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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL 

13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação penal nº 50838385920144047000 

   

NESTOR CUÑAT CERVERÓ, qualificado nos autos da ação penal em 

referência, vem, por intermédio de seus advogados, apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, nos termos abaixo. 

 

1. DOS FATOS 

 

O Defendendo foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de 

corrupção passiva majorada (art. 317, caput e § 1°, c/c art. 327, §§ 1° e 2°, CP), por 

2 (duas) vezes, em concurso material (art. 69, CP); lavagem de ativos (art. 1º, caput 

e incisos V, VI e VII, da Lei n° 9.613/98), por 64 vezes, em concurso material (art. 69, 

CP), na forma do art. 29 do Código Penal.  

 

Finda a instrução processual, o Ministério Público Federal (MPF) opinou 

no sentido da condenação do Defendendo nos exatos termos da denúncia, 

acompanhado pelo assistente de acusação (PETROBRAS). 
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Entretanto, conforme será demonstrado, a hipótese acusatória não se 

sustenta. 

 

2. DOS FUNDAMENTOS 

 

2.1. QUESTÕES PRÉVIAS 

 

2.1.1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUPERVENIENTE. PRESENÇA DE 

CORÉU COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA O SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL.  

 

Reconhecidamente, a operação Lava Jato tem por objetivo desarticular 

um extraordinário esquema de financiamento de campanhas políticas, que envolve 

inclusive e especialmente – o que já fora objeto de advertência pelo Defendendo por 

inúmeras vezes –, agentes políticos com foro por prerrogativa de função.  

 

Nada diferente da Ação Penal nº 470, julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal: tema sensível que rende intensos debates na doutrina e jurisprudência 

reside no estabelecimento da competência para fins de julgamento de ilícitos penais 

praticados em concurso de agentes por pessoas com e sem foro por prerrogativa de 

função. O Supremo Tribunal Federal, na importante Ação Penal nº 470, considerou 

não haver motivo relevante para reputar conveniente a separação do processo em 

questão e julgou tanto os 2 (dois) deputados federais quanto os outros 36 (trinta e 

seis) acusados que não gozavam de foro por prerrogativa de função.  

 

Naquele histórico julgamento, o Supremo Tribunal Federal optou pela 

unidade de processo e julgamento, decisão digna de aplausos e congratulações, visto 

que garantiu o princípio do juiz natural, tão relevante nas democracias e repúblicas. 

 

A operação Lava Jato não é diferente do Mensalão: agentes públicos e 

privados, ignorando a própria definição de “república”, agem com se fossem donos 
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da coisa pública: a eterna confusão entre o público e o privado existente no Brasil 

herdada de uma maldita colonização aventureira. Existe, em tese, um conluio entre 

congressistas e empresários com o fito de desviar receita pública a favor de 

campanhas políticas. Esta é, inegavelmente, a essência da operação Lava Jato. 

 

No bojo da presente ação penal, o acusado JULIO CAMARGO assinalou 

que o Deputado Federal Eduardo Cunha seria um dos beneficiários do engenhoso 

plano criminoso, de forma que, envolvido, ter-se-ia a competência do Supremo 

Tribunal Federal a partir desta notícia para processar e julgar a presente hipótese – 

ou, eventualmente, determinar o seu desdobramento, o que não ocorreu até o 

presente momento –, nos termos do decidido na Ação Penal nº 470. 

 

O próprio Deputado Federal interpôs, no dia 20 de julho, Reclamação 

perante o Supremo Tribunal Federal na qual fora determinado que este Culto Juízo 

fornecesse informações, estando impedido de prolação de sentença até a 

observância daquela decisão. 

 

Como até a presente data não se tem notícias da conclusão da referida 

Reclamação, o Defendendo entende existir frontal violação aos direitos 

fundamentais do juiz natural, contraditório, da ampla defesa, da duração razoável 

do processo, da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, inclusive, para 

prevenção de nulidades absolutas.  

 

Com efeito, até por cautela, Vossa Excelência deverá declinar a 

competência, e determinar a remessa dos autos da presente ação penal para o 

Supremo Tribunal Federal, tribunal com competência para processar e julgar o 

presente caso a partir da notícia do suposto envolvimento de Deputado Federal nos 

fatos objeto da operação Lava Jato. 

 

2.1.2. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE JUSTA CAUSA. 

IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO 

DA INSTRUÇÃO. 
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São três os pontos: (i) invalidade das delações premiadas; (ii) invalidade 

das provas produzidas unilateralmente pelo assistente de acusação; e (iii) 

invalidade das provas obtidas no exterior. 

 

A) Invalidade das delações premiadas. 

 

Objeto de intensos debates, a delação premiada não pode ser tratada 

como mera faculdade jurídica do órgão acusador, senão direito subjetivo do acusado 

por possuir natureza jurídica de causa de exclusão ou redução da punibilidade, 

constituindo um relevante meio de defesa. 

