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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª. 

VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE CURITIBA – SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, já devidamente 

qualificada nos autos de AÇÃO PENAL nº 5013405-59.2016.4.04.7000, 

comparece respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu 

advogado abaixo firmado, em atenção ao r. despacho de Evento 471 e com 

fundamento no art. 403, § 3º do Código de Processo Penal, para apresentar 

suas ALEGAÇÕES FINAIS, com base nas seguintes razões de fato e de 

direito: 

 

1. BREVE SÍNTESE 

 

Os ilustres representantes do Ministério Publico Federal – 

MPF, integrantes da Força-Tarefa – Operação Lavajato, ofereceram 

denúncia em desfavor de (1) ZWI SKORNICKI, (2) PEDRO JOSÉ 

BARUSCO FILHO, (3) RENATO DE SOUZA DUQUE, (4) MONICA 

REGINA CUNHA MOURA, (5) JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA 

FILHO, (6) JOÃO VACCARI NETO, (7) JOÃO CARLOS DE 

MEDEIROS FERRAZ e (8) EDUARDO COSTA VAZ MUSA. 

 

Narra-se na denúncia, em linhas gerais, que “no período entre 

2011 e 2014, uma grande organização criminosa estruturou-se com a 
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finalidade de praticar delitos em desfavor da PETROBRAS, englobando 

altos funcionários da Estatal, Diretores da SETE BRASIL, representantes 

comerciais e operadores de diversos Estaleiros, estruturados em quatro 

núcleos fundamentais”, assim descritos resumidamente: 

 

- “O primeiro núcleo, integrado por RENATO DUQUE, 

Diretor de Serviços da Petrobras entre 31/01/2003 e 27/04/12, voltava-se à 

prática de corrupção passiva e fraudes à licitação em contratos para 

afretamento de sondas à PETROBRAS, bem como à lavagem de ativos 

havidos com a prática destes crimes. Assim como observado no caso 

envolvendo o cartel das empreiteiras, o presente esquema criminoso 

também se valeu da corrupção do Diretor de Serviços da Petrobras, 

oferecendo-lhe vantagens indevidas (propina) a fim de que utilizasse de 

sua influência dentro da Estatal para assegurar a contratação pela 

PETROBRAS dos Estaleiros participantes da Organização Criminosa”, 

observado que “em decorrência do recebimento da propina, RENATO 

DUQUE também agia em favor dos Estaleiros corruptores durante o 

período de execução do contrato, interferindo para que eventuais 

pendências existentes no curso da prestação contratual fossem 

solucionadas em conformidade com o interesse do Estaleiro”, sendo que, 

“RENATO DUQUE não apenas auferia, para si, vantagens indevidas, mas 

também as solicitava e recebia para o Partido dos Trabalhadores, 

agremiação responsável pela sua nomeação e manutenção no cargo de 

Diretor de Serviços da Petrobras.” 

 

- “O segundo núcleo era composto por ex-funcionários de 

alto escalão da PETROBRAS já engajados em esquema de corrupção, que, 

após consolidarem um forte esquema ilícito no âmbito da Petrobras, 
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migraram para postos estratégicos da alta Diretoria da SETE BRASIL a 

fim de ampliar ainda mais o espectro de atuação do esquema de corrupção 

implementado”. Este núcleo, segundo a denúncia, era composto por 

PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA. A SETE 

BRASIL, por sua vez, teria sido “criada a partir de projeto idealizado e 

coordenado por PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e JOÃO VACCARI”, 

sob o discurso de que a criação da empresa foi com o intuito de “estimular 

o mercado nacional”, quando “o que se observou, na realidade, foi a 

implementação e utilização da nova estrutura empresarial como uma 

forma de expandir o esquema de corrupção estruturado na Petrobras.” 

Assim, da forma como foi estruturada a SETE BRASIL, “PEDRO 

BARUSCO e JOÃO FERRAZ continuaram a agir como verdadeiros “longa 

manus” da organização criminosa de que faziam parte, utilizando a SETE 

BRASIL como instrumento para intermediar a contratação entre os 

Estaleiros e a Petrobras e assim assegurar o pagamento ao Partido dos 

Trabalhadores e aos funcionários corruptos da PETROBRAS de vantagem 

indevida em percentual de 0,9% do valor dos contratos de afretamento de 

sondas.” 

