  desse  contundente  elemento  probatório,  em  depoimento 
prestado  na  Procuradoria-Geral  da  República  em  02/08/2005,  Marcos 
Valério apresentou a razão do empréstimo concedido pelo Banco Rural à 
ex-esposa do 1º réu, o que confirma o estreito vínculo de José Dirceu com 
os integrantes da quadrilha do mensalão, in verbis:

indagado sobre o empréstimo à ex esposa do ex Ministro  
José  Dirceu,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que  
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intermédio do  ex-Secretário  Geral  do PT,  SILVIO PEREIRA,  
amigo que conhece desde a fundação do PT; QUE o primeiro  
encontro  que  teve  com  MARCOS  VALÉRIO  ocorreu  na  
recepção  do  Sofitel  em  São  Paulo,  na  Av.  Sena  Madureira,  
Ibirapuera,  não  sabendo  informar  se  SILVIO  PEREIRA  e  
MARCOS VALÉRIO estavam hospedados naquele hotel;  QUE 
SILVIO  PEREIRA  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  à  
declarante  porque  a  mesma  havia  manifestado  o  seu  
interesse a ele em conseguir um novo emprego e MARCOS  
VALÉRIO, segundo SILVIO, possuía vários contatos com  
empresários, que poderiam auxiliá-la na sua empreitada;  
QUE disse a MARCOS VALÉRIO que pretendia aumentar a  
sua renda mensal e pediu a ele que a ajudasse a conseguir um  
emprego; QUE no mês de novembro de 2003, a declarante disse  
ter sido contratada pelo  Banco BMG para ocupar  o  cargo de  
Analista de Recursos Humanos, em regime de meio expediente;  
QUE um telefonema originário  do departamento de  Recursos  
Humanos do Banco BMG, precedeu a convocação da declarante  
para  fazer  uma  "entrevista"  naquela  Instituição,  com  a  
apresentação  de  seu  "Curriculum  Vitae";  QUE  cerca  de  
quinze dias após a realização da "entrevista" no BMG,  
foi  efetivado  seu  contrato  de  trabalho;  QUE  todos  os  
contatos  que  precederam a  sua  contratação  pelo  BMG  foram  
realizados com a funcionária EMÍLIA; QUE a declarante disse  
que recebe cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) do  
Banco BMG, em contraprestação ao seu trabalho; (fls.  6.020-
6.021) (Grifamos)

Acerca  desse  contundente  elemento  probatório,  em  depoimento 
prestado  na  Procuradoria-Geral  da  República  em  02/08/2005,  Marcos 
Valério apresentou a razão do empréstimo concedido pelo Banco Rural à 
ex-esposa do 1º réu, o que confirma o estreito vínculo de José Dirceu com 
os integrantes da quadrilha do mensalão, in verbis:

indagado sobre o empréstimo à ex esposa do ex Ministro  
José  Dirceu,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que  
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efetivamente  houve  o  empréstimo  do  Banco  Rural  e  a  
colocação com emprego no Banco BMG; Que, o declarante  
foi  procurado  por  Sílvio  Pereira  para  auxiliar  o  ex  
Ministro  José  Dirceu  na  resolução  de  um  problema  
pessoal  com  sua  ex  esposa,  que  pretendia  trocar  de  
apartamento e não tinha recursos financeiros; Que, desta  
forma,  foi  conseguido  o  empréstimo  e  o  emprego  já  
mencionados  e  também  o  sócio  do  declarante,  Rogério  
Tolentino,  para  resolver  o  problema  já  que  o  crédito  
imobiliário  dependia  do  pagamento  :de  recursos  em  
dinheiro, comprou o apartamento da Sra. Ângela, pagou à  
vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda; (fl.  
732) (Grifamos)

Posteriormente, agora já em juízo, o réu Marcos Valério confirmou o 
que dissera anteriormente, e informando:

conhece Maria Ângela Saragosa, ex-mulher de José  
Dirceu, a qual lhe foi apresentada por Silvio Pereira, que  
teria lhe solicitado um emprego para a mesma; diz que  
encaminhou esse pedido de emprego ao banco BMG, sem 
informar da condição da mesma de ex-mulher do ministro da  
casa civil; diz que, posteriormente, soube que ela foi contratada;  
diz que, passado algum tempo, Sr. Silvio Pereira informou ao  
interrogando  que  Ângela  Saragosa  pretendia  obter  um  
financiamento imobiliário para compra de um apartamento; diz  
que orientou Ângela Saragosa a procurar o Banco Rural e  
lá apresentar as fichas cadastrais, após o que ligou para o  
Sr.  José  Augusto Dumont,  a quem pediu,  e  unicamente,  
que se a ficha cadastral de Angela fosse boa e interessasse  
ao  banco,  gostaria  o  interrogando  que  José  Augusto  
Dumont  ajudasse  nesse  financiamento;  também  não  
informou  a  José  Augusto  Dumont  de  quem  se  tratava;  
questionado porque o interesse do interrogando, respondeu que  
atendia  a  um pedido  do  então  secretario  geral  do  PT,  Silvio  
Pereira;  diz que não sabe qual seria o interesse de Silvio  
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efetivamente  houve  o  empréstimo  do  Banco  Rural  e  a  
colocação com emprego no Banco BMG; Que, o declarante  
foi  procurado  por  Sílvio  Pereira  para  auxiliar  o  ex  
Ministro  José  Dirceu  na  resolução  de  um  problema  
pessoal  com  sua  ex  esposa,  que  pretendia  trocar  de  
apartamento e não tinha recursos financeiros; Que, desta  
forma,  foi  conseguido  o  empréstimo  e  o  emprego  já  
mencionados  e  também  o  sócio  do  declarante,  Rogério  
Tolentino,  para  resolver  o  problema  já  que  o  crédito  
imobiliário  dependia  do  pagamento  :de  recursos  em  
dinheiro, comprou o apartamento da Sra. Ângela, pagou à  
vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda; (fl.  
732) (Grifamos)