 

“A delação premiada, a depender das condicionantes 
estabelecidas na norma, assume a natureza jurídica de perdão 
judicial, implicando a extinção da punibilidade, ou de causa de 
diminuição de pena. Está prevista em diversas normas 
esparsas, como na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90), na 
Lei de Lavagem de Capitais (9.613/98), na Lei Contra o Crime 
Organizado (9.034/95), na Lei Antidrogas (11.343/06).” 
(STJ HC Nº 97.509 - MG Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, Data de Julgamento: 15/06/2010, T5 - QUINTA 
TURMA) 
 
 

Tal construção se extrai da própria legislação italiana pós-operação Mãos 

Limpas. A lei “Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale”, de 2 de julho de 

1982, assim dispõe: 

 

 “Art . 1. Casos de não punição. São punidos aqueles que, após 
cometer, para fins de terrorismo ou subversão da ordem 
constitucional, um ou mais crimes nos termos dos artigos 270 
, 270 -bis, 304, 305 e 306 do Código Penal e, com exceção das 
disposições do terceiro parágrafo deste artigo e no segundo 
parágrafo do artigo 5, não tendo contribuído para a prática de 
qualquer infração relacionada com o acordo, a associação ou 
o grupo, antes do julgamento final sobre os mesmos fatos:”1 

                                                           
1 No original: “Art. 1. Casi di non punibilita.  Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per 
finalita  di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o piu fra i reati previsti 
dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306  del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma  
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(Tradução livre) 

 

A legislação brasileira contempla este entendimento acerca da conduta 

da pessoa que decida colaborar, de forma espontânea e voluntária, para o 

esclarecimento dos fatos, essência da delação premiada. A notícia mais remota que 

se tem é o art. 138, do Código Tributário Nacional: 

 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia 
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do 
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
apuração. 

Com o advento da Lei 8.137/90, tem-se que: 

Art. 16, parágrafo único - Nos crimes previstos nesta Lei, 
cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe 
que através de confissão espontânea revelar à autoridade 
policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena 
reduzida de um a dois terços.” 

Diversas leis sucederam este arcabouço legal confirmando a introdução 

do instituto da delação premiada no Brasil, porém cuja essência não se alterou: o 

magistrado não tem apenas a faculdade de reconhecer a extinção ou a redução da 

punibilidade, mas um verdadeiro poder-dever, que o obriga a conceder o benefício 

sempre que os requisitos legais estiverem presentes no caso concreto, não podendo 

negá-lo arbitrariamente. Uma vez preenchidos os seus pressupostos, o acusado terá 

direito a este benefício porque a sentença será meramente declaratória (Súmula 18, 

do Superior Tribunal de Justiça). 

 

Não é apenas isso. Sob o ponto de vista do processo, é um meio de prova2, 

de forma que pertence ao processo, e não às partes3 por força do princípio da 

                                                           
del  presente articolo e dal secondo comma dell'articolo  5,  non  avendo  concorso alla   commissione   
di    alcun    reato    connesso    all'accordo, all'associazione o alla banda, prima  della  sentenza  
definitiva  di condanna concernente i medesimi reati:” 
2 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
73. 
3 Ibid, p. 33. 
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comunhão das provas. Tamanha relevância e seriedade com o instituto da delação 

premiada que o legislador italiano, a fim de proteger e dar credibilidade as 

informações obtidas, editou a lei 203, de 12 de julho de 1991, que passou a aumentar 

a pena daquele delator que mentisse. 

 

Com efeito, a delação premiada não se presta a uma mera faculdade 

jurídica do Ministério Público, porém um importante meio de prova extraído de 

direito subjetivo do acusado, constituindo-se como o principal instrumento de 

obtenção de informações no campo da criminalidade econômica. O seu tratamento 

e cuidado deve buscar com que não haja surpresas ou instabilidades dentro do 

processo, notadamente em relação aos demais acusados, cujos direitos 

fundamentais passam a ser violados a partir da sucessão de diversas delações 

premiadas. 

 

O instituto, apesar de antigo, praticamente passou a ser utilizado, de 

forma ampla e efetiva, na operação Lava Jato, e seus problemas surgem com sua 

crescente utilização, o que justificaria, inclusive, sua regulamentação por lei 

específica. No que interessa ao presente momento reside a falta de unidade, o que 

potencializa sua fragilidade e perda de credibilidade.  

 

A delação premiada deve ser realizada num momento único com a 

produção da integralidade da prova, salvo circunstâncias fáticas que exijam o seu 

fracionamento, assim como a realização de uma audiência de instrução e 

julgamento. Sua divisão é indesejada a partir do momento no qual se rompe um 

desencadeamento lógico de ideias e pensamentos.  

 

Não apenas isso. 

 

O fracionamento permite que o delator selecione fatos e provas e, 

principalmente, seja manipulado pelo Ministério Público até que se alcance o fim 

desejado. Delator é acusado e goza de uma série de direitos fundamentais, e não um 

refém das autoridades investigativas.  
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Tal qual ocorreu na hipótese, o delator JULIO CAMARGO, apesar de ter 

celebrado acordo de delação premiada e assumido o compromisso de não mentir, 

prestou uma série de depoimentos confusos e contraditórios, preservando, 

nitidamente, pessoas com foro por prerrogativa de função. Houve um vazamento 

seletivo, não importando se tal postura fora acordada com o MPF ou que o tenha 

feito por medo, fato é que suas palavras mentirosas são imprestáveis como meio de 

prova porque não gozam da confiabilidade necessária a fundamentar eventual 

sentença penal condenatória. 

 

Com efeito, os acordos e depoimentos de JULIO CAMARGO devem ser 

tidos como absolutamente nulos, devem ser desentranhados dos autos e todas as 

menções nas alegações finais riscadas. 