 

- “O terceiro núcleo era formado por pessoas próximas do 

poder político”, que, “por possuírem influência e poder político para 

nomear e manter no cargo os Diretores da Petrobras, utilizavam-se de tal 

poder para estabelecer a sistemática de pagamento de propina em 

contratos firmados pelos Diretores indicados pelo Partido e para fazer 

com que grande parcela da vantagem indevida fosse repassada em favor 

do Partido Político”. Dentre outros, aponta-se como integrante deste 

núcleo o denunciado JOÃO VACCARI NETO, o qual, enquanto tesoureiro 

da referida agremiação política e articulador do recebimento da vantagem 
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indevida, “mantinha-se próximo a JOÃO FERRAZ e PEDRO BARUSCO, 

não apenas para estruturar junto com eles o esquema de solicitação e 

recebimento de vantagens indevidas, mas também para que parte dos 

valores fosse efetivamente repassada à agremiação partidária.” 

 

- “O quarto núcleo era integrado por dirigentes de 

empreiteiras e indústrias de construção pesada, na situação dos autos – 

pelos representantes dos Estaleiros ENSEADA DO PARAGUAÇU, RIO 

GRANDE, JORONG e KEPEL FELS (este representado por ZWI 

SKORNICKI), que eram contratados para prestar serviços mediante 

valores superfaturados”, observado que “Este núcleo voltava-se à prática 

de crimes de cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de corrupção de 

seus agentes e de lavagem dos ativos havidos com a prática destes 

crimes.” 

 

Ao se discorrer sobre o esquema geral de corrupção 

existente na PETROBRAS e se delimitar a presente denúncia sobre os 

contratos relacionados às Plataformas P-58, P-51, P-52 e P-56, onde se 

relata que houve pagamento de vantagem indevida, com parcela desta 

vantagem direcionada ao Partido dos Trabalhadores, imputa-se o repasse de 

parte desses recursos direcionados a tal agremiação partidária aos acusados 

MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, os quais, segundo a versão da 

acusação, “cientes de que os recursos eram provenientes de crimes de 

corrupção em detrimento da Petrobras, figuraram como beneficiários da 

vantagem indevida oferecida e paga a RENATO DUQUE e PEDRO 

BARUSCO e ainda a JOÃO VACCARI por ZWI SCORNICKI”, o que 

caracterizaria a prática do crime de corrupção passiva previsto no art. 317, 

caput, e § 1º c/c art. 327, § 2º, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (uma 
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para cada contrato), uma vez que teriam recebido, direta ou indiretamente, 

de modo consciente e voluntário, “os valores espúrios 

oferecidos/prometidos por ZWI SCORNICKI e aceitos pelos funcionários 

da PETROBRAS, agindo como beneficiários da corrupção”. 

 

Segundo a acusação, os denunciados MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA “mantinham intensa relação com o Partido dos 

Trabalhadores. Além de terem sido responsáveis pela condução de grande 

parte das principais campanhas realizadas pelo Partido dos 

Trabalhadores entre os anos de 2002 e 2014, estabeleceram relação 

bastante próxima da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores”. 

 

Na sequência, ao se discorrer sobre o esquema geral de 

corrupção implementado por intermédio da SETE BRASIL e a 

corrupção ativa e passiva para a contratação do Estaleiro BRASFELS 

pela PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL, afirma-se, no que 

se refere aos repasses de 2/3 do valor total da propina no interesse do 

Partido dos Trabalhadores, que “JOÃO VACCARI recebia o percentual dos 

recursos espúrios em espécie (armazenando-o em uma mochila por ele 

transportada); outras vezes indicava ao representante ou operador 

financeiro do Estaleiro os dados de contas bancárias para as quais 

deveriam ser transferidas as parcelas devidas ao Partido dos 

Trabalhadores”, sendo que “os valores transferidos por ordem de JOÃO 

VACCARI tinham como destino pessoas ligadas ao Partido dos 

Trabalhadores, servindo a remessa como compensação ou pagamento de 

dívidas contraídas pela agremiação”. 
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Nesse contexto, narra-se que “JOÃO VACCARI orientou ZWI 

