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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 

 

 

 

 

 

 

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, jornalista, inscrito no 

CPF 614.646.868-15 e portador da carteira de identidade RG 3.171.369-5 SSP-SP, 

no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, residente e 

domiciliado à rua Pascoal Vita, 336, apartamento 171, CEP 05445-000, São 

Paulo-SP, por seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o que se segue. 

 

1. Ao longo dos últimos anos, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL (MPF) atuou em cooperação com a organização não-governamental 

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL (TI).  

 

2. Embora essa parceria seja de conhecimento público, 

inclusive com a disponibilização no site do próprio MPF1 de uma série de 

comunicações, documentos e ofícios trocados com a TI, desde ao menos o ano de 

2014, há sérios indícios de que, a pretexto de desenvolver ações genericamente 

apontadas como , tenham sido praticados infrações 

penais, atos de improbidade administrativa, faltas disciplinares e/ou violações 

dos deveres éticos e funcionais por parte dos procuradores da República 

envolvidos nos fatos, bem como graves prejuízos aos cofres públicos resultantes 

de acordos de leniência sem embasamento legal. 

 
 

1 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/Memo%20entendimentos%20J-F.pdf; e 
http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/Plano%20de%20Trabalho%20-
%20MdE%20assinado%20-%20para%20publicacao.pdf  
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3. Embora a legalidade dessa forma de cooperação, por si só, 

possa e deva ser questionada, há fortes indícios de que a TI poderia ter atuado na 

administração e aplicação de recursos bilionários oriundos de 

Acordos de Leniência, sem que se submetesse aos órgãos de 

fiscalização e controle do Estado.2 

 

4. O primeiro documento de que se tem notícia sobre aludida 

cooperação é o MEMORANDO DE ENTENDIMENTO, assinado em 09 de dezembro de 

2014, no qual o MPF é representado pelo então Procurador-Geral da República 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, a TI é representada por seu 

então Diretor Executivo JACOBUS SAAYMAN DE SWARDT e a AMARRIBO 

BRASIL, que então atuava como representante da Transparência Internacional 

no país, é representada por LEO ROBERTO GALDINO TORRESAN (Doc. 

02). 

 
5. No aludido documento, estabelece-se que: 

 

 

 
 

2 
bilhões nos investimentos sociais previstos no Acordo de Leniência, sem que se submeta aos 
órgãos de fiscalização e controle do Estado. A Transparência Internacional é uma organização 
não-governamental (ONG) internacional sediada em Berlim. Cuida-se de instituição de natureza 

 Memorando 
nº 146/2020/GT-LAVAJATO/PGR) 
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6. Não se teve notícia de outros memorandos até que, no dia 30 

de janeiro de 2017, há registro de uma correspondência enviada pela TI, 

representada por BRUNO BRANDÃO, ao MPF, na pessoa do então 

Subprocurador-Geral da República MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI, 

apoio para a promoção e fortalecimento do controle social 

da corrupção no Brasil. A TI está em processo de reestabelecimento de uma 

presença permanente na país e terá como um de seus eixos prioritários de ação, 

o apoio aos ativistas e às organizações sociais brasileiras que se dedicam à luta 

contra a corrupção . 

 

7. Nesta correspondência, menciona-se o primeiro 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO e propõe-se a participação da TI na 

designação da recursos oriundos de acordos de leniência firmados 

pelo MPF: 

 

 

 

8. Na sequência, foi firmado acordo de leniência pelo MPF com 

a J&F INVESTIMENTOS S.A., datado de 05 de junho de 2017 (Doc. 04). 

 

9. No dia seguinte, 06 de junho de 2017, JOSÉ UGAZ, então 

presidente da TI, enviou correspondência ao então Procurador-Geral da 

República RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS (Doc. 05). 
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10. A partir de então, começa a ficar mais claro o verdadeiro 

propósito da TI, pois são formulados pleitos específicos sobre a destinação dos 

recursos obtidos justamente no acordo de leniência celebrado com a J&F 

INVESTIMENTOS S.A. 