 

B) Invalidade das provas produzidas unilateralmente pelo 

assistente de acusação 

 

No campo do processo civil, âmbito no qual existe maior flexibilidade no 

tocante às relativizações dos direitos fundamentais por força dos interesses 

discutidos no processo, o entendimento é uníssono acerca da inadmissibilidade de 

utilização e valoração de provas produzidas unilateralmente por uma das partes, 

especialmente quando se tem uma extraordinária situação de hipossuficiência e 

vulnerabilidade. 

 

Segundo decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. FRAUDE 
UNILATERALMENTE APURADA. IMPOSSIBILIDADE DE 
INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 
(...) 
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4. O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça 
é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de 
serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de 
suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 
unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 
83/STJ. Agravo regimental improvido.  
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 
MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE 
EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO 
SERVIÇO. FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. 
INVALIDADE. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
NÃO PROVIDO. 
1. É inviável, em sede recurso especial, a análise de ofensa a 
resolução, portaria ou instrução normativa. 
2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica 
quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de 
energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 
(...) 
4. Agravo regimental não provido. 
(STJ, AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2013). 

 

No processo penal, o tema também vem sendo objeto de debate pelo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária, lavagem de 
dinheiro e quadrilha. Laudo de criptoanálise produzido por 
profissional ligado ao Ministério Público. Violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de  
dispositivos do Código de Processo Penal. Prova Ilícita. 
Concessão da ordem.  
(STJ, HC 154.093-RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA) 
 

O ponto central desta tese, a qual resulta a invalidade da prova produzida 

unilateralmente por uma das partes, recai sobre o fato de sua produção se dar sem 

a observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por força da 

hipossuficiência e vulnerabilidade experimentada pela outra parte. Provas 
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produzidas por órgãos internos, da Administração Pública ou da empresa, não 

servem para formar um juízo condenatório4 pela necessidade dela ser produzida 

novamente sob a chancela do Poder Judiciário. 

 

No presente caso, existe farta documentação produzida, de forma 

estritamente unilateral e absolutamente interessada, pela PETROBRAS, prova esta 

sobre a qual recai a densidade das alegações finais do MPF (eventos 396 e 398, com 

destaque). São documentos que vão deste simples registros de entrada e saída de 

pessoas até extensos relatórios produzidos por auditores internos da PETROBRAS, 

conjunto que possui uma única e exclusiva finalidade: a condenação dos acusados 

para a obtenção de eventual ressarcimento. Por razões que dispensam explicações, 

qualquer prova produzida pela PETROBRAS terá o condão de beneficiá-la, apenas; 

do contrário, sendo prejudicial, jamais seria publicizada num processo. 

 

É altíssima a relevância do presente debate, visto que a forçosa 

especulação do MPF tem como origem supostos encontros realizados entre o 

Defendendo e o acusado FERNANDO SOARES lastreada unicamente nesta prova 

imprestável produzida unilateralmente pela PETROBRAS em seu próprio benefício. 

 

Observe-se, por exemplo, a nota de rodapé 19 (alegações finais do MPF, 

p. 35):  

 

“Segundo consta na planilha constante no anexo XV do 
relatório de auditoria, FERNANDO SOARES visitou NESTOR 
CERVERÓ na seguintes datas em 2005: 24/06/05, 12/07/05, 
15/07/05, 20/07/05, 25/07/05, 01/08/05, 22/08/05, 
31/08/05, 22/09/05, 04/10/05, 07/10/05, 18/10/05, 
24/10/05, 04/11/05, 16/11/05, 19/12/05 e 22/12/05.” 

 

                                                           
4 “Las simples alegaciones procesales no bastan para proporcional al órgano jurisdicional el 
instrumento que este necesita para la emisión de su fallo. El juez, al sentenciar, tiene que contar con 
datos lógicos que inspirem el sentido de su decisión, pero no com cualquier clase de daos de este 
carácter, sino solo com aquellos que Sean, o por lo menos parezcan convincentes, respecto de su 
exactud y certeza tiene que Haber, pues uma actividad complmmentaria a la puramente alegatoria 
dirigida a proporcionar tal convencimento, actividad que, junto con la anterior, integra la instrución 
procesal en el proceso de cognición y que es, precisamente, la prueba.” (FALCÓN, Enrique M. Tratado 
de la Prueba. T. 1, Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003, p. 106). 



 

10 10 

Tais documentos revelariam os fortes indícios da existência de uma 

relação de proximidade entre o Defendendo e o acusado FERNANDO SOARES, 

alicerce de toda a tese acusatória. Entretanto, tais dados poderiam ser facilmente 

manipulados pela PETROBRAS, sobtetudo com a possibilidade de inclusão de novas 

informações a partir de sua conveniência.  

 

A operação Lava Jato será lembrada pelas modernas técnicas de 

investigação, desde a utilização de delações premiadas até cooperação jurídica 

direta internacional, e a utilização de uma “planilha” elaborada pela PETROBRAS 

para confirmar o argumento acusatório revela a fragilidade de todo o acervo 

probatório. 

 

Desta forma, todos os documentos acostados pelo MPF e pela 

PETROBRAS, por esta produzidos, são inválidos, razão pela qual devem ser 

extraídos dos autos e todas as referências contidas nas alegações finais deverão ser 

riscadas.  

 

C) Invalidade das provas produzidas no exterior. 

 

Os artigos 158 e 236, do CPP, são extremamente relevantes ao presente 

caso concreto. 