Posteriormente, agora já em juízo, o réu Marcos Valério confirmou o 
que dissera anteriormente, e informando:

conhece Maria Ângela Saragosa, ex-mulher de José  
Dirceu, a qual lhe foi apresentada por Silvio Pereira, que  
teria lhe solicitado um emprego para a mesma; diz que  
encaminhou esse pedido de emprego ao banco BMG, sem 
informar da condição da mesma de ex-mulher do ministro da  
casa civil; diz que, posteriormente, soube que ela foi contratada;  
diz que, passado algum tempo, Sr. Silvio Pereira informou ao  
interrogando  que  Ângela  Saragosa  pretendia  obter  um  
financiamento imobiliário para compra de um apartamento; diz  
que orientou Ângela Saragosa a procurar o Banco Rural e  
lá apresentar as fichas cadastrais, após o que ligou para o  
Sr.  José  Augusto Dumont,  a quem pediu,  e  unicamente,  
que se a ficha cadastral de Angela fosse boa e interessasse  
ao  banco,  gostaria  o  interrogando  que  José  Augusto  
Dumont  ajudasse  nesse  financiamento;  também  não  
informou  a  José  Augusto  Dumont  de  quem  se  tratava;  
questionado porque o interesse do interrogando, respondeu que  
atendia  a  um pedido  do  então  secretario  geral  do  PT,  Silvio  
Pereira;  diz que não sabe qual seria o interesse de Silvio  
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Pereira em ajudar esta senhora; assevera que nunca tratou  
deste assunto com José Dirceu; questionado acerca da compra do  
apartamento de Maria Ângela Saragosa por Rogério Tolentino,  
respondeu que apenas teve ciência deste fato posteriormente; diz  
que questionou Rogério,  a  época,  tendo este  apenas  afirmado  
que tinha interesse no apartamento pois desejava atender a um  
pedido de um amigo,  que  pretendia coloca a  mãe para morar  
neste  apartamento; (Depoimento  em  juízo  de  MARCOS 
VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUZA -  fls.  16350-16369. 
Trecho extraído de fl. Fls. 16359. (volume 76)

É curioso destacar que Marcos Valério ligou diretamente para José 
Augusto  Dumont,  alto  executivo  do  Banco  Rural,  para  que  fosse 
viabilizado o empréstimo em favor da ex-esposa de José Dirceu. Todavia, 
Marcos Valério informa que não disse a José Augusto Dumont que Maria 
Ângela era  ex esposa do 1º  réu.  Então Marcos Valério  ligou para José 
Dumont com que objetivo? O empréstimo não era elevado a ponto de 
justificar a intervenção de executivo do alto escalão do Banco Rural.  A 
ligação – e quanto a isso não restam dúvidas – teve o papel de deixar bem 
claro que o objetivo era ajudar o 1º réu; auxiliá-lo na resolução de um 
problema de sua ex-esposa. Caso contrário, o telefone de José Augusto 
Dumont não teria sido acionado, como o foi, e o pedido não teria sido 
atendido,  como,  também,  ocorreu.  Ressoa  deveras  irreal,  também,  a 
afirmação de Marcos Valério, acima transcrita, de que desconheceria as 
razões  que  levaram  Sílvio  Pereira  a  ajudar  a  senhora  Maria  Ângela 
Saragosa. Será que Marcos Valério não teve a curiosidade de perguntar 
quem seria ela e a razão do auxílio? O cotidiano do mundo real, e notoria  
vel manifesta non egent probatione, as coisas não acontecem como sustenta a 
defesa do 1º réu.

Ademais,  a  ex-esposa  do  1º  réu  também confirma  o  depoimento 
acima de que a ajuda para resolver o seu problema com a compra e venda 
de apartamento veio efetivamente de Marcos Valério, pessoa que também 
lhe conseguiu o emprego no BMG, in verbis:
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Pereira em ajudar esta senhora; assevera que nunca tratou  
deste assunto com José Dirceu; questionado acerca da compra do  
apartamento de Maria Ângela Saragosa por Rogério Tolentino,  
respondeu que apenas teve ciência deste fato posteriormente; diz  
que questionou Rogério,  a  época,  tendo este  apenas  afirmado  
que tinha interesse no apartamento pois desejava atender a um  
pedido de um amigo,  que  pretendia coloca a  mãe para morar  
neste  apartamento; (Depoimento  em  juízo  de  MARCOS 
VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUZA -  fls.  16350-16369. 
Trecho extraído de fl. Fls. 16359. (volume 76)

É curioso destacar que Marcos Valério ligou diretamente para José 
Augusto  Dumont,  alto  executivo  do  Banco  Rural,  para  que  fosse 
viabilizado o empréstimo em favor da ex-esposa de José Dirceu. Todavia, 
Marcos Valério informa que não disse a José Augusto Dumont que Maria 
Ângela era  ex esposa do 1º  réu.  Então Marcos Valério  ligou para José 
Dumont com que objetivo? O empréstimo não era elevado a ponto de 
justificar a intervenção de executivo do alto escalão do Banco Rural.  A 
ligação – e quanto a isso não restam dúvidas – teve o papel de deixar bem 
claro que o objetivo era ajudar o 1º réu; auxiliá-lo na resolução de um 
problema de sua ex-esposa. Caso contrário, o telefone de José Augusto 
Dumont não teria sido acionado, como o foi, e o pedido não teria sido 
atendido,  como,  também,  ocorreu.  Ressoa  deveras  irreal,  também,  a 
afirmação de Marcos Valério, acima transcrita, de que desconheceria as 
razões  que  levaram  Sílvio  Pereira  a  ajudar  a  senhora  Maria  Ângela 
Saragosa. Será que Marcos Valério não teve a curiosidade de perguntar 
quem seria ela e a razão do auxílio? O cotidiano do mundo real, e notoria  
vel manifesta non egent probatione, as coisas não acontecem como sustenta a 
defesa do 1º réu.

