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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL 

DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO 

PARANÁ. 
 

 

 

 

AUTOS Nº 5083838-59.2014.404-7000. 

 

                        JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, doravante Julio 

Camargo,  vem respeitosamente perante V. Exª. , por intermédio de seus advogados 

infra-firmados aduzir suas 

 

ALEGAÇÕES FINAIS 

 

                       Nos termos e fundamentos que pede vênia para expor e ao 

final requerer seja o acusado absolvido em parte das imputações aviadas pelo 

Ministério Público Federal  e  ao final seja reconhecida a efetividade e relevância da 

colaboração processual realizada pelo acusado, para os fins de lhe ser concedido o 

perdão judicial nos termos da lei 12.850/2013. 
 

SINTESE DAS TESES JURÍDICAS: 
 

a) Sobre a imputação de corrupção ativa - Ausência de 
prova que Julio Camargo tenha oferecido,  
prometido ou entregue vantagem indevida a Nestor 
Cerveró - Contrato de intermediação entre 
particulares Julio Camargo e Fernando Soares não 
caracteriza corrupção - MPF não provou que Julio 
Camargo tenha contratado Fernando Soares para 
corromper Nestor Cerveró - Transações feitas nas 
contas de Fernando Soares e Nestor Cerveró 
ausência de prova que demonstre o nexo de 
causalidade com pagamentos feitos por Julio 
Camargo; 
 
i) Colaborador processual que não confessou os 

fatos narrados na presente denúncia - 
Entrega de dinheiro à parlamentar, solicitação 
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feita posteriormente por Fernando Soares - 
Ameaças que descaracterizam a corrupção 
ativa; 

 
b) Da inexistência de concurso material entre o delito 

de corrupção e a lavagem de dinheiro– conflito 
aparente de normas – precedentes jurisprudenciais; 
 

c) Acusado colaborador- colaboração relevante e 
harmoniosa com as demais provas- Acusado 
detentor de todos os pressupostos fáticos e legais -
Direito ao perdão judicial. 

 

RETROSPECTIVA: 

 
 
JÚLIO GERIN DE ALMEIDACAMARGO ("JÚLIO CAMARGO         

FERNANDO ANTÔNIOFALCÃO SOARES ("FERNANDO SOARES"),NESTOR CUÑAT CERVERÓ 
("NESTORCERVERÓ") e ALBERTO YOUSSEF ("YOUSSEF") foram denunciados pela prática 
dos crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, pelos 
seguintes fatos: 

 
Diz o MPF que entre os anos de 2003 a 2008 o acusado Nestor 

Cerveró ocupava o cargo de Diretor Internacional da Petrobrás e usava seu cargo de 
diretor para obter vantagens indevidas, sendo que para tal desiderato se associou a 
Fernando Soares, operador financeiro, que devido a sua capacidade de articulação estava 
encarregado de fazer a arrecadação dos valores junto as empresas: 

 
“Neste sentido, dois destes atos de corrupção passiva 

praticados em conjunto por NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES foram imputados 
na presente ação penal, na qual ambos foram acusados de terem solicitado, aceitado 
promessa e recebido, para si e para outrem, de forma direta e indireta, vantagens 
indevidas no montante aproximado de US$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares 
americanos) de JÚLIO CAMARGO, a fim de que fosse viabilizada a contratação do 
estaleiro sul coreano SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. (“SHI”)para construção de dois 
navios sondas pela PETROBRAS. 

 
Para dar aparência lícita à movimentação das propinas 

acertadas, foram celebrados dois contratos de comissionamento entre a SHI e a 
empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS (“PIEMONTE”), de JÚLIO CAMARGO, que 
juntos totalizaram US$ 53.000.000,00. Destas comissões que saíram as propinas 
prometidas a FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ.1 A diferença entre os valores 
pagospela SAMSUNG e os prometidos aos demais acusados (US$13.000.000,00) seria o 
lucro de JÚLIO CAMARGO pela intermediação do negócio. 
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Com lastro nestes contratos, a SAMSUNG transferiu, em 
cinco parcelas pagas no exterior entre 08/09/2006 e 28/09/2007, a quantia total de US$ 
40.355.000,000 para JÚLIO CAMARGO, que em seguida transferiu, a partir da mantida 
em nome da offshore PIEMONTE INV. CORP. (“PIEMONTE”) no Banco Winterbothan, no 
Uruguai, parte destes valores para contas bancárias, também no exterior, indicadas por 
FERNANDO SOARES, as quais eram controladas por si próprio ou por terceiros 
beneficiários do esquema. 

 
O restante das comissões que haviam sido pactuadas com 

JÚLIO CAMARGO não foram pagas pela SAMSUNG, o que motivou JÚLIO CAMARGO a 
recorrer a ALBERTO YOUSSEF para honrar com o pagamento do restante das propinas 
que havia prometido a FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ. Neste sentido, dois 
destes atos de corrupção passiva praticados em conjunto por NESTOR CERVERÓ e 
FERNANDO SOARES foram imputados na presente ação penal, na qual ambos foram 
acusados de terem solicitado, aceitado promessa e recebido, para si e para outrem, de 
forma direta e indireta, vantagens indevidas no montante aproximado de US$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares americanos) de JÚLIO CAMARGO, a fim de 
que fosse viabilizada a contratação do estaleiro sul coreano SAMSUNG HEAVY 
INDUSTRIES CO. (“SHI”) para construção de dois navios sondas pela PETROBRAS. 

 

Neste passo, entre 25/03/2010 e 06/01/2012 o acusado 
JÚLIO CAMARGO transferiu, com base em contratos simulados de mútuo, R$ 
11.530.918,57 das empresas AUGURI, TREVISO e PIEMONTE para a empresa GFD 
INVESTIMENTOS, controlada por YOUSSEF, que por sua vez repassou tais valores, 
descontada a sua “comissão”, para FERNANDO SOARES através de entrega de dinheiro 
em espécie. 

 
Além destas transferências diretas, segundo a denúncia, 

entre 14/09/2010 e 29/12/2010 JÚLIO CAMARGO promoveu a evasão e posterior 
reintegração de US$ 3.074.408,87 relativos à propina das sondas através de três 
operações de câmbio, sob a falsa rubrica de investimento no exterior, o que configurou 
novos crimes de fraudes em contrato de câmbio e evasão de divisas. Em ato contínuo, 
JÚLIO CAMARGO e ALBERTO YOUSSEF promoveram, sob a falsa rubrica de investimento 
estrangeiro no Brasil, a internalização de US$ 3.135.875,20, os quais foram 
posteriormente entregues em espécie a FERNANDO SOARES. 

 
Por fim, também foram transferidos diretamente R$ 

3.932.824,52, relativos à propina das sondas, pelas empresas PIEMONTE e TREVISO DO 
BRASIL (“TREVISO”), controladas por JÚLIO CAMARGO, em favor das empresas HAWK 
EYES e TECHINIS, controladas por FERNANDO SOARES.         Tais transferências foram 
dissimuladas através de contratos simulados de prestação de serviços de “consultoria”, 
os quais nunca foram prestados, e subsequente faturamento através de notas fiscais 
frias. 

 
Assim, NESTOR CERVERÓ foi acusado pelos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro; FERNANDO SOARES, como coautor da 
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corrupção passiva e por lavagem de dinheiro; JÚLIO CAMARGO, pelo crime de 
corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes em contrato de 
câmbio; e ALBERTO YOUSSEF pelo crime de lavagem de dinheiro." 
 
 

MÉRITO: 

 
 

a) Sobre a imputação de corrupção ativa -  Ausência de 
prova que Julio Camargo tenha oferecido,  
prometido ou entregue vantagem indevida a Nestor 
Cerveró - Contrato de intermediação entre 
particulares Julio Camargo e Fernando Soares não 
caracteriza corrupção - MPF não provou que Julio 
Camargo tenha contratado Fernando Soares para 
corromper Nestor Cerveró - Transações feitas nas 
contas de Fernando Soares e Nestor Cerveró 
ausência de prova que demonstre o nexo de 
causalidade com pagamentos feitos por Julio 
Camargo. 

 
Criteriosamente a denúncia não merece provimento. Embora 

o acusado seja colaborador e tenha reconhecidamente prestado relevantissimas 
informações ao MPF, cumpre destacar que no caso vertente, não ficou delineado sua 
participação na corrupção ativa, haja vista não estar demonstrado nos autos que Julio 
Camargo ofereceu ou prometeu vantagem indevida a Nestor Cerveró, ainda que através 
de Fernando Soares. 

 
Passando em atenta revista sobre a imputação e a prova 

produzida na instrução fica evidente que o MPF aduziu uma imputação sem qualquer 
lastro fático e jurídico. Criteriosamente a denúncia é carente de provas que indiquem que 
Julio Camargo se acertou com Fernando Soares para corromper Nestor Cerveró, pois não 
precisou com  detalhes qual o nexo de causa existente entre os fatos ocorridos entre a 
contratação de Fernando Soares para intermediar a defesa dos interesses das empresas 
representadas por Julio Camargo e o pagamento de propinas a Nestor Cerveró. 

 
Nem se diga que Julio Camargo é réu confesso. - Não é, ao 

menos no que diz aos contornos dessa imputação, na verdade equivoca-se o acusador 
público nesse aspecto, pois a confissão do pagamento de vantagens indevidas esta 
relacionada estritamente às áreas da Diretoria de Abastecimento (Paulo Roberto Costa) e 
Diretoria de Serviços (Renato Duque). 

 
A denúncia faz um histórico detalhado das operações de 

compra dos navios sonda, bem como das transferências bancárias entre Julio Camargo e 
Fernando Soares, e também entre Fernando Soares e Nestor Cerveró.  Contudo, carece 
de alma própria pois não individualiza a conduta dos acusados, apenas mencionando-os 
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pela condição de terem participado do negócio , porém sem precisar como atuaram para 
a realização do fato tido como típico, ou seja, não existe na denúncia nenhuma descrição 
de que Julio tenha ofertado ou prometido diretamente a Nestor Cerveró vantagem 
indevida, também não há na denúncia qualquer elemento que prove que Julio Camargo 
contratou Fernando Soares para corromper o Diretor da área Internacional, diga-se ainda 
: - não vieram aos autos provas ou documentos  que estabeleçam com precisão o 
relacionamento entre Julio Camargo e Nestor Cerveró,  bem como existe  absoluta 
ausência de conexão entre os depósitos feito por Fernando Soares para Nestor Cerveró 
com o dinheiro que Julio Camargo pagou a Fernando Soares. 

 
Considerando o que afirma o MPF: - que  Fernando Soares 

mantinha um estreito relacionamento com Nestor Cerveró  e atuava junto à Diretoria 
Internacional na defesa de vários interesses de outras empresas que ele Fernando Soares 
representava, não se pode concluir acima de qualquer dúvida razoável que os depósitos 
feitos por Fernando Soares em favor de Nestor Cerveró tenham origem das comissões 
pagas por Julio Camargo e não diversa. Sobre esse assunto o MPF limitou-se a fazer a 
conexão simples entre Fernando e Nestor, porém não trouxe qualquer prova que 
demonstrasse que o dinheiro recebido por Cerveró era proveniente de Julio Camargo. 

 
Denúncias extensas que se limitam a refazer ilações 

subjetivas, não se prestam como hábeis a forma uma hipótese acusatória, pois deixam ao 
magistrado à imposição de suprir suas falhas e detalhes, um poder criador que não existe, 
ou melhor que não é dado ao Juiz, suprir eventuais falhas da denúncia. Ainda que o 
acusado seja colaborador e tenha confessado que pagou vantagens indevidas a outros 
diretores da Petrobrás, o MPF não decai do dever de provar suas alegações, ainda que o 
acusado fosse confesso, caberia ao MPF trazer outros elementos de prova que 
demonstrassem sem dúvidas que  Julio Camargo contratou Fernando Soares para 
prometer ou oferecer vantagens indevidas a Nestor Cerveró. 

 
Impende dizer que o fato de Julio Camargo contratar 

Fernando Soares para intermediar a negociação não é crime , e ainda que possa ser visto 
como indício em razão do valor do contrato, que aliás é bastante comum nas relações 
comerciais do ramo do petróleo não se caracteriza como prova da corrupção. No caso 
vertente, o princípio do livre convencimento do magistrado como conseqüência lógica do 
devido processo legal é formado e composto por critérios objetivos de julgamento e 
dentre os quais avultam que a hipótese acusatória deve ter base de sustentação fática e 
seja individualizada com a finalidade de que somente a prova formada no contraditório 
amplo pode servir como supedâneo para embasar o édito condenatório. Embora 
discricionária a análise da denúncia, o livre convencimento deve necessariamente estar 
motivado em elementos que justifiquem razoavelmente a denúncia, sob pena de 
transformar-se o livre convencimento em íntima convicção. 

 
Ora, como é possível afirmar que os acusado concorreu para 

as condutas que lhe são increpadas quando não se descreve sequer como atuou junto ao 
Diretor Internacional da Petrobrás. Ora, cabia ao MPF provar que ele  tinha conhecimento 
de eventual relacionamento espúrio entre Fernando e Nestor. Veja que a o MPF não 
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menciona tal fato, a imputação é direta, ou seja de que Julio Camargo contratou 
Fernando Soares para prometer vantagem indevida, ou se Julio Camargo tomou 
participação dentro Diretoria Internacional prometendo ou oferecendo vantagem 
indevida a Nestor Cerveró. 

 
Ainda que Julio Camargo seja colaborador, não se pode 

presumir seu consentimento ou mesmo afirmar que deveria  saber, ou tinha o dever de 
saber  de eventual relação espúria entre Fernando e Nestor, nada disso. A acusação tem a 
obrigação de apontar e provar  a conduta típica, não basta dizer que houve promessa de 
vantagem indevida, sem indicar no que consistiu; ou  dizer que  Julio contratou Fernando 
para atuar junto à Diretoria Internacional em razão de seu trânsito, isso não é crime, e o 
pagamento por intermediação de negócios é comum entre empresas, mas sim, deve 
precisar que o Julio determinou a Fernando que prometesse ou oferecesse vantagens 
indevidas a Nestor. 

 
A constatação de que o acusado pertence ou tinha relação 

com pessoas ligadas ao círculo de sujeitos ativos não é, pois, todavia suficiente para 
atribuir-lhe a consideração de autor de um delito. Será preciso, ademais, comprovar que 
concorrem todos os critérios de imputação próprios do direito penal, e, em concreto, será 
necessário demonstrar que o resultado pode ser imputado objetivamente à ação do 
sujeito ativo, que este tenha executado dolosamente a conduta e que o fato delitivo 
possa lhe ser pessoal e diretamente atribuído como obra sua. 

 
Não existe como flexibilizar o objeto da acusação, ou seja, 

aceitar a imputação por indícios ou por íntima convicção lastreada em outra colaboração 
do acusado. Segundo essa lógica, as garantias processuais deveriam ser moduladas 
consoante a gravidade da acusação: quanto mais grave a imputação; quanto mais ignóbil 
o suposto crime, tanto menores deveriam ser as garantias processuais respectivas. No 
caso vertente, com a máxima vênia, essa foi a lógica da acusação, descrever longamente 
os fatos, dando-lhes o ar de gravidade, transplantando para o processo relatórios e 
pareceres, com a finalidade de impressionar o magistrado pelo volume de informações, 
contudo não existe nesse emaranhado todo, a descrição individualizada da conduta de 
Julio Camargo que possa caracterizar o crime de corrupção ativa. 