 

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será 
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, 
não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
 

Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo 
de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por 
tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada 
pela autoridade. 

 

Pelo que se depreende da análise de uma infinidade de documentos 

acostados aos autos pelo MPF, observa-se que são documentos que supostamente 

possuem assinaturas do Defendendo e em língua estrangeira. 
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Apesar de intensa a cooperação jurídica direta internacional, apenas 

cópias dos documentos foram compartilhados, o que inviabiliza a realização da 

necessária prova pericial, evento que não ocorreu na hipótese, desqualificando toda 

e qualquer referência ao conteúdo destas provas pelo MPF e pela PETROBRAS, 

justificando o seu desentranhamento dos autos, bem como o riscar das indicações a 

estas provas nas alegações finais. 

 

3. MÉRITO 

 

3.1. Ausência de tipicidade formal por ausência de conduta. 

 

Caso as questões prévias sejam superadas, a inocência do Defendendo 

restou provada ao longo da instrução processual, notadamente porque o MPF e a 

PETROBRAS não lograram confirmar suas teses. 

 

A acusação parte do pressuposto anteriormente destacado da existência 

de um vínculo estreito entre o Defendendo e FERNANDO SOARES a justificar a 

imputação dos crimes, o que não se sustenta. 

 

O Defendendo, na qualidade de Diretor de área estratégica da 

PETROBRAS, buscou o desenvolvimento da internacionalização da empresa, diretriz 

estratégica idealizada por todos, tal qual inúmeros relatos de testemunhas. Neste 

processo, conforme relatado também por testemunhas, o risco esteve sempre 

presente e de conhecimento de todos os envolvidos. 

 

O próprio objeto da PETROBRAS envolve acentuado risco, pois a 

atividade de exploração de óleo e gás demanda vultuosos investimentos financeiros, 

e o retorno nem é sempre o esperado. Conforme relatado por testemunhas, os 

navios-sonda não deram prejuízo – ao contrário do que pretende insinuar o MPF –, 

mas não trouxeram o lucro esperado. 
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Para tornar esta linha possível, foi necessário o investimento em novas 

tecnologias e, no que interessa ao presente caso, a utilização de navios-sonda, 

quando surgem PETROBRAS 10000 e VICTORIA 10000 do estaleiro coreano 

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES utilizados na perfuração de águas profundas. 

 

Todo o processo de contratação seguiu rigorosamente a normativa 

vigente à época, inclusive a interna da PETROBRAS, tanto que a Diretoria Executiva 

aprovou todas as etapas da negociação (por exemplo, atas 4.579, 4.595, 4.624 e 

4.632). Não houve erro de estratégia ou planejamento; havia, sim, grande 

expectativa com o pré-sal e explorações em blocos de outros países, porém os 

projetos foram criados e desenvolvidos notadamente pela premissa de 

internacionalização da PETROBRAS. 

 

Neste cenário, decisões ambiciosas e ousadas deveriam ser tomadas, e 

foram, sempre a partir do colegiado da Diretoria Executiva. Se houve eventual 

desrespeito às regras internas da PETROBRAS no tocante ao início das tratativas, o 

que não é verdade, trata-se de mero ilícito administrativo, jamais criminal. Esta 

tentativa infeliz de desqualificar o trabalho do Defendendo a frente da Diretoria não 

se sustenta, sobretudo porque foram feitas as claras e com total transparência. Toda 

a negociação foi devidamente documentada, correspondências trocadas via email 

oficial da PETROBRAS e reuniões realizadas dentro da própria empresa. 

 

A clandestinidade, característica das organizações criminosas, inexiste 

no presente caso. 

 

PAULO ROBERTO informou: 

 
Depoente:-Tá. Os diretores da Petrobrás eles têm o limite de 
competência e que é relativamente baixo pela importância e 
pela responsabilidade que tem um Diretor da Companhia. 
Acima desse limite de competência eu acho que na época que 
eu tava lá era alguma coisa como vinte milhões de reais, se eu 
não me engano. Mais isso pode ser depois checado. Todos os 
outros valores de contratos teriam que passar pela Diretoria 
Executiva da Petrobrás. Então contratos de Sonda que são 
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contratos de longo prazo normalmente três anos, cinco anos 
os valores são muito superiores a vinte milhões, 
normalmente muito superiores chega às vezes a casa aí mais 
de bilhão. Então todos esses contratos é feita, um contrato de 
uma refinaria para construção de uma unidade de processo a 
mesma coisa, construção de uma plataforma a mesma coisa. 
Isso é feito uma pauta o Diretor então encaminha essa pauta 
pra toda Diretoria todos os diretores examinam, o Presidente 
da Companhia examina e se entenderem que essa pauta tá de 
acordo, a Diretoria aprova. Então todas essas decisões são 
aprovadas através da Diretoria colegiada nenhum Diretor 
tem autonomia pra aprovar um contrato dessa envergadura. 
[...] 
Depoente:-O que deve ter acontecido o Nestor Cerveró 
preparou a pauta encaminhou, os diretores todos 
examinaram com seus assistentes olharam a parte a parte 
Jurídica olharam a parte comercial, a parte necessidade de ter 
a Sonda e se foi aprovado é porque assim a Diretoria entendeu 
que tinha necessidade e tava preço compatível. 
[...] 
Depoente:-Como todos os contratos acima de se eu não me 
engano 20 milhões de reais eram necessários a aprovação da 
Diretoria. O Nestor Cerveró não tinha é, competência pra 
aprovar uma contratação dessa,como eu também não tinha 
competência pra aprovar um contrato de uma refinaria 
precisava passar pela Diretoria colegiada da Companhia. 
[...] 
Depoente:-Eu já respondi essa pergunta mais eu vou 
responder de novo. A resposta é sim. Quando é levado uma 
pauta para um contrato de uma sonda pra contrato de uma 
unidade de uma refinaria, pra qualquer outro contrato de 
grande porte, é preciso ter um respaldo técnico, 
normalmente, a Diretoria exige que essa área do Diretor faça 
uma apresentação técnica lá no Fórum. Então, vamos dizer, o 
quadro técnico da companhia vai e faz uma apresentação pra 
Diretoria e só após essa apresentação é que é feita a discussão 
e obviamente sem esses técnicos que apresentaram esse 
assunto. É feita a discussão na diretoria sobre aquela 
necessidade ou sobre a viabilidade daquela pauta. E as pautas 
não vão pra diretoria sem ter primeiro um parecer jurídico. 
Então esse parecer jurídico, se chegar uma pauta na Diretoria 
sem o parecer jurídico a pauta ela fica mantida, ela não é 
aprovada e nem recusada é mantida e isso aconteceu várias 
vezes no meu tempo lá, de pauta ser mantida aguardando o 
parecer do jurídico. 
[...] 
Depoente:-- Foi ele que levou a pauta e, possivelmente, o 
grupo técnico dele fez apresentação. Não é de praxe também 