 

11. lico 

Federal pela destinação dos recursos: 

 
 

 
 
  

12. Ao final, formulam seus pedidos sobre a destinação dos 

recursos provenientes do acordo de leniência celebrado com a J&F 

INVESTIMENTOS S.A. e demais acordos celebrados pelo MPF: 
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13. Dando continuidade ao seu plano de gerir os recursos 

bilionários oriundos de Acordos de Leniência celebrados pelo MPF, 

nova comunicação foi endereçada ao Procurador-Geral da República, no dia 24 

de agosto de 2017, pelo então presidente da TI JOSÉ UGAZ (Doc. 06): 

 

 

 

14. caso venha a ter 

papel ativo no desenho e monitoramento dos processos, a TI se absterá de 

pleitear tais recursos durante todo o período em que possa ter influência 

decisória  (Doc. 05), deixando clara a intenção dessa organização internacional 

de gestão dos recursos nacionais bilionários 

oriundos de Acordos de Leniência. 

 

15. Em resposta, o então Procurador-Geral da República 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS dias antes de deixar o 

cargo, no dia 14 de setembro de 2017 envia ofício ao presidente da TI, 

apoio ao reestabelecimento da presença permanente da 

Transparência Internacional no Brasil e, em especial, a um dos seus eixos 

prioritários de ação, concernente ao apoio a ativistas e organizações sociais que 

lutam contra a corrupção 7). 

 

16. Além diss a concordância da PGR em dar início 

a uma ação específica no âmbito do Memorando de Entendimento firmado 

entre o Ministério Público Federal e a Transparência Interacional, para a 

completa execução do acordo de leniência celebrado pela Procuradoria da 

República no Distrito Federal e a holding J&F 7). 
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17. Ainda, incentiva a participação da TI na administração e 

aplicação de recursos bilionários oriundos de Acordos de Leniência, ao registrar: 

reafirmo o interesse do Ministério Pública Federal de incentivar a disposição 

da TI de apoiar a estruturação do sistema de governança do desembolso dos 

recursos dedicados a projetos sociais, que são parte da multa imposta à holding 

J&F, no âmbito de seu acordo de leniência 7). 

 

18. Ao final, RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

despede- Aproveito o ensejo e despeço-me do 

cargo de Procurador-Geral da República Federativa do Brasil. Nesse período, 

tive a satisfação em presenciar os diversos movimentos para a intensificação 

da cooperação entre nossas instituições.  Deixo o cargo com manifestos de 

respeito e gratidão, esperando que os laços estabelecidos sejam mantidos, não 

apenas no campo profissional, mas que se estendam à esfera pessoal, de 

amizade, com os novos amigos que adquiri nestes caminhos, tendo em vista que 

o combate à corrupção continuará entre as minhas prioridades futuras

07). 

 

19. Concluindo as tratativas entre o MPF e a TI no âmbito do 

acordo de leniência celebrado com a J&F INVESTIMENTOS S.A., foi 

Memorando de entendimento que celebram entre si o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, a J&F INVESTIMENTOS S/A, e a TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL E.V. com a ciência do comitê de supervisão independente do 

acordo de leniência celebrado entre MPF e J&R para a construção de um 

sistema transparente de governança do investimento social e os fins que 

especifica . 

 

20. O simples fato de o MPF admitir a participação de uma 

premissas e diretrizes que guiarão as 

decisões acerca da forma como serão geridos e executados os recursos 

previstos para investimento em projetos sociais no âmbito do 

Acordo de Leniência supracitado  
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21. Mas a questão se agrava ao constatar-se que o montante 

negociado com a J&F INVESTIMENTOS S.A. e envolvido nessas tratativas 

entre MPF e TI era de R$ 2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos 

milhões de reais). 

 
22. O documento é datado de 12 de dezembro de 2017, com local 

do Brasil para a Alemanha e assinado pelas seguintes pessoas/instituições: 
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23. Dando sequência a este Memorando de entendimentos, a TI 

apresentou PLANO DE TRABALHO

MPF, no qual apresentava suas propostas para gestão dos recursos 

(Doc. 09): 
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24. O aludido documento revela que a TI, organização 

internacional, passaria a atuar na administração e aplicação de recursos 

nacionais bilionários oriundos do Acordos de Leniência celebrado com a J&F 

INVESTIMENTOS S.A., sem qualquer embasamento legal. 