SCORNICKI a transferir para MONICA MOURA e JOÃO SANTANA parte 

dos valores do percentual de propina destinada ao Partido dos 

Trabalhadores” os quais “Em consequência do trabalho estratégico 

desempenhado para a manutenção do Partido dos Trabalhadores no 

poder”, “recebiam parte da vantagem indevida paga em favor do Partido 

dos Trabalhadores em decorrência de crimes praticados contra a 

PETROBRAS”, sendo que “tanto JOÃO SANTANA quanto MONICA 

MOURA tinham pleno conhecimento de que tais recursos haviam sido 

auferidos pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de crimes 

praticados contra a PETROBRAS”, incorrendo, assim, na prática do crime 

de corrupção passiva, por 6 (seis) vezes. 

 

Derradeiramente, consta da denúncia que “No período 

compreendido entre 25/09/2013 a 04/11/2014, ZWI SCORMICKI, na 

condição de representante comercial e operador da empresa KEPPEL 

FELS, sob orientação do então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, 

JOÃO VACCARI NETO, de modo consciente e voluntário, serviu-se de 

conta mantida em instituição financeira sediada na Suiça, em nome da 

offshore DEEP SEA OIL CORP, da qual era proprietário beneficiário, 

para, mediante nove transferências, remeter a quantia de US$ 

4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares) para a conta 

também mantida no exterior, aberta em nome da offshore SHELLBILL 

FINANCE S.A., em benefício de MONICA REGINA CUNHA MOURA e 

JOÃO SANTANA”, concluindo que “A sistemática adotada pelo Partido 

dos Trabalhadores para operacionalizar o repasse dos recursos de ZWI 

SCORNICKI para MONICA MOURA e JOÃO SANTANA desbordou 

completamente da normalidade das doações eleitorais e dos pagamentos 
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por prestações de serviços publicitários regulares”, o que, na visão da 

acusação, configuraria o crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1º, 

da Lei nº 9.613/98 por 9 (nove) vezes, em concurso material (art. 69, do 

CP) e em coautoria (art. 29, do CP). 

 

A vestibular acusatória encontra suporte nos autos de 

Inquéritos nº 5049557-14.2013.404.7000, nº 5046271-

57.2015.4.04.7000/PR e nº 5005002-38.2015.4.04.7000/PR, bem como em 

processos conexos, em especial de quebra de sigilo (dados/e-mails) nº 

5053355-12.2015.4.04.7000/PR e prisão/busca e apreensão nº 5003682-

16.2016.4.04.7000/PR, todos em apenso no sistema e-Proc. 

 

A denunciada MONICA MOURA foi intimada pelo Sr. Oficial 

de Justiça em 02/05/2016 (segunda-feira – Evento 46 CERT1), momento 

em que se iniciou o prazo legal para apresentação de resposta à acusação, 

devidamente apresentada em 16/05/2016 (Evento 134). 

 

Após a instrução processual, que se desenrolou com a oitiva de 

testemunhas de acusação e de defesa, bem como com o interrogatório dos 

acusados, os i. representantes do Ministério Público Federal manifestaram-

se pela procedência da denúncia, com a condenação da acusada MÔNICA 

REGINA CUNHA MOURA por corrupção passiva (artigo 317, caput e § 

1º c/c art. 327, §§ 1º e 2º do Código Penal – por dez vezes) e lavagem de 

dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98 – por nove vezes), em concurso 

material, na forma dos artigos 29 e 30 do Código Penal. 

 

Feito este breve relato dos fatos, cumpre aduzir as razões que 

legitimam seja acusada MÔNICA REGINA CUNHA MOURA absolvida 
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de cada uma das imputações feitas em seu desfavor, como se passa a 

demonstrar. 