Ademais,  a  ex-esposa  do  1º  réu  também confirma  o  depoimento 
acima de que a ajuda para resolver o seu problema com a compra e venda 
de apartamento veio efetivamente de Marcos Valério, pessoa que também 
lhe conseguiu o emprego no BMG, in verbis:
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todos os procedimentos de compra do imóvel no bairro de  
Perdizes ocorreram próximos ao Natal do ano de 2003, tendo a  
declarante  sinalizado  com um valor  próximo  a  R$ 20.000,00  
(vinte  mil  reais),  dado  a  outra  parte  em  cheque  
administrativo emitido pelo Banco do Brasil em um valor  
que não se recorda e, o restante, concluído com a quantia  
de R$ 42.000,OO (quarenta e dois mil reais), oriunda de  
um empréstimo feito por ela junto ao Banco Rural; QUE 
não é verdade que pagou R$ 150.000,OO (cento e cinquenta mil  
reais)  em  dinheiro  vivo  ao  proprietário  do  imóvel  de  nome  
WELLINGTON;  QUE  conseguiu  o  financiamento  de  R$  
42.000,OO  junto  ao  Banco  Rural  por  intermédio  de  
MARCOS VALÉRIO  que,  inclusive,  indicou  a  declarante  a  
pessoa de nome ANTONIO CARLOS, gerente daquele banco,  
para  com  quem  deveria  conversar  sobre  o  assunto;  QUE  a 
declarante esclarece que no mesmo dia em que solicitou a  
MARCOS VALÉRIO que  conseguisse  um novo emprego  
para a declarante, o próprio ofereceu-lhe a oportunidade  
de conseguir um financiamento junto a algum banco, da  
quantia que necessitasse para inteirar o valor a ser pago  
na compra de um novo imóvel para residir. (Depoimento 
de MARIA ÂNGELA DA SILVA SARAGOÇA. Fls. 6021-
6022) (Grifamos)

O  Réu  Rogério  Tolentino,  em  juízo,  afirmou  que  apenas  tomou 
conhecimento  de  que  o  imóvel  seria  de  propriedade  de  uma  das  ex 
mulheres do primeiro réu no momento da lavratura da escritura, o que 
não  merece  qualquer  credibilidade  diante  dos  depoimentos  acima 
transcritos de Marcos Valério e da própria Sra. Maria Ângela de que o 
objetivo era  o de ajudar a referida proprietária.  Inviável  acreditar  que 
Rogério  Tolentino  estaria  ajudando  uma  pessoa  sem  sequer  saber  de 
quem se tratava. No depoimento, afirma-se o seguinte:

Depoimento  em  juízo  de   ROGÉRIO  LANZA   
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TOLENTINO   -     fls. 16494-16501 (volume 76)  
“Ivan informou ao  interrogando  que  tinha  interesse  no  

apartamento para alugá-lo a sua mãe; diz que  apenas após a  
lavratura da escritura de compra e venda do apartamento  
é que Ivan lhe informou que aquele apartamento pertencia  
a  uma das ex-mulheres  de  Jose  Dirceu;  diz  que  alugou o  
apartamento durante 30 meses para a mãe de Ivan Guimarães,  
tendo em maio  de  2007 vendido  o  mesmo por  R$130.000,00  
para uma empresa de  Ivan Guimarães;  questionado porque  
razão Ivan Guimarães teria especificamente procurado o  
interrogando para o negócio respondeu que foi uma obra  
do acaso ter encontrado o mesmo no café do PT e que não  
obstante não ser  investidor imobiliário acreditou que o  
imóvel ser um bom negócio; diz que nunca visitou o referido  
apartamento; diz que ate a presente data, Ivan Guimarães não  
prestou qualquer favor ao interrogando; diz que não se tratou de  
favor, mas de negócio; diz que não possui outro apartamento em  
São Paulo”. (fl. 16.498)

É interessante destacar que o réu Rogério Tolentino chega a afirmar 
acima que,  a despeito de não ser investidor no ramo imobiliário,  Ivan 
Guimarães o teria procurado para a aquisição do imóvel da ex esposa de 
José Dirceu por “uma obra do acaso” em razão de o ter encontrado no 
“café”.  É  razoável  aceitar  que  a  compra  de  um  imóvel  seja  decidida 
assim?  Decisão  tão  relevante  em  um  cafezinho?  A  prova  indica  ter 
ocorrido, na realidade, uma obra que iniciou o “ocaso”, e não o “acaso...” 
que o 8º denunciado (Rogério Tolentino) insistiu em defender.

5) A contratação de Maria Ângela como Analista do Banco BMG a 
pedido dos envolvidos no mensalão, em especial Sílvio Pereira e Marcos 
Valério, também comprova a inequívoca relação entre os protagonistas do 
caso sub judice e a participação do 1º réu nos ilícitos praticados.

Em depoimento prestado na Procuradoria Geral  da República em 
02/08/2005, Marcos Valério esclareceu os motivos para a ex-esposa do 1º 
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réu ter conseguido o emprego no Banco BMG, in verbis:

indagado sobre o empréstimo à ex esposa do ex Ministro  
José  Dirceu,  chamada  Ângela,  o  depoente  confirmou  que  
efetivamente  houve  o  empréstimo  do  Banco  Rural  e  a  
colocação com emprego no Banco BMG; Que, o declarante  
foi  procurado  por  Sílvio  Pereira  para  auxiliar  o  ex  
Ministro  José  Dirceu  na  resolução  de  um  problema  
pessoal  com  sua  ex  esposa,  que  pretendia  trocar  de  
apartamento e não tinha recursos financeiros; Que, desta  
forma,  foi  conseguido  o  empréstimo  e  o  emprego  já  
mencionados  e  também  o  sócio  do  declarante,  Rogério  
Tolentino,  para  resolver  o  problema  já  que  o  crédito  
imobiliário  dependia  do  pagamento  :de  recursos  em  
dinheiro, comprou o apartamento da Sra. Ângela, pagou à  
vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda; (fl.  
732) (Grifamos)