 
Resta implícito de que - em casos tais, por serem graves os 

crimes conjeturados - seria preferível punir eventuais inocentes, de modo que nenhum 
comportamento culpado restasse impune. Lógica ofensiva aos pressupostos éticos 
subjacentes ao devido processo penal já reportados acima. 

 
O devido processo é infenso a 'verdades sabidas' ou a 

'encontros marcados'. Importa dizer: não se compactua com aquela imprecisa sensação 
de que alguém fez realmente algo indevido; ainda que não se saiba exatamente o quê! 
Ou que tenha colaborado com o MPF! 

 
Aquela sensação - por vezes difundida por meio da grande 

mídia - de que certamente alguém só pode ser culpado; mesmo que não se saiba qual o 
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seu pecado; qual o seu crime. Tal compreensão das coisas estimula processos fadados à 
mera confirmação de conjeturas; como se o seu resultado fosse desde sempre conhecido, 
a despeito das provas acaso colhidas ao longo da demanda. Essa - cediço - não é a função 
da argüição criminal, em um Estado que se almeja como Democrático e de Direito. 

 
Impende dizer que no relatório de auditoria interna realizado 

pela Petrobrás, não existe qualquer menção ao pagamento de vantagem indevida a 
Nestor Cerveró. De outro giro, não existe nos autos nenhuma prova independente da 
colaboração prestada por Julio Camargo que demonstre que ele determinou a Fernando 
Soares que corrompesse Nestor Cerveró, ou de que tivesse ciência de que os valores 
pagos a Fernando Soares se destinassem a Nestor Cerveró. 

 
A Acusação não pode se limitar a atribuir ao acusado uma 

condição ou um 'estado' (p.ex., a condição de sócio; empresário); mas sim 
comportamentos específicos, delimitados no espaço e no tempo, com detalhes mínimos 
para que possa sustentar acima da dúvida razoável um édito condenatório. 

 
O problema mais grave situa-se nos casos penais complexos, 

como o caso vertente, que envolve concurso de pessoas e de delitos, principalmente nos 
chamados crimes econômicos. Diante da natural dificuldade de circunscrever 
adequadamente qual, ou quais condutas cada um dos agentes, de forma individualizada, 
praticou, recorreram os acusadores a argumentos genéricos e a uma retórica grave, 
porém oca, haja vista não terem trazido em suas alegações a prova de que Julio Camargo 
praticou o crime de corrupção ativa.   Indispensável, enfim, que a Acusação indique : (i) o 
quê; (ii) como; (iii)quando e (iv) onde julga que teria sido realizado pelo denunciado, no 
que toca ao recorte típico que interessa ao feito, tal como asseverado pelo Min. Gilmar 
Mendes ao julgar o HC 84.409/SP, e como assente na jurisprudência da Corte Maior 
brasileira. 

 
Vejamos agora  o que diz Julio Camargo  interrogado por 

V.Exª, na condição de colaborador sobre a contratação das sondas (Evento 415): 
 

- Juiz Federal: E houve acerto de propina nesses dois contratos? 
 
- Interrogado: Doutor, esse é um outro aspecto, que eu tenho dificuldade de 

dizer ao senhor se houve propina ou não houve propina.O que eu 
posso lhe dizer é o seguinte, eu quanto a essa oportunidade 
apareceu eu procurei pelo senhor Fernando Soares, que era uma 
pessoa que eu conhecia naquele momento, por volta de 2005.Eu 
conhecia vagamente o senhor Fernando Soares, porém já era uma 
pessoa conhecida na Petrobrás principalmente por seu bom 
relacionamento na área internacional. Então eu procurei pelo 
Fernando, expliquei pra ele a oportunidade que estava 
aparecendo  e disse pra ele que tinha rapidez, precisava de rapidez 
no retorno das informações, que basicamente era o saber se a 
Petrobrás precisava de uma sonda de águas profundas e segundo, 
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basicamente, a Mitsui, queria ser sócia do empreendimento e a 
Samsung era candidata a frabricar essa sonda. Então o Fernando 
aceitou a parceria, promoveu essa, me voltou 72 horas dizendo: " 
Julio há interesse da Petrobrás. Não há nenhum problema da 
Mitsui ser sócia da Petrobrás, porém a Petrobrás não quer 
financiamento nesse caso. Ela entra com Equity , 50% dela e a 
Mitsui com 50% do Equity." A princípio não tem problema, vamos 
em frente. E também me confirmou que a Petrobrás, realmente 
necessitava de uma sonda basicamente pra área da África. 
Bom,baseado nisso, informei tanto a Mitsui com a Samsung e dali, 
então marcando, pedido ao Fernando que marcasse uma reunião 
com o diretor Nestor, onde eu traria um representante da 
Samsung e traria um representante da Mitsui. Essa reunião 
aconteceu aproximadamente após 15 dias dessa confirmação de 
interesse. 

 
Em um longo interrogatório, o colaborador jamais confessou 

ter oferecido ou prometido vantagem indevida a Nestor Cerveró, bem como não disse 
que pediu ou autorizou Fernando Soares a fazê-lo. Por várias V.Exª. perquiriu 
o colaborar sobre a relação entre Fernando Soares e Nestor Cerveró, sendo que em todas 
as vezes Julio Camargo foi coerente, porém nunca reconheceu que tenha dado ou 
prometido vantagens a Cerveró. 
 

Diante da prova carreada aos autos, Julio Camargo não pode 
ser condenado pela prática de corrupção ativa.  Cumpria à Acusação o fardo de detalhar  
e provar como, quando, e onde supõe que o acusados teria colaborado para as alegadas 
ofertas ou promessas de vantagem indevida. Teriam determinado a Fernando Soares que 
corrompesse Cerveró? Sabia que Fernando Soares iria oferecer ou prometer vantagens 
indevidas a Cerveró? Julio Camargo prometeu ou ofereceu diretamente a Nestor Cerveró 
vantagem indevida, quando e onde?  Julio Camargo sabia que Fernando Soares tinha um 
relacionamento espúrio com Cerveró? Enfim, cumpria à acusação não somente a  
descrição mínima dos fatos, sob pena de que - com idêntico fundamento - se pudesse 
autorizar ao MPF a deflagração de argüição penal contra todas as pessoa denunciadas ao 
argumento de que - em sua sede - teria ocorrido algum crime, mais que isso incumbia ao 
MPF provar suas alegações acima de qualquer dúvida razoável. 

 
Antes, por terem colaborado deliberadamente com fraudes; 

com expedientes ilícitos. Ademais, como cediço, a conivência não é - no geral - conduta 
penalmente censurada, ainda que imoral. Comportamentos omissivos (i.e., meramente 
contemplativos de ilícitos alheios) somente podem ser sancionados penalmente quando 
presente o dever jurídico de delação ou de inibição do crime alheio (p.ex.,quando o 
agente ocupa determinados papéis sociais específicos - servidores públicos - ou naquelas 
hipóteses do art. 13, CP). Nem se diga que - da leitura integral da peça incoativa - a cabal 
compreensão da conduta irrogada poderia ser apreendida, no que toca aos acusados. Isso 
não ocorre porquanto, concessa venia, a peça incoativa descreve compra de títulos 
federais que teriam sido adquiridos fora do preço unitário médio com prejuízo ao fundo 
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previdenciário, reputadas ilícitas pelo MPF. Mas não esclarece qual a participação destes 
denunciados para as supostas fraudes; e a imputação deve ser inequívoca, como 
dissemos. 

 
Forte em todas as considerações anteriores, reputamos que a 

peça incoativa realmente não veicula uma imputação delimitada, inequívoca, no que toca 
à suposta cumplicidade por parte dos acusados (arts. 29 e 30, CP) com os aventados 
crimes. Não delimitou a forma como, em tese, estes acusados teriam contribuído para a 
formação de quadrilha ou mesmo gestão fraudulenta e desvio de dinheiro e como tal 
deve ser julgada inepta. 

 
A opinião do Procurador da República não pode invalidar o 

Estado de Direito Democrático, pois não tem um bill de indenidade para tipificar o que 
entender; deve, pelo contrário, estar atento  aos limites impostos  pela lei que exige a 
fixação  da conduta que conduza a imputação lançada pela acusação. 

 
Para o direito criminal não existe conceitos abertos e vagos, 

tudo deve ser objetivamente definido. O conteúdo da acusação não pode ficar vagando, 
qual alma penada de príncipe dinamarquês na angústia de ser ou não ser. 

 
Em estudo profundo dos princípios gerais do processo penal, 

o consagrado Prof. Jorge de Figueiredo Dias, da Universidade de Coimbra, assinala as 
características do processo acusatório: 
 

“A acusação define e fixa, perante o tribunal, o objeto do processo. Num 

processo de tipo inquisitório puro a acusação, mesmo quando existisse, 

condicionaria apenas o se da investigação judicial, não o seu como nem o seu 

quanto: poderíamos ter aqui de novo uma fórmula acusatória, mas não um 

princípio de acusação, pois que a cognição do tribunal se poderia dirigir 

indiscriminadamente (inquisitoriamente)  a qualquer suspeita da infração  ou 

de qualquer infrator, mesmo que aquela suspeita não tivesse nenhum reflexo 

no contexto da acusação. Segundo o princípio da acusação, pelo contrário – a 

atividade cognitória e a decisão do tribunal está estritamente limitada pelo 

objeto da acusação.” 
 

“Deve pois firmar-se que o objeto do processo penal é o objeto da acusação, 

sendo este que, por sua vez, delimita e fixa os poderes de cognição do tribunal 

e a extensão do caso julgado. É a este efeito que se chama vinculação temática 

do tribunal e é nele que se consubstanciam os princípios da identidade, da 

unidade ou indivisibilidade e da consunção  do processo penal; os princípios, 

isto é, segundo os quais o objeto do processo deve manter-se o mesmo da 

acusação ao trânsito em julgado da sentença.”  

 
É inconcebível que se atribua a um Órgão do Estado, qualquer 

que seja, inclusive ao Poder Judiciário, poder sem limites. A democracia vale 
precisamente por que os poderes do Estado são harmônicos entre si, controlados 
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mutuamente e submetidos ou devendo submeter-se à participação de todos, como 
exercício indispensável da cidadania. O combate à criminalidade e a defesa do invocado 
interesse público não justificam um sistema  que permita acolher uma hipótese 
acusatória desprovida de qualquer prova que a sustente, porque violador da dignidade do 
acusado. 

 
Como proposta de modelo de sentença condenatória, a 

denúncia ou a queixa fixa o núcleo substantivo da causa governando o rumo de toda a 
instrução e, como objeto de resposta, delimita o campo do iudicium, como capítulo 
último da sentença porque é ao redor da denúncia, que se estrutura e se desenvolve todo 
o processo e da resposta do acusado, do seu início ao trânsito em julgado do provimento 
jurisdicional, seja em que instância o for. Esta verdade jurídica, que nasce já da percepção 
do processo penal como alvo das garantias constitucionais enfeixadas na cláusula do justo 
processo da lei, ou due process of law (art. 5º, incs. LIV e LV, da CF), e, ainda, como 
instrumento primário da tutela da liberdade e da dignidade da pessoa humana, encontra 
confirmação expressa em múltiplas normas do Código de Processo Penal. 

 
O art. 156 atribui o ônus da prova da alegação sobre a 

existência ou inexistência de fato, a quem a fizer. Segundo o art. 188, o réu, após 
cientificado da acusação, deverá ser inquirido sobre onde estava ao tempo em que foi 
cometida a infração e se teve notícia desta, se é verdadeira a imputação que lhe é feita, 
bem como sobre todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos 
antecedentes e circunstâncias da infração (caput e incs. I, V e VII). No caso vertente a 
acusação não demonstrou a hipótese a acusatória e o acusado quando foi inquirido 
expressamente negou sua participação no fatos narrados na denúncia. 

 
O art. 381, inc. I, impõe que a sentença contenha exposição 

da acusação. O art. 384 consagra, em óbvia reverência ao princípio do devido processo 
legal, nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, o nexo indissolúvel entre o teor 
da acusação, o curso da instrução, a plenitude da mesma defesa e os limites da sentença, 
quando determina reabertura da instrução, sempre que o juiz reconheça a possibilidade 
de nova qualificação jurídica do fato, à vista de prova de circunstância elementar não 
constante da denúncia, diante disso não pode prosperar os termos da acusação, devendo 
a denúncia ser julgada improcedente. 

 
Nem poderia ser diferente. Tendo o processo caráter 

dialético, ou agônico, todos os movimentos de contradição lingüística ou real à acusação, 
nos quais se radica a substância do exercício da ampla defesa, somente podem dar-se 
perante acusação determinada e conhecida. Não é outra a razão pela qual o art. 386 
relaciona as causas típicas da sentença absolutória às vicissitudes processuais da 
valoração jurídica do fato atribuído ao réu. 

 
Ninguém tem dúvida de que o réu é condenado pela prática 

do fato narrado na denúncia e provado durante a instrução e contra cuja imputação 
devem ter-lhe sido garantidas todas as oportunidades, legais e justas, de se defender, e 
não, por conta doutro fato que, revelado apenas pelas entranhas da prova judicial, não 
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constituiu objeto de acusação formal e específica, mas que, se houvera constituído, 
poderia ser contraditada, segundo as regras do justo processo da lei. Isto é, o ora acusado 
não pode ficar à mercê do maior ou menor empenho do MPF em provar suas temerárias 
hipóteses acusatórias durante a instrução. 

 
A responsabilidade pessoal de Julio Camargo postulada por 

nosso sistema jurídico-penal, só se caracteriza diante da existência de determinado fato 
imputável, a título de dolo ou culpa. Ou seja, tal responsabilidade pressupõe nexo 
psíquico que ligue o fato ao seu autor. Não pode ser presumida sua responsabilidade em 
razão de seu relacionamento com Fernando Soares. 

 

“In linea di principio, si può dire cnessi psichici attraverso i quali l'uomo 

'partecipa' alla realtà delmondo esteriore, nella quale si collocano anche isuoi 

comportamenti sono la conoscenza e la volontà.La conoscenza, quale 

apprendimento della realtà circostante e rappresentazione del próprio 

comportamento, consente all´uomo di orientare sé e la sua condotta nel mondo. 

La volontà consente all´uomo di collocarsi nel mondo, nel senso di rapportarsi 

con la realtà esterna nel modo previamente ritenuto più confacente ai propri 

scopi”.  (Francesco Palazzo, Introduzione ai Principi del Diritto Penale, 

Torino, Giappichelli, 1999, p. 54-55.). 