 

14 14 

o diretor fazer apresentação técnica da pauta. Quem faz pauta 
é o grupo técnico, então o grupo técnico apresenta. 
Contratação de sondas é a Petrobrás tem referência 
internacional de preço. Então, você vai lá tem revistas 
especializadas que diz, ó, unidade pra perfurar a dois mil 
metros lâmina de água custa tanto, mil metros custa tanto. 
Então, isso tem referência internacional de médias de preço. 
Isso também quando é feita apresentação técnica isso é 
levado na diretoria mostrando a referência de preço, vamos 
dizer, o preço mínimo e o preço máximo que o mercado paga 
por aquele tipo de equipamento. Se é equipamento novo 
também, quanto custa fazer um equipamento novo. É dessa 
maneira que funciona. 

 

Qualquer decisão que envolva contratação de grande vulto econômico 

fica condicionada a aprovação da Diretoria Colegiada e pareceres técnicos, cabendo 

ao Diretor da área – não por questões de responsabilidade, mas de conhecimento 

especializado no tema – a pauta. Por razões óbvias, sua opinião é relevante; afinal, é 

o detentor da técnica, porém, por se tratar de decisão complexa, a qual pressupõe a 

manifestação de diversas vontades, não é vinculativa, o que também é confirmado 

por PAULO ROBERTO. 

 

Depoente:-Claro que é relevante, você levando uma, um tema 
é relevante a opinião, porque ele é responsável por aquela 
pauta. Agora já aconteceu na Petrobrás várias pautas que a 
Diretoria chega e entende que aquela pauta não ta adequada 
e é retirada de pauta, o Diretor retira de pauta ou faz 
complemento na pauta. Então não é porque um Diretor alega 
uma pauta que a pauta seja aprovada. Então isso pode ser 
verificado na Petrobrás de muitas pautas que foram 
recusadas ou pautas que foram necessária complementação. 

 

A única forma de se confirmar a tese do MPF no sentido de que o 

Defendendo teria, em algum momento, se beneficiado de vantagem econômica 

indevida por força do cargo que ocupava pressupõe, necessariamente, a corrupção 

dos demais Diretores.  

 

Sob o ponto de vista econômico, não faz o menor sentido “comprar” 

apenas o voto do Defendendo (não vinculativo, conforme ressaltado) sem a garantia 
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do resultado final, que depende da vontade colegiada. Pode-se argumentar que 

PAULO ROBERTO confirmou ter recebido valores indevidos – ou seja, houve a 

“compra” de um voto –, porém, conforme esclarecido, havia preocupação concreta 

de que, na qualidade de Diretor da Área de Refino, poderia criar “problemas”, 

situação fática que não guarda qualquer correspondência com a do Defendendo. 

 

Feitas tais considerações, cumpre alertar que as acusações com relação à 

suposta corrupção do Defendendo não se sustentam, bem como de lavagem de 

ativos. 

 

As duas condutas tidas como corrupção são extremamente frágeis 

porque não existe qualquer prova, ainda que indiciária, de que o Defendendo tenha 

solicitado ou recebido qualquer vantagem indevida. A prova dos autos é contrária a 

esta afirmação, especialmente pelo depoimento do acusado-colaborador JULIO 

CAMARGO quem confirmou expressamente que o Defendendo não solicitou ou 

recebeu qualquer vantagem indevida por força dos contratos dos navios-sonda. 

Falta com a verdade do MPF em inúmeras passagens de suas alegações finais, tal 

qual à fls. 32, ao afirmar que “... JÚLIO CAMARGO prometeu o pagamento destas 

vantagens indevidas a FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ, as quais foram por 

estes efetivamente recebidas...”. 