 

25. Essa organização engendrada para administrar os recursos 

em clara afronta à Constituição Federal e à própria soberania nacional perdurou 

até ser questionada pelo I. Procurador-Geral da República AUGUSTO ARAS, 

em Memorando datado de 04 de dezembro de 2020 (Doc. 10): 
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26. A intervenção do I. Procurador-Geral da República 

AUGUSTO ARAS trouxe luz ao fato de que o MPF havia até então admitido 

que uma organização privada internacional administrasse recursos 

nacionais bilionários, sem que tal atuação se submetesse aos órgãos 

de fiscalização e controle (Doc. 10). 

 

27. Pois bem. 

 
28. Não obstante os fatos acima reportados, há fortes indícios de 

que a atuação da TI na busca por gerir recursos bilionários oriundos de Acordos 

de Leniência celebrados pelo MPF não se limitou ao acordo da J&F 

INVESTIMENTOS S.A., mas também existem suspeitas de interferência direta 

no acordo celebrado com a PETROBRAS. 

 

29. Em 14 de setembro de 2020, foi publicada matéria da 

Agência Pública3 intitulada A ALIANÇA DA LAVA JATO COM A TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL, revelando ONG internacional teve acesso à minuta do 

contrato que tratava da fundação que administraria a verba da Petrobras 

antes dele ser assinado  

 
30. A reportagem revela que Bruno Brandão, então Diretor 

Executivo da TI, participou ativamente da redação de documentos referentes ao 

Acordo de Leniência celebrado com a PETROBRAS Em dezembro de 2018, 

mais de um mês antes de o acordo que criava a fundação se tornar público  o 

que aconteceu em 23 de janeiro de 2019 , pelo Telegram Dallagnol encaminhou 

o arquivo com uma versão preliminar da minuta para Bruno Brandão e para 

Michael Mohallem, professor da Fundação Getulio Vargas Direito Rio, pedindo 

sugestões. 

procurador no chat 10M+ a Vingança, no dia 7 de dezembro de 2018. Esse grupo 

 
3 https://apublica.org/2020/09/a-alianca-da-lava-jato-com-a-transparencia-internacional/  
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do Telegram, formado por Dallagnol, Brandão e Mohallem, foi criado com 

objetivo principal de debater as novas medidas de combate à corrupção. Sete 

dias depois da mensagem do procurador, o diretor da TI enviou um arquivo 

com suas sugestões para o acordo 4. 

 

 

 

31. Não é só. 

 

32. As novas mensagens que vieram a conhecimento público a 

partir da RECLAMAÇÃO 43.007, em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, confirmam a atuação conjunta de procuradores da Força Tarefa do 

MPF e integrantes da TI visando à administração e monitoramento de recursos 

bilionários oriundos de Acordos de Leniência. 

 

33. Em mensagem trocada entre Deltan Dallagnol e um grupo de 

procuradores do Ministério Público Federal, ainda no ano de 2015, fica clara sua 

estadunidenses, ou seja, sobre a repartição dos valores negociados: 

 
4 https://apublica.org/2020/09/a-alianca-da-lava-jato-com-a-transparencia-internacional/ 
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34. No dia 15 de fevereiro de 2017, Deltan Dallagnol revela estar 

promovendo uma articulação com a FGV e a TI para mobilizar reformas e pautas 

políticas, declarand eleições de 

2018 renovação política  
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35. Já no dia 29 de novembro de 2018, os procuradores falam 

sobre reunião com a FGV e a TI sobre os R$ 2.300.000.000,00 (dois bilhões e 

trezentos milhões de reais) referentes ao acordo celebrado com a J&F 

INVESTIMENTOS S.A., reconhecendo abertamente que buscavam um 

evitar passar pelo TCU se conseguiram 

formatar o melhor modelo para nós?  