 

A Ação Penal, em um regime de Estado de Direito 
Democrático, não se constitui em possibilidade de devassa, mas sua instauração 
caracteriza-se como um ato administrativo vinculado. Não se refere ao Ministério Público 
ou à autoridade judiciária, por mais respeitável que seja o seu munus publicus, 
discricionariedade que não existe, até porque a Ação Penal diz, de perto, com as garantias 
e liberdades individuais. Já se disse que a Ação Penal, mesmo que revestida de todas as 
formalidades legais, começa punindo para, ao final do processo penal saber-se se deve 
realmente punir. 

 
Dizer que é provável que algo tenha acontecido,isto é, que 

Julio Camargo sabia que Fernando Soares iria corromper Cerveró  é um juízo temerário e 
vago, resultado de uma preventiva e genérica dedução empírica fundada sobre a 
probabilidade em abstrato, incabível em algo tão grave como um processo criminal. 
Trata-se de criar através de um fato supostamente conhecido, já que não demonstrado 
no processo, uma hipótese sobre um fato desconhecido, criando na mente do julgador 
um pesado juízo de desvalor sobre a personalidade do acusado. 

 
Os fatos não importam, importa a versão da acusação sobre o 

comportamento do acusado, um direito penal do autor e não um direito penal dos fatos. 
Tenta-se com isso criar uma antipatia desconstruindo a imagem do acusado tentando 
transformá-lo em delinqüente habitual, embora o mesmo não registre antecedentes 
criminais, para com isso conseguir uma condenação amparada em íntima convicção e 
longe do arcabouço probatório. 

 
Vale o mister de ADA GRINOVER, ao obtemperar com sua 

singular lucidez: 
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“ Se a finalidade do processo não é a de aplicar pena ao réu de qualquer 

modo, a verdade deve ser obtida  de acordo com uma forma moral inatacável. 

O método através da qual se indaga deve constituir, por si só, um valor, 

restringindo o campo em que se exerce a atuação do juiz e das partes. Assim 

entendido, o rito probatório não configura um formalismo inútil, 

transformando-se, ele próprio, em um escopo a ser visado, em uma exigência 

ética a ser respeitada, em um instrumento de garantia para o indivíduo. “1  

O acatamento dessa forma de acusar é vedado 
expressamente pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, estritamente jurídica. A 
dogmática penal vigente além de vedar que magistrado se utilize das provas colhidas no 
inquérito, não havendo como valorá-las com a finalidade de desconstituir provas colhidas 
diante do contraditório exige que o juiz forme seu convencimento em elementos 
concretos, isto é, veda deduções feitas através de fatos conhecidos, para firmar um fato 
desconhecido. Ou seja o fato de Julio Camargo ter confessado que pagou vantagens 
indevidas a outros diretores da Petrobrás não prova que tenha pago a Nestor Cerveró, 
cabendo ao MPF provar a existência de tal fato. 

 
Esta posição da acusação viola e malfere o princípio do livre 

convencimento e seus critérios regulativos para uma persuasão racional, em 
conformidade com a moderna concepção principiológica do Processo Penal brasileiro. 

 
Anota Lopes da Costa: Possível é tudo na contigência das coisas 

criadas, sujeitas à interferência das forças naturais e da vontade dos homens. O possível 

atinge até mesmo o que rarissamente acontece. Dentro dele cabem as mais abstratas e 

longínquas hipóteses.”
2
 

 
  Leciona Humberto Theodoro Jr.: “O juiz, não se 

limita a acolher a opinião puramente subjetiva da parte. Ele decide sobre fatos, pois ao 

tratar o periculum in mora, “mete capo all accertamente di meri fatti”,  de modo a garantir o 

desenvolvimento profícuo do processo. A decisão deve ser objetiva, isto é, deve atender a 

fatos provados, dos quais resulte aquela plausibilidade.”
3 

 
O direito criminal repudia o juízo das presunções e exige a 

certeza como razão de decidir, baseada na imprescindível prova. O problema cifra-se na 
imperiosa necessidade de evitar-se o arbítrio judicial na formação de presunções que 
malfiram direitos constitucionais dos acusados e tragam sérios e irreparáveis prejuízos 
todos. No caso vertente a defesa não se limita a argumentar, negar os fatos ou mesmo 
acenar com a dúvida razoável, aqui tratamos de uma tese afirmativa na demonstração 
que  Julio Camargo não prometeu nem ofereceu vantagens indevidas a Nestor Cerveró e 
nem determinou ou autorizou Fernando Soares a fazê-lo. 

 

                                                           
1
 Grinover, As Nulidades no processo penal, 6 ª ed. São Paulo RT, 1997, p.128 

2
 Direito Processual Civil Brasileiro, p. 43 

3
 Processo Cautelar 14ª Edição – p.78 
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Declara o art. 386, V do CPP, que o magistrado absolverá o 
acusado quando não reconhecer a existência de prova de ter o mesmo concorrido para a 
infração penal. Além dessa regra que vale tanto para autoria como para a participação, o 
sistema contém uma cláusula salvatória dispondo também que ao acusado será 
absolvido, quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII). Trata-se 
da consagração legal do princípio do in dubio pro reo que é classificado junto de outros 
referentes aos domínios da prova como o princípio da investigação ou da verdade real e 
o princípio da livre apreciação da prova. 

 
A liberdade do juiz penal não significa atribuição de poderes 

ilimitados na pesquisa probatória, com o objetivo de uma verdade ontológica, deve sim 
ser limitada à íntima correlação entre a disciplina probatória e as garantias 
constitucionais, já que é no terreno da prova que a efetiva interação dessas garantias é 
mais necessária e evidente. Portanto, não basta que o magistrado faça considerações 
pessoais sobre os fatos narrados na denúncia, isto é, que suponha fatos, é preciso que 
exista um liame processual que vincule suas idéias as provas concludentes e capazes de 
superar a presunção de inocência, princípio constitucional que impede decisões 
arbitrárias, calcadas em convicções intimas. 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SEGUNDO INTERROGATÓRIO DE JULIO CAMARGO 

- A REVELAÇÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS A PARLAMENTAR - 

COAÇÃO VISANDO OBTER O PAGAMENTO DAS COMISSÕES - JULIO 

CAMARGO SE TORNA VÍTIMA DE EXTORSÃO. 

 
 

Impende dizer que somente após o negócio realizado e parte 
da comissão paga a Fernando Soares sem que houvesse qualquer menção a Nestor 
Cerveró,  Julio Camargo passou a sofrer forte assédio de Fernando Soares objetivando 
concretizar o pagamento integral dos valores previamente acertados. Conforme consta 
de seu interrogatório (evento 553) que foi requerido pelos ilustres defensores de 
Fernando Soares, Julio Camargo revela: 

 
- Juiz Federal: Quais foram as pressões de cobrança, de quem que o senhor 

recebeu essas pressões de cobrança, pra esse pagamento daqueles 
valores que tinham sido acertados com o senhor Fernando Soares? 

 
- Interrogado: Pois não. Isso começou quando eu informei o senhor Fernando 

Soares que eu não, a última cláusula de pagamento dos dois 
contratos das sondas não estavam sendo respeitados pela Samsung, 
alegando problemas na nossa performance quanto ao contrato. 
Com isso, ela [Samsung] começou alegando, dizendo que isso era 
normal, que ela tava verificando internamente porque isso ainda 
não tava sendo pago, e acabou com a informação depois posterior 
dela dizendo: realmente nós não vamos pagar porque entendemos 
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que o senhor não performou corretamente a última cláusula do 
contrato. 

 
 Bom, nesse momento chamei o Fernando, que era meu parceiro, eu 

numa posição e ele em outra, mas eu o chamei desde o início pra 
me ajudar nessa operação. E disse a ele: Fernando, estamos com 
um problema, porque a Samsung não está querendo honrar a 
última parcela de pagamento, e aquilo que eu venho repassando a 
você é proporcional àquilo que eu to recebendo.Não 
absolutamente proporcional mas dentro de uma 
proporcionalidade... 

 
- Juiz Federal: Sim, sim... 
 
- Interrogado: Então já nessa vez, o Fernando diz: 'Júlio, nós estamos com 

problema não, você está com problema. Porque isso era uma 
missão sua, de fazer essa gestão junto à Samsung, de fazer o 
contrato e ter a garantia do recebimento, então no momento que 
isso tá acontecendo, eu considero que isso é uma responsabilidade 
tua resolver, e não minha'. É, não é bem assim, porque também se 
do seu lado as coisas não tivessem dado certo, eu também, como 
seu parceiro, teria que entender que isso faz parte das operações, 
das discussões comerciais em geral... Muito bom, isso foi um 
primeiro diálogo.  Eu acabei indo à Coréia ver se conseguia resolver 
esse assunto na Coréia, voltei desapontado, porque ai tive a certeza 
que não ia realmente receber, e chamei o Fernando novamente e 
disse: 'Fernando, realmente nós tamos com um problema'. Aí ele 
me disse: 'Júlio, realmente nós tamos com problema porque eu to 
sendo pressionado violentamente, inclusive pelo deputado Eduardo 
Cunha. E isso ai vai chegar numa situação muito embaraçosa pra 
mim, mas pra você com certeza vai ser muito mais embaraçosa'. 
(...) 

 
Bem de ver que tal depoimento esclarece dois pontos:  O 

primeiro concerne ao fato de Julio Camargo desconhecer totalmente o destino dos 
valores cobrados por Fernando Soares, haja vista que somente tomou conhecimento da 
existência  que o  destinatário do dinheiro seria um deputado federal  após ter contratado  
pago parte dos valores a Fernando Soares, o segundo é que Julio Camargo foi 
efetivamente coagido a pagar o restante  do dinheiro, o que demonstra que houve uma 
extorsão contra o acusado, que se não pagasse sofreria sérios embaraços, v.g. 
investigações direcionadas às empresas que ele Camargo representava no Brasil, como a 
Mitsui. 

 
Fica evidente que Fernando Soares nunca disse a Julio 

Camargo como agia dentro da Petrobrás e quem era seu "padrinho", o "homem de trás" 
aquele que abençoava seus negócios, abria as portas dentro da Petrobrás. - Dizemos 
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"padrinho", pois tal expressão usada para designar o "capo",  se aperfeiçoa ao que Julio 
descreveu em seu interrogatório, isto é: a existência de uma organização criminosa que 
explorava a Petrobrás, através de operadores e agentes públicos, que atuavam 
diretamente sob o comando de políticos, todos ligados à base  do governo. 

 
Embora tal fato não faça parte do objeto da denúncia, serve 

para demonstrar que Julio não comandava as ações de Fernando Soares, ou seja que 
eventuais práticas ilícitas realizadas por Fernando Soares não podem ser atribuídas a Julio 
Camargo como obra sua. 

 
Diante do exposto e em consonância com a prova existente 

nos autos, requer-se seja julgada improcedente a denúncia, absolvendo-se Julio Camargo 
da imputação de corrupção ativa. 

 
 

DA IMPUTAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO- CONTRATO DE COMISSIONAMENTO 
ENTRE PARTICULARES - ORIGEM DO DINHEIRO LÍCITA - FATO ATÍPICO- LAVAGEM DE 
DINHEIRO NÃO DEMONSTRADA. 

 
 

Ficou demonstrado nos autos que Julio Camargo era o 
representante comercial de grande  empresas asiáticas que tem notória especialização 
em transações comerciais e financeiras nas diversas áreas da exploração de petróleo 
como a Toyo (Japão) , Mitsui (Japão) da Sansung (Córeia). 

 
Julio Camargo foi contratado por essas empresas em razão de 

ser um empresário bem sucedido, tendo uma vida pretérita devotada à construção de 
suas empresas e à proteção e sua família, portanto dotado de todos os predicados 
necessários para assumir a representação dos gigantes asiáticos que como é sabido são 
extremamente rigorosos na escolha e contratação de seus parceiros. 

 
Aqui faremos um observação justa e necessária:- Ao contrário 

do que vem sendo retratado na imprensa, Julio Camargo não é um lobista,  é um 
empresário bem sucedido  que em 30(trinta) anos  desenvolveu projetos de sucesso 
junto  à Petrobrás em diversos termos de cooperação técnica. 

 
Camargo teve atuação destacada na empresa Condugel,  e 

por isso foi chamado pela Pirelli para fazer parte de sua equipe comercial. Na década de 
oitenta fundou a Treviso Empreendimentos Ltda, cuja finalidade era atuar em conjunto 
com a Pirelli junto a grandes clientes e projetos de construção nas áreas de grandes 
indústrias o mercado de Petróleo e Petroquímica. 

 
Junto com a Pirelli a Treviso realizou diversos trabalhos, 

dentre os quais vale destacar: o fornecimento de cabos para Hidrelétrica de 
Itaipu;fornecimento de cabos para o metrô de São Paulo; fornecimento de cabos para o 
Aeroporto de Guarulhos. 
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Diante do sucesso de sua empreitada Julio Camargo 

despertou o interesse de várias empresas e no final da década de noventa, a Toyo 
Engineering  veio ao Brasil para contratar seus serviços com objetivo de participar de 
projetos de investimento na Petrobrás. 

 
Iniciou-se uma relação comercial de grande sucesso e intenso 

trabalho, que gerou consórcios com empresas brasileiras e no exterior, trazendo sempre 
ótimos resultados para a Petrobrás. 

 
Essa breve retrospectiva da vida de Julio Camargo é 

necessária para demonstrar que ele é um empresário que criou negócios, gerou empresas 
e riqueza para o país, portanto é correto afirmar que suas empresas não eram meras 
fachadas para negócios escusos ou nebulosos. Os propósitos sempre foram lícitos e 
transparentes, não tendo sido criadas para ocultar ou dissimular transações financeiras 
ilícitas. 

 
Dentro desse contexto é evidente que a origem do dinheiro 

recebido por Julio Camargo era lícita, decorrente de um contrato de representação entre 
suas empresas e Mitsui e Samsung, que tinham interesse na construção dos navios sonda. 

 
A contratação de Fernando Soares, foi paga com dinheiro de 

origem lícita, portanto não se pode falar em lavagem de dinheiro. Aqui não se discute se 
Fernando Soares prometeu vantagem ilícita a Nestor Cerveró, a questão esta cifrada na 
origem da negociação, ou seja os contratos de representação entre Julio Camargo e as 
empresas asiáticas tinha objeto lícito, portanto não podem caracterizar o crime de 
lavagem de dinheiro. 

 
A vestibular acusatória imputa ao acusado a prática do crime 

de “Braqueamento de dinheiro, tendo como crime antecedente contra o sistema 
financeiro nacional e praticado por organização criminosa( art. 1º VI e VII da Lei 
9.613/98), com o aumento de pena pela prática habitual e por organização criminosa( 
art. 1º § 4º da Lei 9.613/98). 

 
Criteriosa análise da prova feita pela acusação pública, deixa à 

calva que não se demonstrou que o acusado, tenham praticado o crime de “lavagem de 
dinheiro”. O acusado  Julio Camargo efetivamente confessa que remeteu valores para o 
exterior, mas não com a intenção de ocultar ou dissimular a origem dos mesmos. 
Conforme provado nos autos, Camargo tinha uma efetiva relação comercial com as 
empresas Mitsui e Samsung, e recebeu os valores como comissão  por sua atuação na 
consecução e acompanhamento  dos contratos junto à Petrobrás. 