 

PAULO COSTA esclareceu, inúmeras vezes, que: 

 

Juiz Federal:- O senhor Fernando falou ao senhor ou revelou 
se outros diretores também receberam? 
Depoente:- Não, não falou mais se eu recebi, possivelmente 
outros receberam porque que só eu receberia? Mais não me 
falou. 
Juiz Federal:- Mais nem se o senhor Cerveró recebeu dinheiro 
nesses, 
Depoente:-Não, pelo Fernando eu não escutei nada disso não. 
[...] 
Juiz Federal:- E na Diretoria Internacional? 
Depoente:-Possivelmente de escutar falar sim. 
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Juiz Federal:- Mais quem pagaria a Diretoria Internacional 
seria as empresas do cartel ou seriam as empresas 
estrangeiras como isso funcionaria? 
Depoente:-As empresas estrangeiras, porque as empresas 
brasileiras normalmente não trabalhavam lá fora, são 
empresas estrangeiras. 
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se também havia 
distribuição lá para os partidos de valores pagos no âmbito da 
Diretoria Internacional? 
Depoente:-Que se comentavam dentro da Companhia, sim. 
[...] 
Juiz Federal:- E o Diretor também recebia valores o senhor 
tem conhecimento? 
Depoente:-Pelos comentários que se tinha lá internamente 
sim. 
Juiz Federal:- O Diretor que o senhor está falando é o senhor 
Nestor Cerveró? 
Depoente:-Sim. 

 

O que se tem é a clássica testemunha do “ouvi dizer” cuja fragilidade 

como meio de prova já fora apontada por FRAGOSO5, quem ressalta o descontrole 

do testemunho indireto, e adverte:  

  

Somente em circunstâncias muito excepcionais, testemunho 
de ouvir dizer pode proporcionar elementos de convicção 
seguros ao julgador. O TA da Guanabara, por sua 1ª C.Crim. na 
AC 7.525, relator o ilustre Juiz Jorge Alberto Romeiro, vem de 
proclamar a ‘fragilidade do testemunho de ouvida alheia, 
como prova criminal, em virtude da  mutiplicidade epidêmica 
das inverdades que gera’,  enunciando princípio fundamental 
da teoria na prova (DO  17.07.73, 9.219).  

  

Quando se permite trazer aos autos rumores anônimos colhidos alhures, 

ofende-se os princípios do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e, 

da presunção de inocência; todos consagrados no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da 

CR. Sobre o ponto, ARANHA assevera que:  

  

O princípio constitucional do contraditório (audiatur et  
altera pars) exige que a prova somente tenha valia se 
produzida diante de quem suportará seus efeitos, com a 

                                                           
5 FRAGOSO, Heleno Claudio. Jurisprudência Criminal. Forense: Rio de Janeiro, 1982, vol. 1º, 4ª ed., pág. 
521. 
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possibilidade de contrariá-la por todos os meios de prova 
admissíveis6.  

 

A presunção de inocência, na qualidade de princípio fundamental, visa a 

preservar o cidadão a que contra ele seja imprimido um processo que tenha 

características de direta colisão com os direitos fundamentais, ou ainda, da 

inexistência de qualquer atividade probatória. Querer imprimir uma acusação, que 

irá estigmatizar a pessoa7, sem provas ou com provas que afrontam a dignidade, 

impõe a atuação do princípio da presunção de inocência, que funcionará como 

barreira a que o arguido possa se sujeitar a agressões sem fundamento para tanto, 

pois se trata de um inocente. Nestas situações deve-se emprestar à pessoa, como 

regra e não exceção, a plenitude de que a sua inocência é o ponto de partida. 

 

Alega-se que o valor somado das “propinas” efetivamente recebidas 

perfaz o montante total de 40 milhões de dólares, porém demonstra-se – aliás, trata-

se da única prova em desfavor do Defendendo – que teria conta no exterior com 

apenas 75 mil dólares (fls. 48), valor abaixo do mínimo exigido para fins de 

declaração junto ao Banco Central do Brasil. 

 

Paulo Roberto ainda confirma que o Defendo não lhe ofereceu qualquer 

vantagem indevida na contratação. 

 

Defesa de Nestor Cerveró:- O senhor então como Diretor 
coresponsável por essa aprovação o senhor em algum 
momento foi procurado por Nestor Cerveró para facilitar a 
contratação na Diretoria na contratação desses Navios-
Sonda? 
Depoente:-Não. 

 

Com efeito, existem apenas duas certezas: (i) JULIO CAMARGO não 

praticou qualquer ato de corrupção a favor do Defendendo; e (ii) PAULO ROBERTO 

não tem conhecimento do envolvimento do Defendendo em qualquer prática ilegal. 

                                                           
6 ARANHA, Adalberto Q. T. de Camargo Aranha. Idem, p. 189. 
7 VALLE FILHO, Oswaldo Trigueiros do. A ilicitude da prova – teoria do testemunho de ouvir dizer. 
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2004, p. 204. 



 

18 18 

 

Por derradeiro, como não houve ato de corrupção, de igual forma não 

poderia haver ato de lavagem de ativos, tanto que neste campo das alegações finais, 

não houve qualquer indicação relevante do nome do Defendendo, tão somente a 

insistente tentativa de vinculá-lo a FERNANDO SOARES. 

 

3.2. EVENTUAL REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RACIONAL DE SUA 

EXACERBAÇÃO. 