A ex-esposa do 1º réu também confirmou o depoimento acima de 
que a ajuda para a obtenção do emprego no BMG veio de Marcos Valério, 
in verbis:

QUE a declarante esclarece  que no mesmo dia em  
que solicitou a MARCOS VALÉRIO que conseguisse um  
novo emprego para a declarante, o próprio ofereceu-lhe a  
oportunidade  de  conseguir  um  financiamento  junto  a  
algum banco, da quantia que necessitasse para inteirar o  
valor  a  ser  pago  na  compra  de  um  novo  imóvel  para  
residir. (Depoimento  de  MARIA  ÂNGELA  DA  SILVA 
SARAGOÇA. Fl. 6022, volume 29) (Grifamos)

Maria Ângela também acrescentou o seguinte:

QUE  SILVIO  PEREIRA  apresentou  MARCOS  
VALÉRIO  à  declarante  porque  a  mesma  havia  
manifestado o seu interesse a ele em conseguir um novo  
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emprego e MARCOS VALÉRIO, segundo SILVIO, possuía  
vários contatos com empresários, que poderiam auxiliá-
la na sua empreitada; QUE disse a MARCOS VALÉRIO que  
pretendia  aumentar  a  sua  renda  mensal  e  pediu  a  ele  que  a  
ajudasse a conseguir um emprego; QUE no mês de novembro de  
2003, a declarante disse ter sido contratada pelo Banco BMG  
para  ocupar  o  cargo  de  Analista  de  Recursos  Humanos,  em  
regime de meio expediente; QUE um telefonema originário do  
departamento de Recursos Humanos do Banco BMG, precedeu a  
convocação da declarante para fazer uma "entrevista" naquela  
Instituição,  com  a  apresentação  de  seu  "Curriculum  Vitae";  
QUE  cerca  de  quinze  dias  após  a  realização  da  
"entrevista"  no  BMG,  foi  efetivado  seu  contrato  de  
trabalho;  QUE  todos  os  contatos  que  precederam  a  sua  
contratação  pelo  BMG  foram  realizados  com  a  funcionária  
EMÍLIA;  QUE  a  declarante  disse  que  recebe  cerca  de  R$  
3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  do  Banco  BMG,  em  
contraprestação ao seu trabalho; (fls. 6.020-6.021)

Em  contrapartida  aos  auxílios  prestados,  o  Banco  BMG  teve  a 
oportunidade  de  inaugurar  a  atividade  de  empréstimo  consignado 
perante o Poder Público federal. Em seu depoimento em juízo, o 1º réu 
ofereceu  os  seguintes  e  pouco  convincentes  esclarecimentos  sobre  os 
fatos:

JUÍZA: Então, mas como é que foi escolhido o BMG, por  
que razão ele foi escolhido?

INTERROGANDO: Não foi escolhido.
JUÍZA: Como ele entrou nisso?
INTERROGANDO: Ele tinha ...  O Banco BMG, lendo  

esse relatório do TCU, era um banco especializado em crédito  
consignado,  durante  cinco  anos,  quatro,  foi  escolhido  como  
melhor banco nessa área, tinha 20 mil, como tem a Avon, 20 mil  
visitadores de casas, empresas, tudo, tinha know-how, expertise  
de crédito consignado.

JUÍZA: O BMG é um grande banco?
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INTERROGANDO:  Não  é  um  grande  banco,  é  banco  
pequeno,  o  grupo  lendo  o  relatório  memorial  chega-se  à  
conclusão que é um grupo econômico grande.

JUÍZA:  Qual  foi  a  razão  específica  de  ter  sido 
escolhido o BMG?

INTERROGANDO:  EU  não  entendo  quando  a  
senhora diz que ele foi escolhido. Ele não foi escolhido,  
simplesmente dentro da lei se credenciou e passou a ter o  
crédito consignado como todos os outros bancos. Aliás,  
existe uma declaração, inclusive, do Presidente do Bradesco, na  
época,  se  não  me  engano,  FEBRABAN,  Márcio  Cipriani,  
dizendo  textualmente  que  não  houve  privilégio,  benefício  ao  
BMG, os bancos não consideravam que isso era fato, o relatório  
do  Tribunal  de  Contas  da  União,  com  relação  à  Caixa  
Econômica Federal e BMG, também é claro no sentido que não  
houve favorecimento do BMG, lendo e relendo isso várias vezes  
para me certificar, eu me encontro numa razão para afirmação  
que o BMG foi beneficiado, houve privilégio do BMG porque a  
legislação valia para todos os bancos e ele ficou excluído quando  
ele não atendia a legislação. Ele passou a atender a legislação  
porque é evidente que é um contra-senso, é algo que não se pode  
aceitar que haja uma reserva de mercado só para os bancos que  
pagam o benefício, isso não tem sentido, uma economia como a  
brasileira, todos os bancos devem ter o direito de fazer o crédito  
consignado, e o BMG só passou a fazer quando isso aconteceu. 
(fls. 16.643-16.644) (Grifamos)

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado 
muito bem sintetizou a dinâmica dos ilícitos praticados pelo 1º réu da 
seguinte maneira: 

Depois  que  o  Sr.  Tolentino  comprou  às  pressas  o  
apartamento de Sra. Ângela Saragoça, logo em seguida, o Banco  
Rural - outra instituição financeira que emprestara dinheiro ao  
PT por interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-
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mulher  do  Sr.  Dirceu  R$  42  mil  para  ela  comprar  outro  
apartamento.  (...)  O  Sr.  Marcos  Valério  ressaltou,  já  em  
depoimento  à  Procuradoria-Geral  da  República,  que  os  
empréstimos para o PT feitos pelos bancos Rural e BMG foram  
avalizados  pelo  então  Ministro  José  Dirceu:  "O  Sr.  Delúbio  
esclareceu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário Silvio  
Pereira  eram sabedores  dessa  operação  de  empréstimo  para  o  
partido e, em alguma eventualidade, garantiriam o pagamento  
junto as empresas do declarante". (...)