 
A simples remessa de dinheiro para Fernando Soares no 

exterior, ainda que irregular sequer esbarra no tipo do branqueamento de capitais, é 
preciso demonstrar a origem ilícita do dinheiro e também o crime antecedente e 
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principalmente que Julio Camargo tinha ciência dos fatos, ou seja de que Fernando Soares 
teria corrompido Nestor Cerveró. 

 
A inclusa documentação prova que as empresas TREVISO e 

PIEMONTE  tinham contratos de representação com a Mitsui e Sansumg. Isso prova que  
Julio Camargo não participava de uma sistemática lavagem de dinheiro, e que as 
empresas não fora criadas com a intenção de ser a fachada para negócios ilícitos. 

 
Parece-nos que uma conta individual no exterior está muito 

longe do conceito de organização criminosa, cujos pressupostos fáticos e jurídicos não se 
aperfeiçoam em uma singela empresa de representação comercial. Não trouxe o 
Ministério  Público Federal prova da existência de uma estrutura empresarial articulada, 
com várias pessoas envolvidas, com ramificações em outros estados ou cidades. 

 
Criteriosa análise do inciso VII do art. 1º da Lei 9613/98 (crime 

praticado por organização criminosa), deixa patente que a conduta de Julio Camargo não 
esta inserida no tipo penal. 

 
A Convenção das Nações Unidas contra o crime Organizado 

Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo, incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 5015/2004, conceitua grupo criminoso 
organizado ‘como aquele praticado por três ou mais pessoas reunidas, com atuação 
concertada (tal como ocorre na quadrilha) com o fim de obter benefício (econômico ou 
material) na prática de crime indicado na Convenção: lavagem do produto do crime, 
corrupção (ativa e passiva), obstrução à justiça (que pode configurar vários crimes no 
Brasil, como a ameaça, resistência, desobediência, falso testemunho e coação no curso 
do processo) e infrações graves (pena máxima não inferior a quatro anos).’ Também se 
exige a existência prévia do grupo, dispensando-se, porém, a existência da hierarquia e 
estruturação qualificada. 

 
Vejamos:  
 
Entende-se por: 
 
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado 

de três ou mais pessoas, existente há algum tempo 
e atuando concertadamente com o propósito de 
cometer uma ou mais infrações graves ou 
enunciadas na presente Convenção, com a intenção 
de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
econômico ou outro benefício material; 
 

b) "Infração grave" - ato que constitua infração 
punível com uma pena de privação de liberdade, 
cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com 
pena superior; 
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c) "Grupo estruturado" - grupo formado de maneira 

não fortuita para a prática imediata de uma 
infração, ainda que os seus membros não tenham 
funções formalmente definidas, que não haja 
continuidade na sua composição e que não 
disponha de uma estrutura elaborada. 

 
Na ausência de um conceito legal de organização criminosa, a 

jurisprudência tem equiparado esta a grupo criminoso organizado. 
 
Nesse sentido: 
 

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO 

TENTADO. QUADRILHA OU BANDO. ADULTERAÇÃO 

DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA. CRIME 

IMPOSSÍVEL. PENA. 

(...) 

5. A Lei 9034/95 não dá ao crime organizado um 

conceito fixo, delimitado, com o que há de se utilizar 

o conceito contido na Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional, em vigor 

no Brasil desde 28 de fevereiro de 2004, promulgada 

através do Decreto n° 5015/2004. Tal Convenção 

define "Grupo criminoso organizado" como sendo o 

grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente 

há algum tempo e atuando concertadamente com o 

propósito de cometer uma ou mais infrações graves 

ou enunciadas na presente Convenção, com a 

intenção de obter, direta ou indiretamente, um 

benefício econômico ou outro benefício material. 

Estabelece que "infração grave" é ato que constitua 

infração punível com uma pena de privação de 

liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro 

anos ou com pena superior; enquanto "grupo 

estruturado" é o grupo formado de maneira não 

fortuita para a prática imediata de uma infração, 

ainda que os seus membros não tenham funções 

formalmente definidas, que não haja continuidade na 
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sua composição e que não disponha de uma 

estrutura elaborada. 

(...)” 

(TRF4, ACR 2004.70.08.000355-9, Sétima Turma, 

Relator Maria de Fátima Freitas Labarrère, publicado 

em 13/07/2005) (grifei). 

 

A Resolução nº. 42/2006 do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região equiparou os conceitos de organização criminosa e grupo criminoso organizado, 

valendo-se do disposto na Convenção de Palermo: 

 

“PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. VARA FEDERAL 

CRIMINAL ESPECIALIZADA. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. CARACTERÍSTICAS. DEFINIÇÃO. 

HIPÓTESE CONCRETA. 

1. Em atenção à Resolução nº 517 do Conselho da 

Justiça Federal, possibilitando aos Tribunais Regionais 

Federais a especialização de Varas Federais 

relativamente a crimes praticados por organizações 

criminosas, o TRF da 4ª Região editou a Resolução nº 

42/2006, mediante a qual resolveu (art. 1º) "incluir os 

crimes praticados por organizações criminosas, 

independentemente do caráter transnacional das 

infrações, na competência das Varas Federais 

Criminais especializadas para processar e julgar os 

crimes contra o sistema financeiro nacional e de 

lavagem ou ocultação de bens, direito e valores: (...).: 

2. Em seu artigo 3º, determinou, ainda, que "para os 

efeitos das competências referidas nos artigos 1º e 2º, 

deverão ser adotados os conceitos previstos na 

Convenção das Nações Unidas contra o crime 

organizado transnacional promulgada pelo Decreto nº 

5.015, de 12 de março de 2004", que, por sua vez, 

assim prescreve (art. 2º, alínea 'a'): "Grupo criminoso 

organizado" - grupo estruturado de três ou mais 

pessoas, existente há algum tempo e atuando 
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concertadamente com o propósito de cometer uma ou 

mais infrações graves ou enunciadas na presente 

Convenção, com a intenção de obter, direta ou 

indiretamente, um benefício econômico ou outro 

benefício material".  

3. Na hipótese dos autos, as investigações policiais 

revelam a existência de grupo estruturado para a 

atividade de contrabando de armas e seu transporte 

para o centro do País, restando caracterizada, a priori, 

efetiva existência de organização criminosa, nos 

moldes previstos na Convenção de Palermo. 

(TRF4, CC 2007.04.00.001699-3, Quarta Seção, Relator 

Élcio Pinheiro de Castro, publicado em 28/02/2007)”  

 

Ainda acerca da utilização da Convenção de Palermo para 

conceituar organização criminosa, novamente valho-me das colocações de José Paulo 

Baltazar Júnior: 

"O inciso abre o rol de crimes antecedentes aos estabelecer que qualquer 

outro delito, ainda que não previsto especificamente nos incisos, possa ser 

considerado antecedente da lavagem de dinheiro, quando praticado por 

organização criminosa, cuidando-se não de um crime antecedente, mas da 

forma como o crime é cometido. 

A dificuldade aqui fica por conta da inexistência, na Lei nº 9034/95, de uma 

definição de organização criminosa, limitando-se a equipará-la à quadrilha ou 

bando, delito tipificado no art. 288 do CP. Tramitam no Congresso Nacional 

projetos de lei que pretendem definir organização criminosa e incriminá-la de 

forma autônoma, independentemente dos delitos cometidos pela organização. 

(...) 

No plano internacional, entrou em vigor, no Brasil, por força do Decreto 

Legislativo nº 231, de 29 de maio de 2003, e do D. nº 5015, de 12 de março de 

2004, a Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado 

Transnacional, adotada em Nova Iorque em 15 de novembro de 2000, devendo 

os operadores do direito tornar-se aptos a aplicar, no plano interno, tais 

normativas, até para que nosso país seja visto, pela comunidade internacional, 

como cooperante, a fim de granjear a reciprocidade dos demais. Em nossa 

posição, até que a lei brasileira venha a oferecer um conceito de crime 

organizado, consideramos possível valer-se do conceito dado pela Convenção 

de Palermo, no mínimo para os delitos aos quais é aplicável a Convenção, 

como referido em seu art. 3º, que trata do âmbito de aplicação, assim redigido: 
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1. Salvo disposição em contrário, a presente Convenção é aplicável à 

prevenção, investigação, instrução e julgamento de: a) Infrações enunciadas 

nos Artigos 5, 6, 8 e 23 da presente Convenção; e b) Infrações graves, na 

acepção do Artigo 2 da presente Convenção; sempre que tais infrações sejam 

de caráter transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado; 

2. Para efeitos do parágrafo 1 do presente Artigo, a infração será de caráter 

transnacional se: a) For cometida em mais de um Estado; b) For cometida 

num só Estado, mas uma parte substancial da sua preparação, planejamento, 

direção e controle tenha lugar em outro Estado; c) For cometida num só 

Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que 

pratique atividades criminosas em mais de um Estado; ou d) For cometida 

num só Estado, mas produza efeitos substanciais noutro Estado” 

Fazendo um criterioso cotejo dos elementos trazidos ao 
processo pelo Ministério Público Federal e a imputação, não existe prova que Julio tivesse 
a intenção de oculta valores no exterior. Sua intenção era a de pagar Fernando Soares 
pelos serviços que foram contratados. 

 
A conduta antecedente poderia  em tese configurar crime 

contra a ordem tributária, haja vista o pagamento de verbas contratuais , sem o 
recolhimento de impostos. Ora, mas crimes contra a ordem tributária, não estão 
incluídos como antecedentes da lavagem de dinheiro sob a égide da lei 9.613/98. 

 
Caberia ao Ministério Público demonstrar a origem ilícita dos 

valores remetidos e isso não foi feito somente alegado. Mais, caberia à acusação provar 
que o acusado tinha ciência da origem ilícita e que sua intenção era ocultar os valores. 

 
O empresário que sonega parte do lucro da sua empresa e os 

manda ao exterior, comete em tese o crime de sonegação fiscal, mas quem faz a remessa 
não faz lavagem de dinheiro, ante a absoluta atipicidade do fato. 

 
Invocamos o magistério de José Paulo Baltazar Junior:  ´A 

grande crítica feita ao legislador  é não ter incluído os crimes contra ordem tributária como 

antecedente da lavagem. O fundamento da omissão é que no próprio crime de lavagem de 

dinheiro está contida a idéia de que no crime antecedente haja algum proveito econômico, ou 

seja, que o sujeito agregue patrimônio. No crime contra a ordem tributária, o sujeito ativo 

não agrega patrimônio de forma direta, ao menos na sonegação ou na omissão de receita, 

onde o sujeito deixa de pagar, mas não aumenta o patrimônio.” 
4 

 
Ora é evidente que se a remessa é feita para o  o pagamento 

de um contrato lícito e os valores também são lícitos, a atividade antecedente era lícita 
portanto  não se pode falar em lavagem de dinheiro. A interpretação do art.1º § 1º, II da 
Lei 9.613/98, traz diversos núcleos do tipo, isto são condutas, que aliadas à vontade 
especifica de ocultar ou dissimular bens ou valores, viriam a aperfeiçoar o crime de 
lavagem de dinheiro. 

                                                           
4 Baltazar Junior, Paulo José, Crimes Federais, 2. ed. rev. Porto Alegre. Livraria do Advogado. Ed. 2007. p 420. 
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Criteriosamente nenhuma dessas atividades esta tipificada na 

lei. Evidente que a própria acusação reconhece que atividade antecedente visava 
dificultar a arrecadação tributária e fugir do controle das autoridades brasileiras. 

 
A defesa não desconhece que para a configuração do crime 

de lavagem de dinheiro, é desnecessária a formação de um processo criminal ou mesmo 
de um julgamento definitivo do crime antecedente, bastando a existência de indícios 
sérios e idôneos da existência das infrações penais exaustivamente taxadas nos incisos I a 
VIII do referido diploma legal, mas no caso vertente, nenhuma das hipóteses legais ficou 
devidamente demonstrada. 

 
Obtempera Tigre Maia: “Trata-se, à evidência, de um delito 

acessório, qual seja, pressupõe a existência de um crime anterior como antecedente lógico 

incontornável de sua ocorrência, nos moldes da receptação e do favorecimento, tipos com os 

quais, como já referenciado no início desta obra, a reciclagem guarda semelhança estrutural. 

(...) O pressuposto objetivo mínimo da imputação, tratando-se de crime acessório, engloba a 

razoável certeza da existência do crime anterior do qual, quer imediata quer mediatamente, 

originou-se o bem reciclado. Assim, o órgão ministerial ao oferecer uma denúncia pela 

prática deste crime deverá desincumbir-se do ônus probatório prévio de apresentar pelo 

menos indícios da prática de um crime pressuposto e da vinculação do bem ou bens ocultados 

àquele ilícito."
5 

 
Em estudo profundo sobre os princípios gerais do processo 

penal, o consagrado Prof. Jorge de Figueiredo Dias da Universidade de Coimbra,  assinala  
as  características  do   processo acusatório: “A acusação define e fixa, perante o tribunal, 

primeiro o objeto do processo. Num processo do tipo inquisitório puro a acusação, mesmo 

quando existisse,  condicionaria  o  ser  da investigação judicial, não o seu como, nem o seu 

quanto: poderíamos ter aqui de novo uma fórmula acusatória, mas não um princípio de 

acusação, pois que a cognição do tribunal se poderia dirigir indiscriminadamente 

(inquisitoriamente) a qualquer suspeita da infração ou de qualquer  infrator,  mesmo  que  

aquela  suspeita  não  tivesse reflexo no contexto da acusação. Segundo o princípio da acusação, 

pelo contrário – a atividade cognitória e a decisão do tribunal está estritamente ligada pelo 

objeto da acusação.’ 

 

‘Deve pois firmar se que o objeto do processo penal é o objeto da 

acusação, sendo este que, por sua vez delimita e fixa os poderes da cognição do tribunal e a 

extensão do julgado. É a este efeito que se chama vinculação temática do tribunal e é nele que 

se consubstanciam os princípios da identidade, da unidade ou da indivisibilidade e da 

consunção do processo penal, os princípios, isto é, segundo os quais o objeto do processo 

penal deve manter-se o mesmo da acusação ao trânsito em julgado da sentença.”
6  

     
A figura da lavagem de dinheiro se caracteriza perfeitamente 

como um tipo doloso ativo, e por isso o legislador regulou a conduta principal de modo a 
captar somente aqueles resultados lesivos gerados intencionalmente. Ao contrário da 
legislação alemã que é mais ampla é contempla a figura da imprudência. 

 

                                                           
5 Tigre Maia, Lavagem de Ativos Provenientes de Crime, Anotações às disposições criminais da Lei 9.613/98, Ed. Malheiros 1999. 
6 Direito Processual Penal, I º Vol. 144 – 145, Coimbra, 1981. 
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O delito de lavagem de dinheiro conta com diferentes 
elementos objetivos que devem ser conhecidos pelos responsáveis pelo delito. Neste 
sentido Zafaroni ensina: “Estrictamente hablando, deberá probarse la existência del 

conocimiento al momento de realizarse la conducta típica, de modo que si es que hubo um 

conociemento anterior debe haberse actualizado al momento del hecho. Por cierto que el 

afloramiento prévio del componente subjetivo no deja de carecer de importância em el campo 

probatório, com um indicio que permita acreditar su actualizacion en el momento volitivo. 