 

Na sequência da argumentação desconexa contida nas alegações finai, a 

“força-tarefa”, o que tudo indica, ignorou completamente o fato de o Defendendo ter 

sido funcionário de carreira da Petrobras, com quase 40 (quarenta) anos de 

dedicação exclusiva para a consolidação da maior empresa brasileira e uma das 

maiores na área de petróleo do mundo.  

 

Interrogado:- Mas o seguinte, eu comecei na Petrobras em 
70 e, fiz em 74 e 75, eu trabalhei e comecei minha carreira na 
maior parte da minha carreira na Petrobras foi na área de 
Refino, na área, antigo DEPIN, departamento industrial, né, e 
depois eu me especializei na área de energia. Então quem 
criou, e isso é um orgulho que eu tenho dentro da Petrobras, 
quem criou esse problema termoelétrico de cogerações, que 
são as térmicas mais eficientes do Brasil, são as térmicas 
acopladas a Refinaria fui eu, tá certo. Então, se hoje nós temos 
5 ou 6.000 megawatts que tão garantindo não faltar energia 
no país, uma grande parcela disse deve-se ao meu trabalho 
feito na área de gás e energia. 

 

Durante toda a sua trajetória profissional, o Defendendo prestou 

inegável contribuição para o crescimento do País e para o povo brasileiro e, tal qual 

destacado, contribuiu para a internacionalização da PETROBRAS, empresa que, por 

força de seu porte, promove incontáveis trabalhos sociais e bilionária arrecadação 

tributária. 
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Interrogado:- Ah, muito bem. Bom, o senhor lembra que eu 
acabei de falar que eu fiz, eu levei a Petrobras a toda a 
América Latina né? 
Juiz Federal:- Uhum (sim). 
Interrogado:- E que até a Venezuela, só pra sua informação, 
isso não consta, quem assinou o acordo inicial mas não tem 
nada a ver com a Venezuela, pra sua informação, talvez isso o 
senhor não saiba, o acordo que deu origem à Refinaria Abreu 
e Lima foi um acordo que foi desenvolvido por mim. Por quê? 
porque nós tínhamos um relacionamento muito bom com a 
Pedevesa, na verdade herdado do governo Fernando 
Henrique. Eu trabalhei muito lá, no governo Fernando 
Henrique eu tinha uma, e fizemos um acordo com a Pedevesa 
logo depois da greve que houve com o lockout na Venezuela 
em 2002 né, eu entrei na diretoria em 2003 e fui recebido, tive 
a honra de jantar aqui com 4 pessoas, o ex-presidente Chaves 
né, que fez questão que a Pedevesa assinasse um acordo de 
cooperação global com a Petrobras. Então nós íamos 
desenvolver, a Refinaria era um dos 6 itens, só pro senhor ter 
uma ideia, nós íamos ter 2 ou 3, 2 ou 3, agora não me lembro 
se era 2 ou 3 campos de petróleo na bacia do Orinoco que o 
senhor deve saber, é a maior bacia de petróleo do mundo né. 
[...] 
Interrogado:- E que até a Venezuela, só pra sua informação, 
isso não consta, quem assinou o acordo inicial mas não tem 
nada a ver com a Venezuela, pra sua informação, talvez isso 
o senhor não saiba, o acordo que deu origem à Refinaria 
Abreu e Lima foi um acordo que foi desenvolvido por mim. 
Por quê? porque nós tínhamos um relacionamento muito 
bom com a Pedevesa, na verdade herdado do governo 
Fernando Henrique. Eu trabalhei muito lá, no governo 
Fernando Henrique eu tinha uma, e fizemos um acordo com 
a Pedevesa logo depois da greve que houve com o lockout na 
Venezuela em 2002 né, eu entrei na diretoria em 2003 e fui 
recebido, tive a honra de jantar aqui com 4 pessoas, o ex-
presidente Chaves né, que fez questão que a Pedevesa 
assinasse um acordo de cooperação global com a Petrobras. 
Então nós íamos desenvolver, a Refinaria era um dos 6 itens, 
só pro senhor ter uma ideia, nós íamos ter 2 ou 3, 2 ou 3, 
agora não me lembro se era 2 ou 3 campos de petróleo na 
bacia do Orinoco que o senhor deve saber, é a maior bacia de 
petróleo do mundo né. 
Juiz Federal:- Mas senhor Nestor, vamos voltar lá a questão 
do imóvel. 
Interrogado:- Eu tô dizendo como é que eu cheguei lá. 
Juiz Federal:- Ah, vai chegar lá? 
Interrogado:- Vou chegar lá, vou chegar lá. E aí, ia ter 3 
campos de gás no Offshore Venezuelano, ia ter contratos 
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especiais de comercialização e ia ter a Refinaria Abreu e 
Lima que ia ser construída em parceria, 50%, 50% 
Petrobras, 50% Pedevesa. Daí a origem do custo elevado da 
Refinaria, porque o petróleo Venezuelano, ele necessita de 
um pré-refino, é um petróleo muito pesado, então essa 
Refinaria, com, conceitualmente, eu não sei se o Paulo falou 
isso, deve ter falado porque isso aí era território dele, mas 
essa Refinaria, conceitualmente, ela foi feita para refinar o 
petróleo Venezuelano, que tem um grau API altíssimo, o 
senhor sabe o que é o API... 
Juiz Federal:- Mas senhor Nestor, como é que chega nisso 
no imóvel? 
Interrogado:- Eu vou chegar... 
Juiz Federal:- Vá direto ao ponto. 
Interrogado:- Eu vou chegar no Uruguai, para ir direto ao 
ponto, estou contando a minha história porque da, estou 
dando informações adicionais, o senhor tá julgando aí, então 
essa Refinaria tem um custo adicional por conta da 
característica especial tanto do petróleo Venezuelano que 
iria ser refinado, acabou não sendo né, como do petróleo 
brasileiro que ia ser mais pesado. Nós compramos a 
principal companhia da Argentina, nós que eu digo a 
Petrobras... 
Juiz Federal:- Certo. 
Interrogado:- Antes do meu, da minha, isso ainda no 
governo Fernando Henrique a (ininteligível) que depois 
virou a Petrobras Energia S.A.. Compramos companhia no 
Chile, no Peru, comprei os melhores campos de gás no Peru, 
que agora falando lamentavelmente foram vendidos né, 
porque uma das alternativas do Brasil-Bolívia era trazer o 
gás do Peru ao invés de Camiséia e compramos algumas, 
compramos a Texaco no Uruguai... 
Juiz Federal:- Certo. 
Interrogado:- E compramos uma companhia de distribuição 
de gás natural, gás domiciliar, no Uruguai e o Uruguai, não 
sei se o senhor conhece o Uruguai, Uruguai é um, é menor 
que Curitiba, todo mundo se conhece. 
Juiz Federal:- Certo. 
Interrogado:- Então, fomos diversas vezes no Uruguai pra 
negociação dessas, fui recebido 3 vezes pelo presidente do 
Uruguai, pra você ver a importância que era dada à 
participação da Petrobras, né, pro presidente lá, antes do 
Mujica né 
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Tamanho o seu prestígio por força de sua capacidade técnica que o 

