
DECISÃO:  

Vistos. 

Por meio da petição nº 49.214/18 (fls. 3.480/3.482), a Procuradoria-

Geral da República requer compartilhamento das peças informativas 

carreadas aos presentes autos com a “Força-Tarefa Lava Jato em 

Curitiba/PR”, a fim de instruir os autos do Inquérito Civil Público nº 

1.25.000.004159/2017-52, “com o objetivo de apurar  atos de improbidade 

administrativa”. 

Alega que 

 

“(...) os fatos em apuração no bojo da presente ação penal 

guardam correlação com o contexto apuratório da ‘Operação 

Lava Jato’ e são, inclusive, objeto de denúncia recebida, 

integralmente, por essa Suprema Corte.” 

 

Acrescenta, ademais, que “(...)  as condutas ilícitas desveladas nos 

presentes autos, além de repercutirem na esfera criminal, importam à 

responsabilização no âmbito cível.” 

Instadas, as defesas de PAULO BERNADO DA SILVA e GLEISI HELENA 

HOFFMANN se manifestaram pelo indeferimento do pedido de 

compartilhamento de provas (petições nº 59.731/18 e 59.991/18). 

A defesa de ERNESTO KUGLER RODRIGUES não se manifestou. 

Examinados os autos, decido. 

Regra geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o 

compartilhamento de provas. Confira: 

 

“PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. 

Escuta ambiental. Autorização judicial e produção para fim de 

investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por 

autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito 

policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, 

contra outros servidores, cujos eventuais ilícitos 

administrativos teriam despontado à colheita dessa prova. 

Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. 

Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal 

nº 9.296/96. Precedente. Voto vencido. Dados obtidos em 

interceptação de comunicações telefônicas e em escutas 

ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova 

em investigação criminal ou em instrução processual penal, 

podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, 



contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais 

foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos 

ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova.” (INQ 

2.424/RJ QO QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar 

Peluso, DJ de 24.8.07). 

 

No mesmo sentido, cito: 

 

“Os elementos informativos de uma investigação criminal, 

ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, 

desde que obtidos mediante interceptação telefônica 

devidamente autorizada por Juízo competente, admitem 

compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal 

ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra os 

investigados. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada, na 

Segunda Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (da relatoria do 

ministro Cezar Peluso), para também autorizar o uso dessas 

mesmas informações contra outros agentes.” (HC 102.293/RS, 

Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 

19/12/11). 

 

 Por outro lado, também é assente na jurisprudência da Corte a 

admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova 

emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO 

BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), bem como a 

admissibilidade da prova emprestada para o fim de subsidiar apurações 

de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado 

em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 

Todavia, a meu ver, o caso dos autos recomenda a adoção de 

solução diversa, à vista de suas peculiaridades. 

Na espécie, observo que os pedidos de condenação lançados na 

denúncia foram julgados improcedentes, por unanimidade, pela 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 

19/6/2018, acarretando na absolvição de todos os réus, no tocante ao 

delito de corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do Código 

Penal), por insuficiência do conjunto probatório (art. 386, VII, do CPP); e 

quanto ao crime de  delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da 

Lei nº 9.613/98), por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do 

CPP). 

Por ocasião do referido julgamento, ao inaugurar a divergência 



acerca da desclassificação do crime de corrupção passiva para o de 

falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), salientei que 

as declarações dos colaboradores não encontravam respaldo em 

elementos externos de corroboração. 

Transcrevo excerto do meu voto no que interessa: 

 

“Observa-se que toda a argumentação desenvolvida pelo 

Ministro Relator tem como fio condutor os depoimentos dos 

colaboradores, à luz dos quais é feita a análise das demais 

provas carreadas aos autos. 