 

De modo que si se ejecutan actos de lavado ingnorando el origen 

delictivo de los activos no se habra configurando el delito, aun  cuando después se tome 

conocimiento de esta circunstância.”
7 

       

DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 

REGIÃO: 

 

PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. LEI Nº 7.492/86. ART. 

22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL. MANUTENÇÃO 

DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR. DELITO CONFIGURADO. 

ARTIGO 11. CONTABILIDADE. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. ABSOLVIÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. 

ART. 1º DA LEI 9.613/98. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 

PRESSUPOSTO. CRIME ANTECEDENTE. PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VALOR 

APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. 

O ilícito penal de que trata o art. 11 da Lei 7.492/86 

consistente em "movimentar recursos paralelamente à 

contabilidade exigida" diz respeito exclusivamente a 

operações realizadas no âmbito das instituições 

financeiras ou a ela equiparadas, circunstância 

elementar inexistente no caso em tela, eis que a 

empresa gerida pelos réus não se enquadra nos 

conceitos previstos no art. 1º e parágrafo único da 

referida norma legal. 2. Para caracterização do crime de 

lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) é 

necessária a prévia ocorrência de crime do qual o 

numerário seja proveniente, o que não restou 

evidenciado nos autos, merecendo ser mantida a 

absolvição. 3. Na hipótese sub judice, a empresa 

                                                           
7 Zafaroni, Derecho Penal, Parte General, Ediar, Buenos Aires,2002. p. 520 
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promoveu exportação de mercadorias, tendo os 

acusados recebido os respectivos valores em conta 

corrente mantida no exterior, ingressando 

posteriormente com os dólares no país de forma 

clandestina. 4. Tais operações só poderiam ter sido 

realizadas através de transferência bancária 

internacional, mediante regular operação de câmbio. 5. 

Assim, restou comprovada nos autos a prática do delito 

insculpido no art. 22, § único, parte final, da Lei 

7.492/86 eis que houve manutenção de depósitos no 

exterior sem declaração às autoridades competentes, 

prejudicando as divisas nacionais. 6. Tendo em conta 

que a sentença absolutória não constitui marco 

interruptivo do prazo prescricional, bem como as 

reprimendas fixadas, ocorreu a prescrição retroativa, 

nos termos do art. 107, inc. IV, do CP. 7. A prescrição 

gera os mesmos efeitos do decreto absolutório, nada 

impedindo, em conseqüência, a devolução dos bens 

apreendidos na ação penal, ressalvada eventual 

apreensão na esfera administrativa.”8 

Criteriosa análise da decisão invocada como paradigma, 
demonstra sua aplicação ao caso vertente, colhendo-se do v. acórdão a fundamentação 
que segue: 

 
No que tange à lavagem de dinheiro, mais uma vez laborou 

com acerto o magistrado a quo, eis que tal infração pressupõe a existência de crime 
antecedente, do qual provém o numerário, o que não restou demonstrado na espécie. 
Veja-se, a propósito, trecho do decisum: 

 
"As variadas condutas previstas abstratamente na Lei nº 

9.613/98, relativa aos delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, 
reclama a condição sine qua non da origem criminosa destes, como se constata à 
perfunctória leitura de seu art. 1º. Destarte, inexistindo por completo qualquer 
evidência da origem criminosa dos valores noticiados nos autos, extrai-se daí a 
sobranceira conclusão quanto à inadequação típica dos comportamentos que a 
acusação imputou aos réus." 

 
Observe-se também a redação do dispositivo em comento: 
 

                                                           
8 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2002.04.01.008993-4/RS 
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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: 

I - (...) 

VI- crimes contra o sistema financeiro 

VII- praticado por organização criminosa.  

Pena: reclusão, de três a dez anos, e multa.' 

 

Consoante referido, traduz-se em elemento essencial à 

configuração do crime de lavagem de dinheiro que o mesmo provenha da prática de 

infrações penais anteriores. É necessário restar devidamente provada a prática do 

chamado "crime antecedente" através do qual o numerário a ser oculto, ou "lavado", 

tenha se originado. Sobre o tema, merecem transcrição os comentários de Rodolfo Tigre 

Maia (in Lavagem de Ativos Provenientes de Crime - Anotações às disposições criminais 

da Lei 9.613/98, ed. Malheiros, 1999). 

 

"Trata-se, à evidência, de um delito acessório, qual seja, pressupõe a 

existência de um crime anterior como antecedente lógico incontornável de sua 

ocorrência, nos moldes da receptação e do favorecimento, tipos com os quais, 

como já referenciado no início desta obra, a reciclagem guarda semelhança 

estrutural. (...) O pressuposto objetivo mínimo da imputação, tratando-se de 

crime acessório, engloba a razoável certeza da existência do crime anterior do 

qual, quer imediata quer mediatamente, originou-se o bem reciclado. Assim, o 

órgão ministerial ao oferecer uma denúncia pela prática deste crime deverá 

desincumbir-se do ônus probatório prévio de apresentar pelo menos indícios 

da prática de um crime pressuposto e da vinculação do bem ou bens ocultados 

àquele ilícito." 

 
No caso em tela, o Parquet se reporta especificamente aos 

mesmos delitos contra o sistema financeiro imputados na denúncia, os quais, 
entretanto, não deram origem ao dinheiro. A prova dos autos é no sentido de que os 
valores teriam sido depositados a título de pagamento das exportações realizadas, não 
havendo qualquer indicativo de ilicitude na forma de obtenção dos dólares. 

 
Cumpre aqui afastar qualquer confusão que possa advir da 

circunstância de ter o réu efetivamente mantido uma conta corrente no exterior à 
margem da fiscalização, porquanto isso é o próprio objeto do crime de evasão de 
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divisas a ser analisado. Assim, os demais ilícitos narrados na exordial não permitem sua 
caracterização como crimes antecedentes e, por conseguinte, não há falar em 'lavagem 
de dinheiro'. Logo, confirma-se o decreto absolutório. 

 
“LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES ANTECEDENTES. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME 
COMETIDO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 
1. O delito da Lei 9613/98, embora considerado 
acessório, derivado ou parasitário, por depender da 
existência de um crime anterior, é autônomo e 
perfectibiliza-se independentemente de haver 
sentença condenatória no crime antecedente, 
exigindo-se, quanto a este, apenas indícios de sua 
ocorrência. 
2. A movimentação financeira de grande monta sem 
a comprovação ou sequer explicação de sua origem 
lícita, por si só, não tem o condão de configurar o 
delito, sendo necessária a prova de que se trate de 
ocultação ou dissimulação da origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente de crime antecedente arrolado no art. 
1º da Lei 9613/98. Inexistindo provas da ocorrência 
do delito-base, não há falar em lavagem de capitais, 
ainda que inexplicada a origem dos valores que 
circularam pelas contas bancárias dos réus e dos 
valores utilizados por estes para compra de imóveis e 
veículos. 
3. A Convenção das Nações Unidas contra o crime 
Organizado Transnacional, conhecida como 
Convenção de Palermo, incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 5015/2004, 
conceitua grupo criminoso organizado como aquele 
praticado por três ou mais pessoas reunidas, com 
atuação concertada (tal como ocorre na quadrilha) 
com o fim de obter benefício (econômico ou material) 
na prática de crime indicado na Convenção: lavagem 
do produto do crime, corrupção (ativa e passiva), 
obstrução à justiça (que pode configurar vários crimes 
no Brasil, como a ameaça, resistência, desobediência, 
falso testemunho e coação no curso do processo) e 
infrações graves (pena máxima não inferior a quatro 
anos). Também se exige a existência prévia do grupo, 
dispensando-se, porém, a existência da hierarquia e 
estruturação qualificada. Na ausência de um conceito 
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legal de organização criminosa, a doutrina e a 
jurisprudência tem equiparado esta a grupo criminoso 
organizado. 
4. Recurso desprovido.”9 

 
Feitas tais considerações, requer-se seja julgada 

improcedente a denúncia no que concerne à imputação  de lavagem de dinheiro. 
 
 

DO CONCURSO APARENTE DE NORMAS -   IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA DA 
CONDENAÇÃO JULIO CAMARGO PELA   PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 
ART. 333  CÓDIGO PENAL  EM CONCURSO MATERIAL COM LAVAGEM DE DINHEIRO -  
"BIS IN IDEM" CARACTERIZADO - CONDUTA ÚNICA QUE NÃO GERA CONCURSO 
MATERIAL –ABSOLVIÇÃO. 

 
 

A denúncia não merece provimento. 
 
Ressalvado o contido nos tópicos anteriores e na remota 

hipótese de se reconhecer a prática do crime de corrupção ativa, resta demonstrar que 
não existe a possibilidade do concurso material entre a corrupção ativa e a lavagem de 
dinheiro, especialmente em razão da origem lícita do dinheiro que foi pago  a Fernando 
Soares.     A tipificação da Lavagem de Dinheiro  Lei9.613/98 , da impõe-se com o objetivo 
de punir-se racionalmente a prática de condutas tipificadas ao longo do referido diploma 
legal, quando perpetradas com a intenção de ocultar ou dissimular a origem do dinheiro. 

 
A defesa não desconhece a posição de V.Exª. sobre a 

possibilidade do concurso material entre o crime antecedente e a lavagem de dinheiro, 
tomando em consideração o argumento: "Se a propina é paga com dinheiro de origem e 
natureza criminosa, tem-se os dois delitos, a corrupção e a lavagem, esta tendo como 
antecedentes os crimes que geraram o valor utilizado para o pagamento da vantagem 
indevida." 

 
A  Questão versada nos autos é diferente das hipóteses 

submetidas ao crivo da judiciosa análise feita por V.Exª.  em outras Ações Penais.  No caso 
vertente houve a imputação simultânea ao acusado pelo delito antecedente e também 
pela lavagem de dinheiro, porém não houve a demonstração dos atos diversos e 
autônomos que demonstrem que Julio Camargo tivesse usado dinheiro de origem 
criminosa para pagar Fernando Soares. O dinheiro entregue a Fernando Soares tinha 
origem lícita conforme provado nos autos. 

 
Dentro da hipótese acusatória, se a finalidade era oferecer 

vantagens ilícitas a Nestor Cerveró, usando recursos  provenientes de um contrato feito 

                                                           
9 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2000.71.00.018143-6/RS 
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com empresas asiáticas , evidente que a lavagem de dinheiro não se amolda aos fatos, 
pois a mesma só existe de forma autônoma. Se o objetivo era corromper , o acusado não 
pode ser punido duas vezes pela mesma conduta. Não é toda continuidade delitiva que 
caracteriza o concurso material . Não faz sentindo punir o acusado duas vezes pelo 
mesmo fato delituoso capitular fato mais grave em tipos menos gravosos. De outro lado 
parece incoerente punir o acusado por fato mais grave, quando expressamente a 
denúncia reconhece que a finalidade das operações era oferecer e entregar vantagens 
ilícitas a Nestor Cerveró. 

 
Na verdade a denúncia deixou claro que as ações fazem parte 

de uma única conduta que se destina ao fim específico da corrupção portanto as 
condutas incriminadas se exaurem na entrega do dinheiro a Fernando Soares. 

 
Evidente que todas as ações anteriores aos depósitos são 

meras fases do crime e são absorvidas pela conduta final, ficando bem caracteriza a 
unicidade de conduta. 

 
Tomando os precisos termos da denúncia fica claro o 

concurso aparente de normas entre o artigo 333 do Código Penal ( corrupção ativa) e a 
figuras típicas capituladas no artigo 1º lei 9.613/98, que deve ser resolvido através dos 
princípios da consunção , haja vista que em tese (ressalvada as teses anteriores ) a 
conduta descrita na denúncia contém todos os caracteres do artigo 333 e também os 
elementos especiais do artigo 1º da lei 9.613/98, que seriam o meio para a entrega do 
dinheiro aos destinatários finais. 

 
Em razão do fim especial de corromper Nesto Cerveró, o tipo  

do artigo 333 do Código Penal excluí o tipo  de lavagem de dinheiro por um relação 
lógica, pois a lavagem é meio ou mero exaurimento do crime de corrupção ativa contém  
nessa hipótese a conduta do tipo geral, e o tipo geral não contém o tipo especial. 

 
 

DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL: 

 

 

O Egrégio Tribunal Regional da 4ª Região, julgando questão 
análoga, assim decidiu: 
 

“A ocorrência do concurso aparente de 

normas penais, resolvido pelo princípio 

da especialidade em favor do art.5º da 

Lei dos Crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, contrariamente à 

alegação da defesa que seria absorvido 

pelo art. 4º. Isso ocorre por que a lesão 

à integridade do sistema financeiro pode 

se dar pela gestão fraudulenta da 

instituição financeira. Todavia, se essa 
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forma de conduta ilícita se materializar 

por circunstâncias que integrem outro 

tipo, como no caso, diz-se que este é 

especial em relação à gestão fraudulenta, 

que é norma geral.(TRF4, AC 

1999.04.01.115593-7-RS Relator 

Desembargador Federal, Fabio Rosa, DJ 

24.04.02) 

 

 

Este conflito estabelecido entre as duas normas penais opera-
se apenas e tão-somente no plano abstrato, uma vez que a resolução do conflito 
aparente de normas ocorre através da aplicação dos princípios da especialidade, da 
subsidiariedade, da consunção e da alternatividade. Na hipótese dos autos, porém, ao 
contrário, do que sustenta a acusação não há que se falar em concurso material , a 
resolução do mesmo se dá através do princípio da especialidade. 

 
Frisamos que o concurso aparente de normas, distingue-se do 

concurso formal, que ocorre quando a ação do sujeito subsume-se ao núcleo de tipos 
diversos, pois há incidência de tipos penais semelhantes, que se diferenciam por 
apresentarem variações de um para outro. Enquanto no concurso formal o sujeito com 
uma ação pratica mais de uma lesão a bens jurídicos diversos, no concurso aparente de 
normas a ação delitiva é única, porém, aparentemente pode incidir mais de um tipo 
penal. 