É importante esclarecer aqui que, conforme noticiado na  
imprensa nacional, os bancos Rural e BMG tiveram pontuais  
benefícios  no  Governo  Lula.  O  BMG,  por  exemplo,  lidera  o  
mercado de credito consignado (empréstimo descontado em folha  
de  pagamento)  para  aposentados  no Pais.  E o  histórico  dessa  
operação deixa algumas dúvidas  quanto a  lisura do processo.  
Como é de conhecimento,  o BMG concede empréstimos.  Dias  
depois, a diretoria do banco é recebida pelo ex-Ministro na Casa  
Civil.  Alguns  meses  depois,  em 18/09/03,  o  Governo  edita  a  
medida provisória que permite instituições financeiras diferentes  
daquela  onde  o  cliente  tem  conta  operarem  com  crédito  
consignado,  “evidentemente  para  aumentar  a  concorrência”,  
como  explicou  o  Deputado  José  Dirceu  no  dia  02/08/05  ao  
Conselho  de  Ética.  (...)  No  caso  do  nicho  voltado  aos  
aposentados, o BMG foi o primeiro privado a fechar o acordo,  
com  uma  vantagem  de  cinco  meses  sobre  os  interessados.  
Segundo  o  Representado,  tal  fato  é  explicado,  pura  e  
simplesmente porque o banco tinha know-how nessa área, e que  
já atuava em Minas Gerais. Mas, é preciso lembrar que, depois  
de entrar nesse setor, o BMG cresceu 233% e passou a figurar  
entre  as  50  maiores  instituições  financeiras  do  País.  (...)  O  
Banco  Rural  viu  os  investimentos  dos  fundos  de  pensão  de  
empresas  estatais  crescerem  em  sua  carteira,  conforme  
informado pelo Deputado Carlos Sampaio durante depoimento  
da Sra. Kátia Rabello. No caso da PETROS, o fundo de pensão  
da  PETROBRAS, não havia  qualquer  investimento no banco  
durante  o  Governo  passado.  No  início  do  Governo  Lula,  foi  
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aplicada a  quantia  de R$ 5 milhões,  aproximadamente.  Já no  
segundo  semestre  de  2003,  a  PETROS  aumentou  esse  
investimento em cerca de 371%, já com o investimento de R$24  
milhões. (fls. 10511, 10513 e 10514, volume 49)

Nesse  ponto  impõe-se  indagar:  Como  Marcos  Valério 
desempenharia  o  seu  papel  de  providenciar  os  recursos  financeiros 
exigidos para quitar dívidas do partido, da base aliada, e para satisfazer 
interesses pessoais, sem o consentimento do 1º réu que era peça chave na 
engrenagem?

6) No seguimento das provas eclipsadas nos autos quanto ao crime 
de quadrilha perpetrado pelo 1º réu, insta acrescentar que, na qualidade 
de  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil,  o  1º  denunciado  intermediou  uma 
negociação  da  Portugal  Telecom,  com  intervenção  do  Banco  Espírito 
Santo,  para aquisição da Telemig;  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino e 
Emerson Palmieri foram a Portugal para se reunirem com o Presidente da 
Portugal  Telecom;  sendo  certo  que,  no  bojo  das  tratativas,  surgiu  a 
possibilidade  de  a  Portugal  Telecom  doar  8  milhões  de  euros  para  o 
pagamento de dívidas de campanha do PT.

Ao longo das tratativas para a aquisição da TELEMIG pela Portugal 
Telecom  e  com  a  intervenção  do  Banco  do  Espírito  Santo,  surgiu  a 
possibilidade de doação, pela adquirente, de 8 milhões de euros para o 
pagamento de dívidas de campanha do partido do 1º denunciado.

Em seu depoimento, Roberto Jefferson esclareceu com detalhes os 
fatos que comprometem sobremaneira o 1º réu:

QUE em um encontro com JOSÉ DIRCEU na Casa Civil  
ocorrido no início de janeiro de 2005 o então Ministro afirmou  
que havia recebido,  juntamente  com  o  Presidente  LULA, um  
grupo da Portugal TELECOM  e o  Banco Espírito Santo que  
estariam  em  negociações com  o  Governo brasileiro; QUE não  
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sabe dizer quais seriam essas negociações; QUE JOSÉ DIRCEU  
afirmou  que  haveria  a  possibilidade  de  que  referido  grupo  
econômico pudesse adiantar cerca  de 8  milhões  de  euros que  
seriam repartidos  entre  o  PT  e  o  PTB.  QUE esses  recursos  
serviriam para liquidar  as dívidas  de  campanha;  QUE JOSÉ 
DIRCEU não afirmou a título  de  que seria tal adiantamento;  
QUE JOSÉ DIRCEU então solicitou ao DECLARANTE que  
indicasse  alguém  do  PTB  a  DELÚBIO  SOARES  para  
acompanhar tais tratativas em Portugal; QUE concordou com a  
proposta feita  por JOSÉ DIRCEU  e  indicou para DELÚBIO  
SOARES  o  primeiro  secretário  do  PTB  EMERSON 
PALMIERY;  (...)  QUE EMERSON PALMIERY ao embarcar  
para Portugal telefonou para o DECLARANTE informando que  
iria  viajar  em  companhia  de  MARCOS  VALÉRIO  e  o 
advogado ROGÉRIO TOLENTINO;  (...)  QUE ao retomar ao  
país EMERSON comentou com o DECLARANTE a respeito da  
viagem;  QUE  EMERSON  afirmou  não  ter  participado  do 
encontro ocorrido entre MARCOS VALÉRIO e o Presidente da  
Portugal TELECOM MIGUEL HORTA, tendo permanecido na  
ante sala; QUE segundo EMERSON PALMIERY, a Portugal  
TELECOM iria realizar negócios com a TELEMIG sendo que  
caberia  a  MARCOS VALÉRIO facilitar  o  trâmite  do negócio  
junto  ao  Governo  Federal;  QUE  concretizado  o  negócio  
MARCOS  VALÉRIO  receberia  uma  comissão  cuja  parcela  
poderia liquidar as contas dos dois partidos (PT e PTB); QUE 
ao  ouvir  o  relato  de  EMERSON  PALMIERY  percebeu  que  
JOSÉ DIRCEU era 'pólvora molhada', ou seja, não iria cumprir  
o  acordo;  QUE  determinou  que  EMERSON  PALMIERY  se 
afastasse de MARCOS VALÉRIO e dos demais representantes  
do PT. (fls. 4.219/4.277)