Importa destacar, por isso mesmo, que os termos de 

colaboração, na hipótese dos autos, não encontram respaldo 

em elementos externos de corroboração, o que contraria 

entendimento que vem sendo adotado por este Supremo 

Tribunal: 

 

‘8. A colaboração premiada, como meio de obtenção 

de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da 

investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, 

traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, 

em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 

9. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, 

sem outras provas idôneas de corroboração, não se 

revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo 

positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a 

presença do fumus commissi delicti. 10. O fumus 

commissi delicti, que se funda em um juízo de 

probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso 

ordenamento, na prova da existência do crime e na 

presença de indícios suficientes de autoria. 11. Se 

“nenhuma sentença condenatória será proferida com 

fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito 

concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a 

formulação de um juízo de probabilidade de condenação 

e, por via de consequência, não permitem um juízo 

positivo de admissibilidade da acusação. 12. Na espécie, 

não se vislumbra a presença de elementos externos de 

corroboração dos depoimentos de colaboradores 

premiados, mas simples registros genéricos de viagens e 

reuniões’ (Inq 3.998/DF 2ªT, Rel. p/ Acórdão Min. Dias 

Toffoli, DJe de 9/3/18). 



            

No caso concreto, faz-se referência apenas à anotação “1,0 

PB”, contida em agenda pessoal de Paulo Roberto Costa, que 

não pode ser considerado elemento externo de corroboração.  

Igual sorte devem ter as planilhas elaboradas por Rafael 

Ângulo Lopez, mencionadas nos autos. 

A jurisprudência desta Corte, como acima mencionado, é 

categórica em excluir do conceito de elemento externo de 

corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo 

próprio colaborador. 

 

‘Não obstante, em sua contabilidade paralela, os 

colaboradores premiados tenham feito anotações pessoais 

que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos 

parlamentares federais, uma anotação unilateralmente 

feita em manuscrito particular não tem o condão de 

corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, 

ainda que para fins de recebimento da denúncia. 10. Se o 

depoimento do colaborador necessita ser corroborado 

por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação 

particular dele próprio emanada não pode servir, por si 

só, de instrumento de validação’ (Inq 3.994/DF, 2ªT, Rel. 

p/ Acórdão, Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/18).  

 

No mesmo sentido, o voto que proferi por ocasião do 

recebimento parcial da denuncia pela Segunda Turma, no Inq 

4.118/DF, Rel. Min Edson Fachin. Vide: 

 

(...) 

 

Os depoimentos dos colaboradores, ademais, não são 

uníssonos e harmônicos. 

Veja-se que o próprio Ministro Relator reconheceu haver 

divergência insolúvel entre as declarações de Paulo Roberto 

Costa e Alberto Youssef, no que concerne à solicitação dos 

recursos:  

 

‘(...) 

Acareados, os colaboradores disseram: 

ALBERTO YOUSSEF AFIRMOU: QUE não conhece 

PAULO BERNARDO ou GLEISI HOFFMANN; QUE 

inclusive foi PAULO ROBERTO COSTA quem repassou 



um telefone ao declarante para entrar em contato; QUE 

esta pessoa se chama ERNESTO; QUE o declarante fez o 

primeiro pagamento e os demais por seus entregadores; 

QUE o pedido não partiu do declarante, até porque não 

conhece nem PAULO BERNARDO e nem GLEISI 

HOFFMANN. 

            

PAULO ROBERTO COSTA RESPONDEU: QUE 

reitera novamente os dois Termos anteriores; QUE se 

recorda que foi ALBERTO YOUSSEFF quem pediu o 

repasse e não se recorda de PAULO BERNARDO ter feito 

este pedido ao declarante; QUE nunca esteve 

pessoalmente com GLEISE [sic] HOFFMANN, enquanto 

teve vários contatos com PAULO BERNARDO; QUE teve 

contatos iniciais em razão de um gaseoduto Bolívia Brasil, 

enquanto PAULO BERNARDO era Secretário da Fazenda 

do Governo do Mato Grosso do Sul, em 1999; QUE teve 

outros contatos com ele; QUE inclusive teve contato na 

casa do então presidente da Câmara dos Deputados JOÃO 

PAULO CUNHA, em um café da manhã em 2004; QUE 

porém esse valor não foi solicitado por PAULO 

BERNARDO e ele nunca solicitou valores para o 

declarante; QUE o declarante autorizou o pagamento e 

tinha conhecimento disto; QUE porém PAULO 

BERNARDO nunca procurou o declarante para tratar de 

valores ilícitos, embora tenha certeza que o valor foi pago; 