 
O concurso de normas penais é tido como aparente 

justamente pelo fato de que o ordenamento jurídico oferece dispositivos principiológicos 
capazes de solver tal conflito hipotético, operado no interior do pensamento do julgador, 
ensejando, portanto, a aplicação do tipo penal que melhor se compatibiliza com o fato 
delituoso, conforme sustenta a doutrina: 

 

“Ya sabemos que todo el ordenamiento jurídico, formado por distintas 

disposiciones, es uno y armónicamente dispuesto: algunas de esas leyes son 

independientes entre sí, y otras se hallan coordinadas de modo que se integran o 

se excluyen recíprocamente. A menudo es sencillo decidir cuál de las normas del 

ordenamiento jurídico, concurrentes en el mismo tiempo y lugar, es la aplicable al 

caso concreto; pero a veces se presentan dificultades y es preciso trazar reglas 

para saber cuándo una disposición consiente o excluye la contemporánea o 

sucesiva aplicación de otra, respecto a la misma situación de hecho. A esto se 

llama conflicto aparente de disposiciones penales, que no solo se presenta en orden 

a los tipos delictivos, sino en cuanto a los preceptos de la Parte general (una 

circunstancia agravante o atenuante, por ejemplo). Decimos, que es un conflicto 

aparente, porque el ordenamiento jurídico ofrece, de modo explícito, o implícito, 

criterios para determinar la aplicabilidad de uma u otra disposición penal en cada 

caso concreto. Este conflicto sería verdadero si el ordenamiento jurídico no 

ofreciese reglas para resolverlo; pero afortunadamente no es así. (...) En sentir de 

Grispigni, la diferencia radica em esto: ‘Tanto en el concurso aparente com en el 

concurso form,al, un mismo hecho está conforme con dos tipos legales. Pero, 

mientras en el concursoaparente las diversaspartes del hecho correspondientes a 

los dos tipos legales,son las mismas, en el concurso formal una parte del hecho 
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corresponde igualmente a los dos tipos legales, y las otras partes del hecho se 

conformam,una a un tipo legal y la outra al otro. Es decir, en ele concurso formal 

las dos disposiciones toman en consideración una misma parte del hecho, y, 

además, cada una, una distinta parte del hecho mismo.”(ASÚA, Luis Jiménez 

de.Tratado de Derecho Penal – Tomo II/Filosofia y Ley Penal. Buenos Aires: 

Editorial Losada, S.A., 1964, p. 532 e 540-541) 

 
“Algumas vezes, duas ou mais leis ou disposições de leis, não sucessivas, mas em 

vigor ao mesmo tempo, parecem concorrer na disciplina da mesma matéria. 

   

Fala-se, então, em conflito de leis, conflito aparente, porém, porque no próprio 

sistema jurídico encontramos meios para concluir que, na realidade, só uma leiou 

disposição regula, com exclusividade, o caso concreto, uma vez que um sistema 

jurídico é um todo unitariamente ordenado, onde um contraste entre duas 

disposições se presume inadmissível. 

 

O problema é do domínio da aplicação da lei, embora a maioria dos autores, mais 

por motivos de ordem prática do que de sistemática, preferiram incluí-lo no 

capítulo referente ao concurso de crimes, confundindo-o muitas vezes com o 

denominado concurso ideal ou formal. Mas, no concurso ideal, a ação ou omissão 

do agente realiza dois ou mais tipos penais, definidos em normas diferentes e 

constituindo, assim, várias lesões jurídicas. No concurso aparente de leis, a ação 

só corresponde realmente a um tipo penal; há um crime só e somente uma lei 

aplicável ao caso.”(BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral/Tomo 1º. Rio de 

Janeiro: Forense, 1966/1967, p. 274) 

 

“O direito penal não constituiria um sistema ou deixaria de ser uma unidade 

coordenada e harmônica, se as suas normas pudessem entrar em efetivo conflito. 

Não é admissível que duas ou mais leis penais ou dois ou mais dispositivos da 

mesma lei penal se disputem, com igual autoridade, exclusiva aplicação ao mesmo 

fato. Para evitar a perplexidade ou a intolerável solução pelo bis in idem, o direito 

penal (como o direito em geral) dispõe de regras, explícitas ou implícitas, que 

previnem a possibilidade de competição em seu seio. Quando duas ou mais leis se 

apresentam, prima facie, em colisão ou emulação, a propósito de determinado 

fato, cumpre, liminarmente, verificar se  houve entre elas uma sucessão no tempo, 

pois o princípio lex posterior derogat priori impede que se estabeleça a rivalidade. 

Entre leis contemporâneamente vigentes, porém, ou entre dispositivos de uma 

mesma lei, também o conflito não pode deixar de ser apenas aparente. Ou o fato, 

apesar de unitário no seu processo material, é idealmente fragmentável, de modo 

que, considerado em suas partes, representa violação concomitante de normas 

distintas e autônomas (concurso formal de crimes), e então não há falar-se em 

conflito, pois todas as normas violadas têm aplicação simultânea (embora 

unificadas as penas segundo o chamado ‘cúmulo jurídico’); ou o fato incide sob 

várias normas, mas estas apresentam entre si uma tal relação de dependência ou 

hierarquia, que só  uma delas é aplicável, ficando excluídas ou absorvidas as 

outras. Neste último caso é que se costuma falar em ‘conflito aparente de normas 

penais’.    Evitando-se aracnídeas sutilizações de construcionismo jurídico que o 

problema tem suscitado, podem ser reduzidas a três as regras que disciplinam a 

sua solução: a) lex specialis derogat legi generali; b) lex primaria derogat legi 

subsidiarae; c) lex consumens derogat legi consumptae.” (HUNGRIA, Nélson. 

Comentários ao Código Penal – Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 136/137) 
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Nestes autos, estamos diante de um concurso aparente de 
normas penais e não de um concurso material justamente pelo fato de que a conduta 
imputada ao réu foi nitidamente marcada pela corrupção de diretor da Petrobrás. 
Corromper Nestor Cerveró seria o fim precípuo da conduta operada pelos réus. Para 
atingirem esta finalidade, a denúncia diz que os mesmos não mediram esforços em lançar 
mão dos mais diversos meios, que, por sua vez, haverão de “colorir” o suporte fático do 
tipo previsto no artigo 333 do Código Penal. 

 
Assim, opera-se no íntimo da convicção do julgador a 

aparente colisão entre os tipos do art.333 do Código Penal e as figuras do artigo 1º da lei 
9613/98.  Portanto, percebe-se que a linha causal da ação dos acusados estaria voltada 
exclusivamente para corrompe  o diretor da área internacional da Petrobrás. O bem 
jurídico atingido foi de cunho eminentemente público (administração pública). A lesão à 
integridade de outros bens jurídicos, vg.  sistema financeiro nacional restringiu-se, pois, a 
mero instrumento(crime meio) para a consecução do desiderato primário. 

 
Diante da existência de uma única lesão e possibilidade de 

incidência de mais de um tipo penal, não há dúvidas de que se trata efetivamente de 
concurso aparente de normas e não material. Este concurso, porém, conforme 
salientamos anteriormente resolve-se pelo princípio da consunção. 

 

Passando em atenta revista sobre a imputação e a prova 
produzida na instrução fica evidente que o MPF aduziu uma imputação sem qualquer 
lastro fático e jurídico. 

 
Basta ler com atenção as extensas e contraditórias alegações 

finais para se constatar que o acusador público reconhece que JUlio usou  "de um 
complexo  sistema de lavagem de dinheiro" para entregar os valores da propina aos seus 
destinatários. 

 
Diante de tal afirmação pouco precisaria ser dito, é evidente 

que  o concurso de crimes não se aperfeiçoou, haja vista o recebimento  das propinas ser  
um meio para a consecução do objetivo final que era a lavagem de dinheiro. 

 
O concurso de crimes tem por elemento fulcral a prática de 

dois  ou mais delitos, enquanto no de normas o comportamento do acusado ainda que 
distinto compreende um único crime. No plano do preceito primário, reconhece-se a 
incidência de dois tipos penais, no primeiro caso, e de um dispositivo único no segundo. 
No plano das conseqüências  jurídicas, o primeiro implica a punição por ambos os crimes, 
enquanto o segundo limita a aplicação de um tipo penal sem qualquer acréscimo 
sancionatório, objetivando evitar o bis in idem. 

 
O concurso aparente na hipótese versada nos autos se resolve 

através do princípio da consunção. Há consunção quando o fato previsto na norma esta 
compreendido em outra de âmbito maior,portanto só esta se aplica. No caso vertente 
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existe clara relação  de contingência entre os tipos penais (corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro). 

 
Muitas vezes, ocorre de uma ou mais infrações penais 

servirem de meios necessários, ou seja, normais fases preparatórias ou de execução, para 
a prática de uma outra, mais grave que aquelas.  Na hipótese vertente não estamos 
tratando do mesmo bem jurídico , a conduta dos agentes públicos e políticos que 
engendraram os conchavos criminosos atingiu à Administração Pública. 

 
Portanto  e entrega do dinheiro a Fernando Soares para 

repassar a Cerveró não configuram ilícitos penais, figuram unicamente como meios ou 
fases necessárias para a consecução do crime-fim que é a corrupção do agente público 
por equiparação, simplesmente se resumem a condutas, anteriores (antefactum) ou 
posteriores (postfactum), do crime-fim, estando, porém, insitamente interligados a este, 
sem qualquer autonomia. 

 
É o que determina o princípio da consunção, para o qual em 

face a um ou mais ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como 
fases de preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), 
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores, mas 
sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste último, o sujeito 
ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave. No dizer de Damásio de Jesus, 
"nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de 
preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída 
pela norma a este relativa. Lex consumens derogat legi consumptæ" (2). 

 
Neste sentido leciona, Jorge de Figueiredo Dias: 
 

"Não há que se falar em concurso de crimes, pois há um claro relacionamento 

entre um ílicito puramente instrumental(crime meio) e o crime fim 

correspondente. Por outras palavras aqueles casos em um ilícito singular 

surge perante o ilícito principal unicamente como meio de o realizar e nesta 

realização esgota o seu sentido e seus efeitos, motivo pelo qual, uma valoração 

autônoma e integral do crime meio representaria um violação da proibição 

jurídico- constitucional da dupla valoração."
10 

 
Segundo Jiménez de Asúa (4), a consunção pode produzir-se: 
a) quando as disposições se relacionam de 

imperfeição a perfeição (atos preparatórios 
puníveis/tentativa e tentativa/consumação); 
 

b) de auxílio a conduta direta (partícipe/ autor); 
 

c) de minus a plus (crimes progressivos); 
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 Direito Penal, Parte Geral tomo I, 1ª Edição - São  Paulo - Revista dos Tribunais , 2007, p 1018 
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d) de meio a fim (crimes complexos); e 
 

e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e 
posteriores). 

 
Assim temos que a lavagem de dinheiro foi meio e esta 

contida no crime de corrupção ativa, não se podendo falar em concurso de crimes, mas 
em manifesto concurso aparente de normas,  resolvido pelo princípio da consunção. 

 
Extraímos tal conclusão a partir da imputação, que nos 

permite dizer  que lavagem de dinheiro se caracterizou como o meio de fazer chegar o 
dinheiro aos corruptos, através de um intermediário que seria Fernando Soares. Já a 
corrupção ativa se caracterizou com o oferecimento e a promessa da vantagem indevida, 
cujo exaurimento se deu através da entrega do dinheiro. 

 
No julgamento da ação penal 470, o Excelso Pretório ao 

analisar a questão do concurso aparente de normas, na hipótese do concurso entre crime 
antecedente e lavagem de dinheiro, assim se manifestou:" Não é possível que esta 
Suprema Corte aceite um "bis in idem", ou seja que o réu seja punido duas vezes por 
um mesmo fato delituoso, uma vez por recebido alegadamente a propina, praticado 
corrupção passiva, e , depois utilizar-se esse mesmo fato- recebimento da propina - 
para imputar-se o delito de lavagem de dinheiro, é um evidente "bis in idem". 11 

 
A denúncia deve ser julgada improcedente e Julio Camargo  

absolvido do delito de Lavagem de dinheiro. 
 

    

DA IMPUTAÇÃO DE  CONTRATO FRAUDULENTO DE CÂMBIO E EVASÃO DE DIVISAS. 

 
 

Nesse aspecto cumpre dizer que o acusado reconhece ter 
pago a Fernando Soares através de remessas feitas no exterior, não havendo nesse ponto 
divergência entre acusação e defesa sobre o aperfeiçoamento dos tipos capitulados nos 
artigo 21 e 22 da Lei 7.492/86. 

 

APARATO ORGANIZADO DE PODER – ORGANIZAÇÃO VERTICALIZADA - ESTRUTURADA E 
COMANDADA POR AGENTES POLÍTICOS - A FIGURA DOS ‘ HOMENS DE TRÁS” –  AUTOR 
DE GABINETE -  CORRUPÇÃO QUE FINANCIOU CAMPANHAS POLÍTICAS E BENEFICIOU 
PARTIDOS POLÍTICOS PT, PMDB E PP - DESTINATÁRIOS PRINCIPAIS DO DINHEIRO 
DESVIADO DA PETROBRAS  -   PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE JULIO 
CAMARGO. 
 

“Quanto pulha tenho encontrado a gemer pela boca da 
miséria! 
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 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski  sustentando a absolvição de João Paulo Cunha da imputação de 
lavagem de dinheiro. 
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Com gemidos fortes, gritados entre um uísque e outro, numa 
espécie de pilhéria cujo sentido me aturde e escapa. 
Ah, esses amantes do proletariado, 
Ocultos sob o manto da opulência, 
A sofrer uma nova forma de demência 
Que os leva a passar fome com o ventre alheio.”12 

    
 

Antes de enfrentarmos o mérito da presente denúncia e 
destacarmos a importância e a efetividade da colaboração do acusado nessa Ação Penal e em 
outras investigações derivadas das investigações encetadas pela Polícia Federal e conexas aos 
fatos ora imputados ao acusado cumpre fazer uma análise de todos os fatos e também  do 
ambiente em que se desenvolveu a execução da empreitada criminosa dentro de um aparato 
organizado de poder, composto de um grande número de pessoas que atuaram de uma forma 
organizada e  estruturada em favor de um plano definido cujo desenvolvimento tinha como fim 
principal: -  a manutenção do poder em mãos de um grupo político, sustentado pelos partidos 
políticos PT, PMDB E PP. 

 
Existe notória conexão instrumental e probatória entre os fatos 

narrados na presente denúncia e também de todas as outras investigações esse aparato 
organizado de poder. O destino final dos valores obtidos com os desvios praticados na Petrobrás 
era os cofres das campanhas políticas e partidos políticos , conforme informaram e provaram 
Alberto Youssef, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa e Augusto Medonça. 

 
O tema exposto visa demonstrar que Camargo não tinha comando 

dentro dessa estrutura criminosa. Todas as condutas descritas na denúncia estão abrangidas por 
uma verdadeira criminalidade de Estado, que usou a estrutura do próprio Estado para corromper 
e intimidar. O segundo interrogatório de Julio Camargo, realizado a pedido da defesa de 
Fernando Soares, trouxe fatos estarrecedores: - Camargo foi pressionado a pagar vultuosa 
quantia a um parlamentar federal, sob pena de sofrer sérias e graves retaliações. Ao 
contextualizar os fatos investigados na denominada Operação Lavaj-Jato, o ilustre Procurador 
Geral da República Dr. Rodrigo Janot,  descreve minuciosamente todo aparato de poder 
organizado: 

 
“Esses valores, porém, destinavam-se não apenas aos diretores da 
Petrobrás, mas também a partidos políticos e aos parlamentares 
responsáveis pela manutenção dos diretores nos cargos. Tais quantias 
eram repassadas aos agentes políticos de maneira periódica e ordinária, 
e também de forma episódica e extraordinária, sobretudo em épocas de 
eleições ou de escolha de lideranças. Esses políticos, por sua vez, 
conscientes de práticas indevidas que ocorriam no bojo da Petrobrás, 
não apenas patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais 
agentes públicos no cargo, como também não interferiam no cartel 
existente.” 
“Para que fosse possível transitar os valores desviados entre os dois 
pontos da cadeia  - ou seja, das empreiteiras para os diretores e políticos 
– atuavam profissionais encarregados da lavagem de ativos, que podem 
ser chamados de “operadores” ou intermediários.” 