Defendendo fora indicado pelo então Presidente da República, corroborada pelo 

atual. 

 

Interrogado:- Eu assumi esse cargo de diretor atendendo um 
convite do presidente Lula e da ministra Dilma de minas e 
energia. 
Juiz Federal:- O... 
Interrogado:- Porque, pelo meu conhecimento, quando eu 
assumi a diretoria, eu já tinha 28 anos de companhia. 

 

A personalidade e a conduta social do Defendendo, portanto, pende 

favoravelmente, ao contrário do destacado pelo MPF. 

 

De igual forma não poderá pender em desfavor do Defendendo, sob pena 

de ofensa ao princípio do non bis in idem. O motivo narrado pelo MPF é o próprio 

fundamento de existência da lavagem de ativos por ele próprio indicada ao caso 

concreto: a realização das etapas (ocultação, dissimulação e reitegração). 

 

Quanto à culpabilidade, de igual forma não deve ser considerada, 

especialmente porque trata-se de idêntico fundamento concreto que motivou do 

MPF a requerer a exasperacao de sua pena no processo anterior, porém indicando a 

tratar-se de circunstância do crime:  

 

As circunstâncias do crime também são negativas: utilizou 
complexo e sofisticado esquema criminoso, com a criação de 
empresas de fachada no exterior (offshore) e no Brasil, fez 
contratos de câmbio fictícios e simulou por vários anos 
contrato de locação falso. 
(processo anterior) 
 
Com efeito, a conduta dos imputados demonstra enorme 
reprovabilidade, pois se tratava de esquema ilícito grandioso, 
praticado por anos a fio, com profunda relação entre agentes 
públicos e privados. Ademais, agiram se valendo de empresas 
de “fachada”, registradas em nome de “laranjas”, além de 
manter contas secretas, em banco estrangeiros, em nome de 
offshores, para a movimentação de valores ilícitos.  
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(presente processo) 
 

 

Conforme dito no referido processo, tal “... complexo e sofisticado 

esquema criminoso...” é um dos mais antigos conhecidos, inclusive, por este juízo. 

Não existe nada de complexo ou sofisticado, funcionando, na atualidade, inclusive 

como exemplo de livro doutrinário acerca de um dos mecanismos de lavagem de 

ativos. 

 

Os demais pontos a justificar o aumento da pena do Defendendo também 

não merecem prosperar, notadamente porque também inerente ao tipo penal de 

lavagem de ativos o grande vulto do suposto esquema criminoso, ou pela própria 

argumentação já exposta ao longo da presente defesa. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer seja: 

1. Declarada a incompetência deste Nobre Juízo, remetidos dos autos da presente 

ação penal para o Supremo Tribunal Federal, tribunal com competência para 

processar e julgar o presente caso a partir da notícia do suposto envolvimento 

de Deputado Federal nos fatos objeto da operação Lava Jato. 

2. Declarada a (i) invalidade das delações premiadas; (ii) invalidade das provas 

produzidas unilateralmente pelo assistente de acusação; e (iii) invalidade das 

provas obtidas no exterior, e sejam todos os documentos desentranhados dos 

autos, bem como que qualquer referência a eles nas alegações finais sejam 

riscadas. 

3. A absolvição do Defendendo com base no art. 386, incisos III ou IV, do CPP. 

4. A aplicação, no caso da improvável condenação do Defendendo, de sua pena no 

mínimo legal, com a inafastável expedição de alvará de soltura em seu favor. 

 

NA CONSTITUIÇÃO, COM A CONSTITUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, 

Pelo Deferimento 
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Rio de Janeiro, 29 de julho de 2015 
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