Roberto  Jefferson  confirmou  em  juízo  o  que  havia  afirmado 
anteriormente em sede policial:

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor orientou, ou pediu, para o Sr. Emerson Palmieri ir 
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a uma viagem a Portugal?
ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim.
DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 

Senhor  poderia  esclarecer  como  se  deram  as  tratativas 
para essa viagem, por favor?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Sim.  O 
Ministro José Dirceu me pediu que indicasse alguém do 
PTB a Delúbio para que fosse a Portugal para tratar, em 
Portugal, de interesses do Partido dos Trabalhadores e do 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  Esses  
interesses eram econômicos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: A liquidação  
das dívidas da campanha. Oito milhões de euros - vinte e quatro  
milhões de reais à época, Excelência.

DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA: O objeto  
da viagem seriam esses valores?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, Senhor.  
A maneira de operacionalizar essa ajuda que a Portugal Telecom 
daria aos dois Partidos no Brasil." (fls. 15.909/15.932, volume 
74).

Como  se  não  bastasse  o  depoimento  contundente  de  Roberto 
Jefferson, Emerson Palmieri confirmou em depoimento prestado na CPI 
dos Correios o envolvimento do 1º réu na proposta de doação da Portugal 
Telecom  para  viabilizar  a  entrega  de  dinheiro  aos  partidos 
correspondentes através de Marcos Valério, in verbis:

"O SR. EMERSON PALMIERI - O Roberto Jefferson me 
avisou, no início de janeiro, que tinha tido uma conversa com o 
Ministro  José  Dirceu  e  que  provavelmente  eu  teria  que  ir  a 
Portugal, ir à Portugal Telecom. [...]

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP - MG) - V. Sa. 
disse "fomos", no plural,  porque foi  junto com  o  Sr. Marcos  
Valério?

O SR. EMERSON PALMIERI - O Marcos Valério e o Sr.  
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Rogério Tolentino  -  sempre  o  advogado junto. Fomos nós três.  
[...]. Eu fiquei muito irritado, porque saí daqui para participar  
de uma reunião, fui participar dessa reunião como testemunha,  
porque Roberto Jefferson já não acreditava  mas  no que estava  
acontecendo, nas promessas do PT, eu fui como testemunha para  
ver se realmente aconteceria essa reunião e não consegui entrar  
na reunião porque  o  Sr. Marcos Valério não permitiu que eu  
entrasse. Eu perguntei por quê. Ele falou: "porque o senhor não  
o conhece, e ele ia ficar constrangido".

[ ...]
O SR. EMERSON PALMIERI - Foi combinado que o PT 

passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro  
milhões. Aí nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De 
que  forma  vai  ser  feito  esse  repasse?  O  Genoíno  respondeu:  
"Vamos fazer através de partido a partido ou ajuda contribuição  
ao fundo partidário de empresas". Foi assim que foi combinado. 

o  SR. PAULO BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa reunião  
estava o Ministro José Dirceu?

o SR. EMERSON PALMIERI - Em nenhuma reunião eu  
participei  com  o  Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar  
que depois de conversado isso  o  Sr. Genoíno levantou  e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu.

[...i
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - V. Sa. saberia afirmar  

se o Deputado José Dirceu tinha conhecimento dessa prática de  
repasse  de  recursos  e  qual  era  a  origem  desses  recursos  
repassados?

O SR. EMERSON PALMIERI - Deputado, o que a gente  
sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia  
uma ligação ou do Delúbio ou do Genoíno para o Deputado José  
Dirceu.  É o  que eles diziam: "Vou ligar para  o  Ministro José  
Dirceu".

O SR.  JOSÉ ROCHA (PFL  -  BA)  -  Nessas reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O  SR. EMERSON PALMIERI  -  Sim, daqui de Brasília  
mesmo, algumas para o Ministro José Dirceu.
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O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - E qual seria o retorno  
dessa ligação, o senhor sabe qual era?

O SR. EMERSON PALMIERI -  "Está tudo ok, Roberto.  
Está tudo ok".  Era a  resposta que vinha ou do Genoíno ou do  
Delúbio.  "Está  tudo  ok.  Fique  tranqüilo".  (fls.  46-47  das 
Alegações Finais do MPF)

Acerca  do  episódio  denotador  de  relações  economicamente 
específicas entre os réus, Marcos Valério também informou detalhes sobre 
a  reunião ocorrida  na  Casa  Civil  entre  José  Dirceu e  Ricardo Espírito 
Santo,  presidente  do  Banco  Espírito  Santo  no  Brasil,  com  a  sua 
participação e de Delúbio Soares. Confirmando que a reunião não versara 
sobre a área de publicidade, Marcos Valério esclareceu que o seu encontro 
decorreu  de  um  pedido  de  Miguel  Horta,  presidente  da  Portugal 
Telecom, e que a reunião tinha por objetivo tratar de investimentos do 
Banco do Espírito Santo em turismo no litoral da Bahia. O réu Marcos 
Valério afirmou o seguinte:

diz que foi marcada por Delúbio Soares, uma reunião com  
José  Dirceu,  o  interrogando  e  o  Sr.  Ricardo  Espírito  Santo,  
presidente  do  Banco  Espírito  Santo,  no  Brasil;  diz  que  essa 
reunião tinha por objetivo investimentos que  o  Banco Espírito  
Santo faria no Brasil, no setor hoteleiro,  mais  especificamente  
no litoral baiano; diz que compareceu à reunião a pedido do Dr.  
Miguel Horta e Costa, na época presidente da Portugal Telecom  
e  acionista  do  banco  do  Espírito  Santo,  em  Portugal;  (fls. 
16.355)

É de segura percepção de incredulidade, como acentua o MPF em 
suas Alegações Finais (fls. 43-49 das Alegações Finais), que o Banco do 
Espírito Santo, em Portugal, precisasse da presença de Marcos Valério em 
uma  reunião  com  o  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil  para  tratar  de 
investimento  no  litoral  da  Bahia...  Dessume-se  de  todo  o  acervo 
probatório  que  Marcos  Valério  estava  na  reunião  para  intermediar  o 
adiantamento a José Dirceu dos oito milhões de euros, o que, por mais uma 
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vez,  atesta  o  envolvimento  do  1º  denunciado  nos  fatos  narrados  na 
denúncia.