                                                           
12

 Poema de Eduardo Alves da Costa “ A Eterna Injustiça deste Mundo”,  extraído do Livro  No Caminho 

com Maiakóvski” São Paulo Geração Editorial, 2003 p.151 



 
 

35 
 

 
O ilustre Procurador Geral da República descreve de forma clara o  

aparato organizado de poder,  “dois pontos da cadeia’,  indicando  inclusive os núcleos da 
organização criminosa: núcleo político, econômico, administrativo e financeiro. Impende dizer 
que  Camargo  não estava no topo da organização criminosa, ao contrário, como se demonstrará 
ocupava uma posição “fungível" ou seja, além de não ter comando ou domínio sobre a concreta 
configuração dos atos de corrupção,  não era indispensável à consecução do desiderato 
criminoso, pois poderia ser facilmente substituído dentro da engrenagem, sendo certo que já 
foram identificados outros operadores do esquema. 

 
Esse aparato organizado de poder atuou e esteve atrelado durante 

anos atrelado  à vontade daqueles que Roxin denominou os “homens de trás”, cuja permanência 
no poder é a garantia que o resultado da empreitada criminosa esteja garantido 
independentemente da existência das outras pessoas, ou seja, o resultado criminoso não esta 
intimamente ligado à conduta dos executores diretos, vg, agentes públicos corruptos, corruptores 
ou meros operadores do esquema, invocamos novamente a dicção do ilustre Procurador Geral da 
República: “Esses políticos, por sua vez, conscientes de práticas indevidas que ocorriam no bojo 
da Petrobrás, não apenas patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais agentes públicos 
no cargo, como também não interferiam no cartel existente.” 

 
As provas carreadas na investigação permitem concluir sem 

margem de erro que estamos diante de um aparato de poder verticalizado, onde a ‘triste figura’ 
dos “homens de trás” ou do “homem de trás”, dominava toda a execução dos fatos, conforme 
informou Julio Camargo. A cabeça ou as cabeças da organização criminosa ocupavam 
permanecem ocupando os mais importantes cargos políticos na organização do Estado e o 
resultado dos crimes investigados somente foi alcançado em razão da atuação desses agentes 
políticos que aliciaram agentes públicos,  indicaram  as pessoas que ocupavam cargos de direção 
na Petrobrás,  cooptaram empresas e pessoas físicas com a finalidade de financiar um projeto de 
poder bem definido : o uso de dinheiro público obtido através de corrupção e intimidação para o 
financiamento de campanhas políticas. 

 
A organização estava verticalizada de tal modo a depender direta e 

exclusivamente dos “donos do poder”, os agentes políticos estavam no centro das decisões, 
assim os  demais personagens, agentes públicos, corruptores e operadores eram prescindíveis, 
todos descartáveis  conforme os interesses dos políticos. “Uma comédia de fantoches”, nas 
palavras de Vargas Llosa, na qual os políticos eleitos de forma “mais ou menos limpa” abusaram 
da confiança pública, para enriquecer e se manter no poder. 

 
Não se pode, portanto falar em uma execução conjunta dos fatos 

típicos, em razão de que as pessoas que tinham o poder de dar ordens não atuavam na execução 
dos fatos, embora deles tivessem amplo conhecimento e prodigioso proveito.  O “homem de 
trás”, embora afastado da execução mantinha todos os membros do aparato de poder sob seu 
domínio.  Camargo era um instrumento para a consecução do fim criminoso, foi usado como meio 
para fazer o dinheiro chegar aos corruptos e aos partidos políticos. 

 
Colacionamos o voto do decano do Excelso Supremo Tribunal 

Federal  Ministro Celso de Melo  na Ação Penal 470: 
 

“Com efeito, a conquista e a preservação temporária 
do poder, em qualquer formação social regida por padrões democráticos, 
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embora constituam objetivos politicamente legítimos, não autorizam quem quer 
que seja, mesmo quem detenha a direção do Estado, independentemente de sua 
posição no espectro ideológico, a utilizar meios criminosos ou expedientes 
juridicamente marginais, delirantes da ordem jurídica e repudiados pela 
legislação criminal do País e pelo sentimento de decência que deve sempre 
prevalecer no trato da coisa pública, ainda que invocando, para justificar tais 
ilícitos comportamentos, expressiva votação  eleitoral em determinado 
momento histórico. 
                                                 
    Em uma palavra, Senhor Presidente: votações 
eleitorais, embora politicamente significativas como meio legítimo de conquista 
do poder no contexto de um Estado fundado em bases democráticas, não se 
qualificam nem constituem causa de extinção da punibilidade, pois  
delinquentes, ainda que ungidos por eleição popular, não se subtraem ao 
alcance e ao império das leis da República.”  

 
Toda a estrutura descrita na exordial acusatória  foi criada 

como meio ou instrumento para que os valores obtidos com desvios dos cofres da 
Petrobrás chegassem, aos destinatários finais os agentes políticos. Prova disto é o cinismo 
repugante  dos agentes políticos , muitos dos quais “safados profissionais” em alegar que 
o dinheiro doado aos paridos políticos PT, PMDB e PP e também a políticos foi declarado, 
ora a questão não esta cifrada na declaração, um traficante de drogas pode declarar os 
proventos de seus crimes à Receita Federal, nem por isso a origem do dinheiro deixa de 
ser ilícita.  Trata-se na verdade do aperfeiçoamento da terceira etapa da lavagem 
dinheiro, a integração ou incorporação do dinheiro obtido através da corrupção ao 
sistema econômico, com “aparência” de origem lícita. 

 
Fica evidente que a conduta de Camargo foi subsidiária ao 

agir dos demais integrantes do aparato organizado de poder, portanto sua pena deve ser 
cominada “na medida de sua culpabilidade”, em conformidade com o artigo 29 do Código 
Penal, parágrafo primeiro: 

 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre 

para o crime incide nas penas a este cominadas, 

na medida de sua culpabilidade. 

 

§ 1º - Se a participação for de  menor 

importância, a pena pode ser diminuída de um 

sexto a um terço. 

 

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar 

de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena 
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deste; essa pena será aumentada até metade, 

na hipótese de ter sido previsível o resultado 

mais grave. 

 
Camargo  não é e não foi o líder da organização criminosa 

descrita nos autos. Sua participação foi subsidiária às ordens de agentes políticos e 
públicos os maiores responsáveis pelo esquema que desviou fabulosas quantias dos 
cofres da Petrobrás visando a manutenção de um projeto de poder bem definido: - 
vontade de submeter partidos, corromper idéias e subverter a ordem constitucional. 

 
Aquele que realiza o tipo penal sozinho ou por intermédio de 

terceiros, que lhe servem como instrumento é considerado autor. Roxin reconhece a 
possibilidade de domínio por meio de um aparato organizado de poder.” Aquele que, 
servindo-se de uma organização verticalmente estruturada e apartada da ordem 
jurídica, emite uma ordem cujo cumprimento é entregue a executores fungíveis, que 
funcionam como meras engrenagens de uma estrutura automática, não se limita a 
instigar, mas é verdadeiro autor mediato dos fatos realizados. Isso significa que pessoas 
em posições de comando em governos totalitários ou em organizações criminosas ou 
terroristas são autores mediatos, o que está em conformidade não apenas com os 
parâmetros de imputação da história como com o inegável fato de que, em estruturas 
verticalizadas, a responsabilidade tende não a diminuir, mas sim a aumentar em função 
da distância que se encontra um agente em relação ao acontecimento final.13 

 
Existe um consenso entre o MPF e a defesa no que concerne 

ao centro de comando da organização criminosa, portanto é justo é correto que Camargo 
seja tratado não como autor dos fatos, mas como mero partícipe em todos os fatos 
ilícitos práticos pelo aparato de poder organizado descrito na denúncia. 

 
 

DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO – EFETIVIDADE E RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO 
PENAL E OUTRAS INVESTIGAÇÕES – PREENCHIMENTOS DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS 
FIXADOS EM LEI ARTIGO 4º DA LEI 12.850/2013 – CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. 

                                                 
Em qualquer tempo e lugar, a administração da Justiça 

sempre foi obstruída ou ao menos dificultada  principalmente quando razões  de Estado 
ou partido, ou dominam, ou nela se insinuam. Nesse caso não tem sido diferente: - As 
maquinações urdidas por  grupos políticos e econômicos para criar fatos ou engendrar 
estratégias que possam tirar o crédito das investigações ou desabonar o colaborador  se 
renovam a cada instante e progridem  na promoção de mentiras, calúnias e idéias 
extravagantes quando não delirantes, demonstrando que no Brasil atual quando se trata 
de política não há mais distinção entre peço e valor, o segundo foi absorvido pelo 
primeiro. 

 

                                                           
13

 La Teoria Del delito em la  discusión atual , Claus Roxin – Editora Jurídica Grijley 2007  p. 516/517 
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Não existem dúvidas sobre  desvios e abusos na Petrobrás    
que vinculam mandarins da república à crimes contra à administração pública e que  
macularam diretamente o  equilíbrio do processo eleitoral durante pelo menos três 
eleições. Frente à elucidação de um aparato organizado de poder, bem como, do 
esclarecimento dos erros e da loucura da máquina engrenada para administrar bens e 
serviços públicos, mas que se enredou em suas próprias mentiras e falsificações, 
contando para isto com a complacência que os agentes políticos e públicos fingem ter 
quando se tornam vítimas de sua própria degradação moral e intelectual  a reação dos 
investigados  contra o colaborador ocorrem em várias instâncias informais, que vão desde 
a maledicência à calúnia descarada e  formais com o uso da Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Petrobrás para desencorajar e desacreditar a colaboração prestada por 
Camargo, está em vigor a "moral da gangue", que acredita por triunfar pela vingança, 
intimidação e corrupção. Portanto é preciso tomar todas as cautelas para que os 
conchavos entre poder político e econômico não prosperem e façam cair por terra toda 
investigação realizada no âmbito da operação lava jato. 

 
Ninguém desconhece as críticas que Camargo  vem 

recebendo diariamente por ter colaborado com o MPF, especialmente após ter revelado 
que foi vítima de coação por um parlamentar que descaradamente lhe exigiu cinco 
milhões de dólares. Astuciosamente afirmam que a versão de  Julio Camargo é  
mentirosa, teria sido engendrada pelo Procurador Geral da República para prejudicar o 
parlamentar  envolvido nos fatos, nada mais falso: - o escândalo e falsidade  não estão 
nas palavras de Camargo, mas na corrupção daqueles que juraram proteger a coisa 
pública, sacerdotes infiéis ao culto que dizem professar  se tornaram servos e cultores das 
falcatruas envolvendo dinheiro público. 

 
Bem de ver que todos os acusados tiveram a oportunidade de 

conhecer integralmente os termos do acordo e também puderam fazer o minucioso 
exame de todas as provas obtidas através da colaboração de Julio Camargo ,  tudo feito 
sob o rigoroso controle judicial do Excelso Supremo Tribunal Federal e de V.Exª., não há 
como se afirmar que houve uma dissolução das fórmulas processuais, haja vista que 
todos os acusados puderam fazer o exame da prova e especialmente e tiveram a 
oportunidade de confrontar o colaborador através de suas defesas técnicas. 

 
Não há portanto como se sustentar que direitos fundamentais 

tenham sido malferidos pela colaboração, além do que é notório que a palavra do 
colaborador é sempre suspeita e necessita de outros meios lícitos de prova que com ela 
se harmonizem, em conformidade com o sistema processual penal em vigor (artigo 197 
do CPP) e as diretrizes da lei 12.850/13. 

 
Passando em revista os inúmeros termos da colaboração 

processual de Julio Camargo e minucioso detalhamento do esquema de corrupção 
descrito na denúncia, fica claro que sua palavra tem credibilidade e foi corroborada por 
vários colaboradores e também por outros meios de prova.Camargo  não mentiu, não 
tergiversou com as provas. 
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Eventuais contradições de Julio Camargo , advém de seu 
justificado temor em relação ao deputado federal Eduardo Cunha, que hoje ocupa a 
presidência do Poder Legislativo Federal. A  idoneidade da colaboração, deve ser avaliada 
por todo conjunto de elementos trazidos pelo colaborador, que  demonstra que não 
houve arranjos ou conchavos para harmonizar versões e criar uma falsa imputação.  
Lembramos que não é somente a palavra de Julio Camargo que serve de base para 
eventual acusação, existem outros elementos de prova que a sustentam e demonstram 
sua credibilidade. Pouco importa se Camargo fez tal revelação no interrogatório, pois não 
houve qualquer prejuízo às partes que tiveram a oportunidade de confrontá-lo 
pessoalmente no exame cruzado, bem como tal depoimento já havia sido prestado ao 
MPF no âmbito da colaboração. 

 
Portanto não causa estranheza a reação dos demais acusados 

e investigados.  Agem como crianças que desejam uma coisa, mas não suas 
conseqüências. Ameaçam o Poder Judiciário e o colaborador com “um troco”, cientes do 
poder econômico e político que desfrutam deixam no ar um lembrete – “Hoje 
investigado , amanhã faço a lei”, basta ver o que a CPI  tem tomado uma série de 
medidas para desmoralizar a investigação, convocando familiares de colaboradores e 
pedindo a quebra de seus sigilos bancários e fiscais, além de medidas de coação contra 
Delegados Federais e advogados, a lógica da gangue continua vigorando : intimidação e 
corrupção. 

 
Alguns  dos críticos de Camargo são argumentadores bem-

sucedidos na vida política ou social,  manipuladores profissionais, acostumados ao  uso de 
um  raciocínio expansivo e exaustivo,  mas de reduzido bom senso  e nenhum rigor fático 
ou jurídico: - dizem "detestar delatores", mas toleram corruptos . São universais apenas 
no sentido que tomam uma explicação superficial e frívola como mantra: - "a colaboração 
processual é anti-ética  pois rebaixa o senso moral do acusado". . Como dizia 
Solzhenitsyn: " a ideologia dá ao ato maligno sua ansiada justificativa e confere àquele 
que o pratica a necessária constância e justificação". 

 
Questionam o acordo de forma genérica e maledicente, não 

se pejam de usar argumentos extravagantes agarrados ao clichê da inconstitucionalidade. 
O Estado de Direito cede ao ‘estado de juristas” exilados em um parti pris rancoroso e 
demagógico teimam em não enxergar a enorme contradição ética que existe e uma 
traição entre amigos, no âmbito familiar ou religioso, com conluios entres agentes 
públicos e privados para dilapidar os cofres públicos. As primeiras têm um antecedente 
ético que pode ser exigido para evitar a quebra da confiança, geradas por um sentimento 
nobre e socialmente relevante; a segunda é uma relação espúria que vive em uma zona 
neutra, onde não existe ética ou moral, inspirada na torpeza e ganância. - Uma relação 
entre delinqüentes não gera qualquer obrigação ética subseqüente, entre criminosos não 
existe ética, o silêncio advém da intimidação ou da corrupção. 