QUE o valor foi pago, porque não teve nenhuma cobrança 

posterior e pela tabela do escritório de ALBERTO 

YOUSSEF, conforme já declarado; QUE questionado onde 

foi esse pedido de ALBERTO YOUSSEF, afirma que 

provavelmente foi em um Hotel de São Paulo e que foi 

possivelmente no primeiro semestre de 2010 e não havia 

nenhuma outra pessoa presente; QUE era conhecimento 

de alguns Ministros de Estado que ALBERTO YOUSSEF 

operava para o declarante, dentre eles PALLOCI, EDISON 

LOBÃO e PAULO BERNARDO; QUE em relação a três 

tem certeza que sabiam, mas não pode generalizar para 

outros Ministros.  

            

ALBERTO YOUSSEF RESPONDEU: QUE reitera que 

foi PAULO ROBERTO COSTA quem repassou o pedido 

de PAULO BERNARDO, assim como o telefone do 



contato; QUE nenhum outro político do PARTIDO 

PROGRESSISTA pediu este valor para PAULO 

BERNARDO ou GLEISE [sic] HOFFMANN, pois em 

época de eleições estes políticos não pediam valores para 

terceiros, mas apenas para si próprios; QUE apenas três 

pessoas poderiam ter autorizado o pagamento de tais 

valores: JOSÉ JANENE, que na época provavelmente já 

estava morto; o líder do PARTIDO PROGRESSISTA ou 

PAULO ROBERTO COSTA; QUE neste caso reitera os 

seus depoimentos anteriores; QUE todos os pedidos de 

PAULO ROBERTO COSTA eram feitos pessoalmente, em 

reuniões presenciais, e nunca por outros meios’ (fls. 484-

485). 

            

Ainda que as declarações de Paulo Roberto Costa e 

Alberto Youssef pareçam convergir em alguns pontos (a 

exemplo, da efetiva disponibilização de recursos à campanha 

da denunciada Gleisi Helena Hoffmann ao Senado Federal), 

tenho que divergências tão notórias, como a acima apontada, 

acabam por reduzir-lhe a credibilidade na íntegra. 

No tocante ao recebimento dos recursos, as declarações de 

Paulo Roberto Costa confirmam, genericamente, o 

adimplemento do montante de um milhão de reais: 

 

‘COLABORADOR - A única certeza absoluta que eu 

tenho é que esse valor foi pago, porque o Alberto Youssef 

me falou isso. E quando eu anotei esses valores da tabela 

do escritório dele, ele falou: ‘Olha, esses valores todos aqui 

da tabela foram honrados’. Então, a única certeza que eu 

tenho é isso: que o valor foi pago.’ (fls. 2.441/2.442) 

            

A afirmação categórica de que soube desse pagamento por 

intermédio de Alberto Youssef, desacompanhada de detalhes 

circunstanciais da entrega (local, pessoas envolvidas, modo de 

pagamento), também diminuem a confiabilidade das 

declarações de Paulo Roberto Costa. 

Em juízo, Alberto Youssef esclareceu ter recebido, em seu 

escritório em São Paulo, em duas ocasiões, o denunciado 

Ernesto Kugler para tratar do pagamento dos valores, sendo 

acertado o pagamento em parcelas. Diz, ainda, que o 

pagamento teria se dado por intermédio de Antônio Carlos 

Fioravante Pieruccini (fls. 2.393/2.406). 



Diligências, todavia, não confirmaram a visita de Ernesto 

Kugler ao escritório de Alberto Youssef, o que foi por este 

justificado com o argumento de que “[e]le pode ter entrado pela 

garagem, e eu posso ter pedido que ele fizesse isso. E ter pego 

ele no estacionamento”. 

Verifica-se, ainda, que o conjunto probatório é intrincado, 

havendo elementos indiciários em sentido contrário.  

Apenas a título ilustrativo, cito Antônio Carlos Fioravante 

Pieruccini: 

 

‘MINISTÉRIO PÚBLICO - O senhor pegou, era um 

pacote com dinheiro, era fechado o envelope? 