 

36. Nesta mesma mensagem, revelam que integrantes do quadro 

da FGV e a TI elaboraram o estudo, sendo que o importante seria "não deixar o 

dinheiro se diluir. Carimbar -> no nosso caso, o dinheiro virá de uma vez

Revela-se ainda que não poderia ser compartilhado com a PETROBRAS, 

TI tem receio de ficar fora da possibilidade de receber recursos  
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37. Vale ressaltar que o próprio MPF, em nota publicada em seu 

site, reconheceu que a TI seria uma das protagonistas no acordo celebrado com 

a PETROBRAS, que previa a constituição do chamado Fundão da Lava Jato, 

no valor de R$ 2,5 bilhões, tendo sido reportado que o MPF solicitou a indicação 

de nomes para composição do Comitê de Curadoria Social às seguintes 

entidades da sociedade civil: Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), 

Transparência Internacional (TI), Observatório Social do Brasil, 

Associação Contas Abertas, Instituto Ethos, Amarribo, (...). 5 

 

38. Os valores referentes ao Fundão da Lava Jato foram 

realocados por decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, porém ficou claro 

o propósito da TI de atuar, com consentimento de integrantes do MPF, na gestão 

de recursos nacionais bilionários oriundos de acordos de leniência. 

 
39. Diante do quadro apresentado, está claro que, tal como 

reconhecido pelo eminente Min. Gilmar Mendes: Nos últimos anos, a 

Transparência Internacional atuou como verdadeira cúmplice da 

Força-Tarefa da Lava Jato nos abusos perpetrados no modelo de 

justiça criminal brasileiro. 6. 

 
40. Os fatos ora reportados são extremamente graves, 

destacando-se os seguintes pontos: 

 
i) obscuridade nas relações entre o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL e a organização internacional não-governamental 

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, que se iniciaram a 

pretexto de desenvolver ações genericamente apontadas como 

, porém há sérios indícios de que se 

desenvolveram de forma ilegal; 

 
5 http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-esclarece-
duvidas-sobre-acordo-com-petrobras  
6 STF  ADC 43, Voto Min. Gilmar Mendes. 
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ii) existência de documentos disponibilizados pelo próprio 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que atribuíram à 

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL poderes de gestão e 

execução sobre recursos bilionários oriundos de Acordos de 

Leniência, sem que se submetesse aos órgãos de fiscalização e 

controle do Estado; 

 

iii) participação da TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL 

no acordo de leniência celebrado entre o MPF e a J&F 

INVESTIMENTOS S.A., havendo circunstâncias a serem 

esclarecidas sobre a atuação da entidade e de procuradores 

integrantes da FORÇA-TAREFA DAS OPERAÇÕES 

GREENFIELD, SÉPSIS E CUI BONO OPERAÇÃO 

CARNE FRACA; 

 

iv) participação da TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL 

no acordo de leniência celebrado entre o MPF a PETROBRAS, 

havendo circunstâncias a serem esclarecidas sobre a atuação da 

entidade e de procuradores integrantes da FORÇA-TAREFA 

DA OPERAÇÃO LAVA JATO; 

 

v) possível participação da TRANSPARÊNCIA INTERNA-

CIONAL em demais acordos de leniência celebrados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que ainda não se 

tornaram de conhecimento público; e 

 

v) participação, em tese, de Procuradores Regionais da 

República, o que justifica a competência deste Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para apreciação de 

eventuais medidas que envolvam membros do Ministério 

Público da União que oficiem perante tribunais, nos termos do 

art. 105, I, a, da Constituição Federal. 
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41. Ante o exposto, requer-se: 

 

i) a expedição de ofício ao PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA, solicitando-se que adote as providências 

necessárias para apuração das condutas praticadas por membros 

do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em conjunto com a 

organização TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, que em 

tese podem configurar infrações penais, atos de improbidade 

administrativa, faltas disciplinares e/ou violações dos deveres 

éticos e funcionais dos procuradores da República envolvidos 

nos fatos em questão; e 

 

ii) a expedição de ofício ao MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, solicitando-se que 

adote as providências necessárias para apuração de eventuais 

prejuízos ocasionados aos cofres públicos pela celebração de 

acordos de leniência pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL com a participação da TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL, notadamente nos acordos de leniência 

celebrados no curso das OPERAÇÕES LAVA JATO, 

GREENFIELD, SÉPSIS E CUI BONO OPERAÇÃO 

CARNE FRACA. 

 

Termos em que,  

pede deferimento. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2021. 

 
 

MARCO AURÉLIO DE CARVALHO 
OAB/SP 197.538 

FERNANDO HIDEO I. LACERDA 

OAB/SP 305.684