7) A negativa de diversas testemunhas quanto a qualquer tipo de 
ingerência  do  1º  réu  em relação  aos  atos  do  partido  do  governo  não 
ostenta valor probante. Tome-se o exemplo de Delúbio Soares que nega a 
ingerência  do  1º  denunciado  em suas  ações  (fl.  16.591),  em manifesta 
intenção de preservá-lo, como sói ocorrer com quem detém o comando de 
quadrilha  criminosa,  impedindo  que  a  verdade  apareça.  Como  bem 
destacado nas Alegações Finais  do Ministério Público Federal,  que fez 
transcrever passagem de Piercamilo Davigo acerca da revelação de certa 
práticas criminosas, verbis: 

A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se 
calarem,  não  vamos  descobrir  jamais. (Frase  dita  por 
Piercamilo Davigo, um dos membros da equipe que atuou 
na famosa Operação Mãos Limpas na ltália, em audiência 
pública  no  Senado  Federal  coordenada  pelo  Senador 
Pedro Simon, fls. 289 das Alegações Finais)

Sob  esse  enfoque,  Roberto  Jefferson  foi  enfático  ao  reconhecer  a 
responsabilidade do 1º réu em seu depoimento perante o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, em 2 de agosto de 2005, in verbis:

O  SR.  DEPUTADO  ROBERTO  JEFFERSON  -  Sr.  
Presidente, Sr. Relator,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas, povo  
do Brasil, cidadão do Brasil, cidadã do Brasil, depois de ouvir o 
ex  Min.  José  Dirceu,  o  Deputado  José  Dirceu,  eu  cheguei  à  
conclusão  de  que  foi  ele  quem treinou  o  Silvinho  Pereira,  o 
Delúbio e o Marcos Valério a mentirem. Não tem mensalão no  
Brasil. É conversa da imprensa. Todos os jornais mentem.

Todas as revistas mentem. Todo o povo brasileiro prejulga  
o Ministro José Dirceu, esse inocente e humilde que aqui está,  
porque não tem mensalão. Todos  os  gestos do Delúbio não são  
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do conhecimento dele. Todos os gestos do Sílvio Pereira não são  
do conhecimento dele. Todas as atitudes do Marcos Valério, que  
foi 12 vezes à Casa Civil - 12, não foram 7 não, Relator, 12 -, ele  
não  viu  lá  o  Marcos  Valério,  aliás,  uma  figura  que  passa  
despercebida,  ( .. .). E  aí eu quero separar  o  joio do trigo; não  
vou acusar  o  PT, mas a cúpula do PT, gente dele - Genoíno,  
Sílvio  Pereira,  Delúbio  -,  gente  dele,  que  ele  fez  questão  de  
defender até o último momento, quando conversou comigo. "Eu  
quero  proteger  o  Silvinho  e  o  Delúbio,  que  estão  sendo  
envolvidos  nisso". (...)  Mas o Deputado José Dirceu não sabia  
de  nada disso  que  acontecia  no  Brasil.  (  ...  ),  eu  ratifico,  eu  
reitero,  eu  reafirmo,  Sr.  Relator.  José  Genoíno  era  o  vice-
presidente do PT. O Presidente de fato era o José Dirceu. Tudo  
que nós tratávamos no prédio da VARIG, Sr . Relator, tudo que  
tratamos ali,  na sede nacional do PT, tinha que ser fechado  e 
homologado depois,  na Casa Civil,  pelo Ministro José Dirceu.  
Tudo." (fls. 41-42 das Alegações Finais do MPF).

Roberto  Jefferson,  em sede policial,  reafirmou que o  1º  réu tinha 
conhecimento  e  foi  responsável  pela  aprovação  dos  acordos  ilícitos 
celebrados, a saber:

QUE  retomando  a  pergunta  inicial  responde  que  
realmente  representou  o  PTB  em  tratativas  junto  à  Direção  
Nacional  do  PT  em  abril  e  maio  de  2004,  relativas  às 
campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  tratativas  
participaram  pelo  PTB  o  declarante,  como  presidente  da  
legenda,  o  líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ  
MÚCIO MONTEIRO,  o  primeiro secretário nacional do PTB  
Dr. EMERSON PALMIERY; QUE pelo PT participaram JOSÉ  
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o 
secretário  MARCELO  SERENO  e  o  então  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU,  que  homologava  todos  os  acordos  daquele  partido;  
QUE JOSÉ GENOÍNO não possuía  autonomia  para  bater  o 
martelo' nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil  
pelo  Ministro  JOSÉ  DIRCEU;  (...)  QUE  o  acordo  político  
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firmado  entre  o  PT  e  o  PTB  também  envolvia  cargos  na  
administração. (fls. 4.219/4.227).

O mesmo Roberto Jefferson confirmou em juízo perante o MM Juiz 
Federal  (fls.  15.912  do  volume  74)  tudo  o  que  havia  afirmado 
anteriormente e,  em particular,  o comando do cognominado mensalão 
pelo 1º réu.

8) Deveras, Roberto Jefferson e Emerson Palmieri reconheceram em 
depoimento  a  participação  inequívoca  de  José  Dirceu  no  esquema do 
mensalão. A força probante dos referidos depoimentos é mais elevada do 
que a dos depoimentos que negaram o envolvimento do 1º réu, pois estes 
últimos também foram lavrados pro domo sua.