            

COLABORADOR - Não, geralmente, eram caixas, às 

vezes de mercado, às vezes em que se arquivam papéis, 

então, nunca era..., nunca, não era um papel, uma caixa 

específica, não, era caixa comum. 

            

MINISTÉRIO PÚBLICO - Sim. 

            

COLABORADOR - E daí, eles lacravam bem, punha 

ficha e, na primeira... daí vinha assim: na primeira 

anotação me chamou. Eu trazia até mais valores, então, 

como eu estava trazendo três valores, ele pôs PB/Gleisi.’ 

(fls. 2.452/2.458) 

            

Neste ponto, referidas declarações destoam do quanto 

afirmado por Rafael Ângulo Lopez. Confira: 

 

‘ADVOGADO 2 - O senhor prestou um depoimento 

à Procuradoria-Geral da Republica no dia 15 de abril de 

2016. Eu vou ler um curto trecho do depoimento, eu só 

queria que o senhor confirmasse se procede, ou não, o que 

o senhor disse. O senhor disse que:  

Nada obstante tenha feito diversas entregas a 

Antônio Carlos, o depoente não fez entregar valor para ele 

em caixa contendo a inscrição "PBGleisi". Que o depoente 

normalmente não deixa escrito o nome de destinatários, 

pois seria possível alguma batida, ou alguém poderia 

levar à identificação do destinatário dos valores, e por isso 

o depoente acredita que nâo fez nenhuma entrega con essa 

inscrição.            



COLABORADOR - Correto.            

ADVOGADO 2 - O senhor confirma?             

COLABORADOR - Nunca se deixava nenhum nome. 

Talvez quem pegou colocou posteriormente, quando 

pegou comigo, esse nome.                        

ADVOGADO 2 - Isso o senhor está só imaginando?            

COLABORADOR – Mas, no escritório, não se 

colocava nome de ninguém.’ (fls. 2.413/2.414) 

 

Quanto a Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade 

Neto, verifica-se que deixou claro que tomou conhecimento dos 

fatos pelo colaborador Alberto Youssef. Trata-se de depoimento 

de segunda mão. Além disso, apesar de categórico, seu 

depoimento não dá detalhes do suposto pagamento dos 

valores. 

Suprimidos os depoimentos dos colaboradores, no caso 

concreto, restam apenas elementos indiciários, a exemplo de 

dados e registros telefônicos, os quais não permitem a formação 

de convicção segura o suficiente para um decreto condenatório. 

Nesse contexto, entendo inócua a desclassificação 

proposta pelo eminente Ministro Relator, seja porque inexiste 

prova suficiente para amparar eventual condenação; seja 

porque, a meu ver, não descritas na denúncia, com o 

detalhamento necessário, todas as elementares do delito 

eleitoral vislumbrado.” 

 

Pois bem. Assentada a imprestabilidade do conjunto probatório 

trazido aos autos, já que, repito, consubstanciou-se em declarações de 

colaboradores e elementos indiciários que não podem ser considerados 

elementos externo de corroboração, mostra-se completamente inútil o seu 

compartilhamento, como ora pleiteado. 

É que, conquanto coexistam as responsabilidades civil, penal e 

administrativa e sejam independentes as respectivas instâncias, a 

premissa estabelecida no julgamento em questão há de ser observada 

também na valoração da prova em outras instâncias, dada a unidade e a 

coerência subjacente ao sistema jurídico. 

Nesse sentido, ao dissertar a respeito da prova emprestada, Gustavo 

Badaró esclarece que “[n]o segundo processo, em que se junta a prova 

emprestada, embora trasladada na forma documental, ela terá o valor 

probante originário (por exemplo, de prova testemunhal)” (Processo Penal, 

6ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Thomson Reuters 



Brasil, 2018, p. 399). 

Em face dessas considerações, indefiro o pedido de 

compartilhamento formulado pela Procuradoria-Geral da República.  

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

Ministro DIAS TOFFOLI 

Relator 

Documento assinado digitalmente 