 
Tentam desviar o foco da investigação relativizando tudo: - a 

imoralidade não esta na trapaça, na afanação do dinheiro público, afinal tudo é permitido 
se não for descoberto, mas na colaboração com a justiça, essa filosofia serve para tudo e 
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para nada, inclusive para transformar “assassinos em juízes”. Grandes tolices ditas com 
em tom rebuscado, não deixam de ser grandes tolices. 

 
É justo que Camargo  obtenha do Poder Judiciário um 

benefício proporcional à extensão e eficácia de  sua colaboração, a começar pela 
possibilidade de ser removido para um regime prisional diferenciado e também lhe seja 
concedido  o perdão judicial nessa e em outras ações penais. 

 
Julio Camargo  prestou espontânea e voluntária colaboração 

processual com o Ministério Público Federal, auxiliando diretamente na identificação de 
co autores da organização criminosa, revelando sua estrutura hierárquica e também 
contribuiu para a localização e recuperação do produto dos delitos praticados pela 
organização criminosa. 

 
Bem de ver que sua colaboração foi relevante para desvelar 

vários fatos conexos ao objeto da investigação encetada pela Polícia Federal com 
resultados expressivos e já efetivados, como a instauração de inquéritos penais no STF 
para investigar agentes políticos, além de inquéritos policiais e ações penais diversas que 
tramitam perante  esse MM. Juízo Federal. 

 
A investigação encetada pela Polícia Federal indica a 

existência de uma organização criminosa de caráter transnacional que atingiu a maior 
empresa do país e  investidores no mundo todo, cuja repercussão até o presente 
momento não pode ser estimada. 

 
Sem a colaboração processual, é possível dizer que somente 

peças menores da engrenagem ficariam expostas à repressão penal, como os operadores  
e  tantos outros em razão de que os chefes e organizadores dos crimes ficariam ocultos e 
impunes, tranquilamente integrados ao poder público e à sociedade e usufruindo do 
poder.  Há muito tempo já alertava Balzac: “Os ladrões espertos são recebidos pela 
sociedade, passam por pessoas de bem.14 

 
Quando se unem  poder econômico e político, o Estado fica a 

mercê de ser convertido em um balcão de negócios para um grupo exclusivo de pessoas e 
aos poucos perde a sua dimensão de pluralidade e garantidor de direitos, para se 
converter em uma verdadeira organização criminosa. A contribuição de Camargo foi 
fundamental para desvelar o centro nervoso aparato organizado de poder. 

 
A aliança perversa entre políticos, agentes públicos e 

empresas privadas bem provada nos autos, demonstra a dimensão da organização 
criminosa e seu desenvolvimento dentro de uma empresa pública, e revela a importância 
da colaboração de Julio Camargo. 

 
Todos os fatos narrados por Camargo guardam conexão com 

as provas materiais, sua narrativa é lógica e coerente, inegável que sua colaboração é 

                                                           
14

 Código dos Homens Honestos, Honoré  de Balzac, Rio de Janeiro, Nova Fronteira 2005 p.19 
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vital para as investigações. Impende dizer ainda que a colaboração é espontânea e 
voluntária, o acusado tomou a decisão de colaborar sem qualquer influência externa, não 
houve coação  ou qualquer forma de pressão  do Ministério Público Federal que pudesse 
viciar o consentimento de Julio Camargo, inclusive a defesa técnica tinha o entendimento 
de que existiam teses processuais que possibilitariam a nulidade de toda investigação, 
porém é preciso respeitar a vontade do acusado todas as circunstâncias que o cercam e 
compreender sua decisão. 

 
Diante da expressiva e relevante colaboração é justo que lhe 

seja concedido o perdão judicial, haja vista estarem preenchidos todos os requisitos 
legais  inerentes à concessão da benesse e que dimanam do artigo 4º da Lei 12.850/13: 

 

Da Colaboração Premiada 

 

Art. 4º  O juiz poderá, a requerimento das partes, 

conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 

(dois terços) a pena privativa de liberdade ou 

substituí-la por restritiva de direitos daquele que 

tenha colaborado efetiva e voluntariamente com 

a investigação e com o processo criminal, desde 

que dessa colaboração advenha um ou mais dos 

seguintes resultados: 

 

I - a identificação dos demais coautores e 

partícipes da organização criminosa e das 

infrações penais por eles praticadas; 

 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão de tarefas da organização criminosa; 

 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes 

das atividades da organização criminosa; 

 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou 

do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa; 
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V - a localização de eventual vítima com a sua 

integridade física preservada. 

 

§ 1º  Em qualquer caso, a concessão do 

benefício levará em conta a personalidade do 

colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 

gravidade e a repercussão social do fato 

criminoso e a eficácia da colaboração. 

 
Com fundamento na teoria dos fins da pena, o perdão judicial 

é a medida mais justa e adequada, pois a pena não se justifica por exigências de 
retribuição, diante do fato que a  colaboração com o MPF e com o Poder Judiciário   
demonstra inequívoco arrependimento e a convicção de se afastar das atividades 
delituosas de parte de JULIO CAMARGO. 

 
Diante dessa situação fático jurídica não estão mais presentes 

necessidades de prevenção geral e especial. Não existem motivos ou necessidades que 
fundamentem uma pena para evitar futuros delitos, em razão de que o acusado é 
detentor de todos dos pressupostos inerentes à benesse pleiteada, demonstrou concreta 
vontade de abandonar a atividade delitiva.   A pena não pode ser vista como uma 
necessidade em si mesma, ao contrário deve estar atrelada à necessidade  de evitar 
futuros delitos, justifica-se portanto por “razões de utilidade social”. 

 
A prevenção geral  conhecida como critério de inibição 

“preventiva geral” ou intimidação  aos demais membros da comunidade, ou seja, a 
punição serve de exemplo para que outros não incidam na conduta ilícita,  não se revela 
necessária  na hipótese vertente, pois a contribuição de Julio Camargo foi tão relevante 
que perante à sociedade sua conta já esta paga. 

 
No que concerne à prevenção especial, cujo destinatário é o 

próprio acusado, a demonstração efetiva de que esta arrependido e colaborando com a 
justiça demonstra que  o mesmo esta reabilitado e apto para o convívio social. 

 
No caso vertente não existe necessidade da aplicação da 

pena, o castigo corporal  não deve ser aplicado  haja vista Youssef  ter atuado  em auxilio 
ao Estado, demonstrando arrependimento e vontade de abandonar a prática  de delitos. 

 
A efetividade da colaboração é fato incontroverso entre as 

partes, MPF e Defesa, portanto cabe ao magistrado aplicar com imparcialidade a justa 
punição e atribuir ao acusado a sábia recompensa, em conformidade com o espírito da 
lei. 

 



 
 

43 
 

Insta salientar que o Termo de Colaboração previu cláusula 
específica que dispõe sobre os critérios de aferição da efetividade da colaboração: 
 
 

Cláusula 5º, §7º. “O montante da pena privativa de liberdade a ser cumprido em 
regime fechado conforme inciso III da presente cláusula, será determinado de acordo 
com os resultados advindos da presente colaboração, nos termos dos incisos I, II, III e 
IV, do art. 4º, da Lei nº 12.850/2013, assim como em face dos depoimentos 
prestados pelo COLABORADOR, indicação de locais, identificação de pessoas físicas e 
jurídicas, análise de documentos que já estão apreendidos e de documentos e outras 
provas materiais fornecidas pelo COLABORADOR, notadamente em relação aos fatos 
referidos nos anexos deste acordo”. 
 
 

No mesmo sentido, a Cláusula 6ª também especificou 
critérios para mensuração da efetividade da colaboração: 

 
Cláusula 6ª. Para que do acordo proposto pelo MPF possam derivar quaisquer dos 
benefícios elencados nesse acordo, a colaboração deve ser voluntária, ampla, efetiva 
e eficaz e conducente: 
 
a) à identificação dos autores, coautores, partícipes das diversas organizações 

criminosas de que tenha ou venha a ter conhecimento notadamente aquelas sob 
investigação em decorrência da “Operação Lava Jato”, bem como à identificação 
e comprovação de infrações penais por eles praticadas, que sejam ou que 
venham a ser do seu conhecimento, inclusive agentes políticos que tenham 
praticado ou participado de ilícitos; 
 

b) à revelação da estrutura hierárquica e à divisão de tarefas das organizações 
criminosas de que tenha ou venha a ter conhecimento; 

 
c) à recuperação total ou parcial do produto e/ou proveito das infrações penais de 

que tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil, quanto no exterior; 
 

d) à identificação de pessoas físicas e jurídicas utilizadas pelas organizações 
criminosas supramencionadas para prática de ilícitos; 

 
e) ao fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em 

relação aos fatos referidos nos anexos deste acordo. 
 

  A propósito, os critérios do acordo não diferem do artigo, 
4º, inciso I, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013, que estabelece os parâmetros legais para 
aferição da efetividade da colaboração: 

 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, 

conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 

(dois terços) a pena privativa de liberdade ou 

substituí-la por restritiva de direitos daquele que 
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tenha colaborado efetiva e voluntariamente com 

a investigação e com o processo criminal, desde 

que dessa colaboração advenha um ou mais dos 

seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e 

partícipes da organização criminosa e das 

infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão de tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes 

das atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou 

do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa. 

 
Julio Camargo é um empresário, não registra antecedentes 

criminais, colaborou espontâneamente com o MPF, além de ter ressarcido os danos que 
eventualmente possa ter causado em valores muito superiores e mesmo 
desproporcionais às penas que lhe foram impostas.  Ainda que o entendimento de V.Exª. 
não seja o de conceder o perdão judicial a pena deve  ser cominada abaixo do patamar 
mínimo fixado no acordo de colaboração em apenas 01 (Hum) ano no regime aberto 
diferenciado, proporcionalmente deve ser reduzida a multa imposta ao colaborador, em 
razão de estar fora de qualquer parâmetro legal ou jurídico e sendo desproporcional à 
pena imposta e a própria condição financeira do acusado. 

 
A multa imposta na cláusula 7ª do acordo deve ser revista em 

razão da expressiva colaboração de Julio Camargo, tornando-a proporcional a pena 
corporal que lhe será imposta. Nos moldes em que foi acordada a multa por sua notória 
desproporcionalidade serve como um verdadeiro confisco em desfavor do acusado, 
desfigurando o espírito da lei de colaboração que expressamente determina que nos 
casos da colaboração ser expressiva o colaborador deve ser protegido pelo Estado. 

 
A multa por ser desproporcional deve e pode ser reduzida por 

V.Exª. para patamares justos e adequados à condição processual do acusado, sendo 
reduzida em 2/3 dos valores fixados no acordo em consonância com a pena corporal 
aplicada ao colaborador. 

 
Muito embora o inciso III, da Cláusula 5ª estabeleça que o 

COLABORADOR deverá cumprir pena em regime aberto pelo tempo de 03 (três) a 05 
(cinco) anos, e cláusula 7ª o valor  da multa em quarenta milhões de reais,  nada impede 
que seja concedido, desde logo, o perdão judicial, consoante já exposto, face a relevância 



 
 

45 
 

e a efetividade de sua colaboração. Aliás, há dispositivos do acordo que abrem margem a 
tal possibilidade. A própria legislação específica atinente à matéria dispõe ser possível a 
concessão de quaisquer benefícios, inclusive o próprio perdão judicial, ainda que não 
expressamente contemplados no acordo. É o que se extrai do art. 4º, §2º, da Lei nº 
12.850/2013: 
 

Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer 
tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação 
do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de 
perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na 
proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

 
Em vários momentos, seja em requerimentos do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, seja em decisões do MM. Juízo, há alusões à efetividade da 
colaboração de  JULIO CAMARGO no âmbito da assim denominada Operação Lava Jato. 

 
A propósito, salutar a lição de FREDERICO VALDEZ PEREIRA: 

 
“Em relação à dimensão do benefício ao colaborador, o primeiro aspecto, e 

principal, a se levar em conta será a extensão e profundidade dos elementos 

revelados pelo agente, consideração essa que parece óbvia a partir do 

reconhecimento do prêmio como instituto de política criminal destinado a reforçar 

a eficácia na investigação e esclarecimento de determinados delitos, protanto, 

inerente, que deva haver uma relativa proporção entre o grau de cooperação do 

agente e o quantum de prêmio a receber” (PEREIRA, Frederico Valdez. Delação 

Premiada. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 140) 

 
Neste sentido, aliás, já decidiu o TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO: 
 

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO UBATUBA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
INOCORRÊNCIA. DESCAMINHO. ART. 334 DO CP. SUBFATURAMENTO EM 
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90.. 
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM MOMENTO ANTERIOR AO EXAURIMENTO DA 
ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSO PENAL. 
ART. 2º DA LEI Nº 8.137/90. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. 
CARACTERIZAÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. ART. 6º DA LEI Nº 9.034/95. PERCENTUAL 
APLICÁVEL. (...) 6. Em relação ao benefício da delação premiada (art. 6º da Lei nº 
9.034/95), o percentual a ser aplicado deve corresponder ao grau de colaboração 
do agente na elucidação do delito em exame. Quanto mais decisiva for a atuação 
do colaborador, maior o quantum a ser aplicado como redução da pena (TRF4, ACR 
20037002004164-3 – 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Tadaaqui Hirose, DJE 08.03.2006). 

 
Deve ainda ser considerada como causa geral de diminuição 

da pena a participação de menor importância de Camargo  em todo os fatos 
investigados,  bem como em razão da colaboração processual ser aplicada a diminuição 
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em 2/3 da reprimenda, aplicando-se igual diminuição a multa imposta no acordo de 
colaboração.      

 
 

DOS REQUERIMENTOS. 

 
 
Ante o exposto requer-se: 
 
a) Se digne V.Exª, julgar improcedente  parcialmente a 

denúncia, ABSOLVENDO  JULIO GERIN DE ALMEIDA 
CAMARGO nos termos do artigo 386, IV e V, do Código de 
Processo Penal, das imputações de Corrupção Ativa e 
Lavagem de Dinheiro. 
 

b) Não sendo este o r. entendimento seja reconhecido o 
conflito aparente de normas entre os crimes de corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro, alternativamente 
reconhecida a participação de menor importância ao 
acusado colaborado; 

 
c) Finalmente a concessão do perdão judicial ao 

colaborador, não sendo esse o r. entendimento a 
diminuição da pena para 01 (um) ano em regime aberto e 
a diminuição da pena de multa fixada no acordo em 2/3 
do valor total. 

 
 

Termos em que 
E.Deferimento 
 
Curitiba/PR, 29 de Julho de 2015. 
 
 

Antonio Augusto Figueiredo Basto.  Luis Gustavo Rodrigues Flores. 
OAB/PR 16.950.    OAB/PR 27.865. 
 
 
Rodolfo Herold Martins.    Adriano Sérgio Nunes Bretas. 
OAB/PR 48.811.     OAB/PR 38.524. 
 
 
Tracy Joseph Reinaldet 
OAB/PR 56.300.     