O fato de os depoimentos de Marcos Valério e de Rogério Tolentino 
terem contrariado o que foi dito por Roberto Jefferson e Emerson Palmieri 
não retira, como pretende a defesa, a força probante do que se alegou em 
desfavor do réu sob o prisma jus-sociológico. O que Roberto Jefferson e 
Emerson  Palmieri  teriam  de  proveito  com  a  afirmação  de  que  o  1º 
denunciado participava do mensalão? Nada. Ao revés, passaram a ter um 
inimigo político. Por outro lado, a postura de Marcos Valério e de Rogério 
Tolentino no sentido da negativa da participação do 1º réu é algo que 
favorece  os  próprios  depoentes,  à  medida  que  auxiliam  no 
reconhecimento  de  que  supostamente  nada teria  ocorrido  de  ilícito.  É 
dessa  forma  que  as  provas  devem  ser  valoradas.  Consoante 
acertadamente defendido pelo MPF em suas Alegações Finais:

Não  se  pode  esperar  dos  agentes  envolvidos  no 
crime corrupção a confissão pura e simples dos seus atos. 
A  prova  do  crime  tem  que  ser  extraída  de  outros 
elementos que instruem os autos e que possuem a mesma 
força probante da confissão do réu. (fl. 290 das Alegações 
Finais do MPF)
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Federal  (fls.  15.912  do  volume  74)  tudo  o  que  havia  afirmado 
anteriormente e,  em particular,  o comando do cognominado mensalão 
pelo 1º réu.

8) Deveras, Roberto Jefferson e Emerson Palmieri reconheceram em 
depoimento  a  participação  inequívoca  de  José  Dirceu  no  esquema do 
mensalão. A força probante dos referidos depoimentos é mais elevada do 
que a dos depoimentos que negaram o envolvimento do 1º réu, pois estes 
últimos também foram lavrados pro domo sua.

O fato de os depoimentos de Marcos Valério e de Rogério Tolentino 
terem contrariado o que foi dito por Roberto Jefferson e Emerson Palmieri 
não retira, como pretende a defesa, a força probante do que se alegou em 
desfavor do réu sob o prisma jus-sociológico. O que Roberto Jefferson e 
Emerson  Palmieri  teriam  de  proveito  com  a  afirmação  de  que  o  1º 
denunciado participava do mensalão? Nada. Ao revés, passaram a ter um 
inimigo político. Por outro lado, a postura de Marcos Valério e de Rogério 
Tolentino no sentido da negativa da participação do 1º réu é algo que 
favorece  os  próprios  depoentes,  à  medida  que  auxiliam  no 
reconhecimento  de  que  supostamente  nada teria  ocorrido  de  ilícito.  É 
dessa  forma  que  as  provas  devem  ser  valoradas.  Consoante 
acertadamente defendido pelo MPF em suas Alegações Finais:

Não  se  pode  esperar  dos  agentes  envolvidos  no 
crime corrupção a confissão pura e simples dos seus atos. 
A  prova  do  crime  tem  que  ser  extraída  de  outros 
elementos que instruem os autos e que possuem a mesma 
força probante da confissão do réu. (fl. 290 das Alegações 
Finais do MPF)
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9) A trilha do caminho conducente à comprovação do 1º denunciado 
no delito de quadrilha vai acrescentando novos trajetos. Assim, é que o 1º 
réu participou de reunião no hotel Ouro Minas com executivos do Banco 
Rural o que reafirma seu envolvimento com os integrantes da quadrilha 
do mensalão.

De fato, a testemunha Plauto Gouveia, que estava presente no jantar 
realizado  no  hotel  Ouro  Minas  afirmou não  ter  presenciado  qualquer 
discussão  ou  comentário  sobre  empréstimos  bancários  (fl.  21.267). 
Entretanto,  isso não significa  que o tema não tenha sido abordado de 
forma  reservada  pelas  pessoas  mais  diretamente  interessadas  nas 
operações ilícitas. 

O depoimento de Kátia Rabello impõe a inequívoca conclusão de 
que o jantar ocorrido em agosto de 2004 no hotel Ouro em Belo Horizonte 
com integrantes do Banco Rural teve como propósito principal tratar da 
questão pendente referente ao Banco Mercantil, in verbis:

em  agosto  de  2004  MARCOS  VALÉRIO  informou  a  
declarante  que  o  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  estaria  em  Belo  
Horizonte/MG  em  uma  visita  oficial,  tendo  sugerido  que  o  
convidasse para um jantar; QUE MARCOS VALÉRIO afirmou  
que  JOSÉ  DIRCEU  aceitaria  tal  convite;  QUE  não  sabe  
informar  quem  entrou  em  contato  com  o  Ministro  JOSÉ  
DIRCEU para marcar o jantar, mas pode afirmar que não foi a  
declarante; QUE de fato foi marcado jantar no HOTEL OURO  
MINAS no dia 06 de agosto de 2004, do qual participaram a  
declarante, o Ministro JOSÉ DIRCEU e seu assessor PLAUTO;  
QUE  nesse  jantar  conversou  generalidades  com  o  Ministro  
JOSE  DIRCEU,  fez  comentários  da  situação  política  e  
econômica  do  país,  bem como  questões  pessoais;  QUE  JOSÉ 
DIRCEU contou sobre uma loja de roupas que possuía;  QUE 
não se recorda onde estaria sediada tal loja nem em que época,  
mas se lembra que o Ministro comentou como era decorada a  
loja;  QUE  no  final  deste  jantar  PLAUTO  abordou  JOSÉ  
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DIRCEU para marcar o jantar, mas pode afirmar que não foi a  
declarante; QUE de fato foi marcado jantar no HOTEL OURO  
MINAS no dia 06 de agosto de 2004, do qual participaram a  
declarante, o Ministro JOSÉ DIRCEU e seu assessor PLAUTO;  
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