 

2. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA  

 

2.1. INÉPCIA DA VESTIBULAR ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA – DENÚNCIA GENÉRICA – 

NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CONFIGURADO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA LEGITIMADA – MATÉRIA NÃO 

SUJEITA À PRECLUSÃO 

 

Inicialmente, cabe ponderar que o órgão de execução do 

Ministério Público, instituição com a incumbência de promover, 

privativamente, a ação penal pública (art. 129, inciso I, da CF/88), ao 

oferecer denúncia em desfavor de determinada pessoa, imputando-lhe 

práticas criminosas passíveis de sanções penais, notadamente as privativas 

de liberdade, deve fazê-lo em estrita observância às balizas imperativas 

previstas no artigo 41, do Código de Processo Penal, que enuncia: 

 

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação 

do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-

lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de 

testemunhas.” (destacamos) 

 

O titular da ação penal deve descrever, assim, no que concerne 

a cada um dos acusados, a forma como praticaram os atos de execução, 
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contidos nos elementos estruturais do tipo penal, ou mesmo o modo como 

concorreram para a prática delituosa, em caso de concurso de pessoas.  

 

Nesse sentido, João MENDES JR. afirma que a denúncia deve 

conter:  

 

“uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque 

deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, 

não só a ação transitiva como a pessoa que praticou (quis), os 

meios que empregou (quibus auxiliis), o maléfico que produziu 

(quid) os motivos que o determinaram a isso (cur), a maneira 

porque a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o 

tempo (quando). Narrativa, porque deve descrever o corpo de 

delito, dar as razões de convicção ou presunção e nomear as 

testemunhas e informantes”.
1
 

 

Assim, percebe-se que a denúncia deve descrever, 

minimamente, a base fática que se amolda aos elementos estruturais do 

tipo penal correspondente à imputação, delimitando de que maneira cada 

denunciado concorreu para a prática dos crimes a eles imputados, 

observadas todas as circunstâncias do fato – notadamente quando a 

conduta não é realizada de modo uniforme por todos os denunciados –, de 

forma que se possa aferir, ainda que em cognição precária, se efetivamente 

tinham o domínio do fato, ou avaliar o grau de importância da participação 

de cada agente nos fatos em tese delituosos. 

 

Nas palavras do Eminente Ministro Celso de Mello, integrante 

do Supremo Tribunal Federal, “A denúncia deve conter a exposição do fato 

delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas 

circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se 
                                                           
1
 Processo Criminal Brasileiro, vol. II, 4ª ed., p. 183. 
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ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que 

assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa.” (STF – 

2ª T. – HC 84.580/SP – Rel. Min. Celso de Mello – grifamos) 

 

Na espécie dos autos, os ilustres representantes do Parquet 

Federal, com o devido respeito, ao imputarem a prática do crime de 

corrupção passiva por parte da denunciada MONICA MOURA, em 

coautoria (art. 29 e 30, do CP), o fazem partindo-se de uma equivocada 

leitura dos fatos, em que referida pessoa é mencionada de forma desconexa 

em diversas passagens da denúncia, sem se estabelecer e principalmente 

descrever um vínculo concreto e psicológico tal com os outros 

denunciados que se permita concluir que tenha recebido vantagem indevida 

oriunda de crimes praticados contra a PETROBRAS, com deliberada 

intenção nesse sentido e, principalmente, com consciência da origem 

desses valores. 

 

Em um primeiro momento da extensa peça acusatória, no 

tópico “III. CORRUPÇÃO ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS 

DIRETAMENTE ENTRE EMPRESAS DO GRUPO KEPPEL FELS E A 

PETROBRAS”, os nomes de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA são 

mencionados APÓS os atos de corrupção supostamente praticados pelos 

outros denunciados no âmbito de tais contratações, senão vejamos (fls. 

30): 

 

“Após realizadas as tratativas sobre aspectos específicos do 

repasse das vantagens indevidas, os valores espúrios 

começavam a ser destinados, depois de devidamente 

“lavados” pelos operadores,  a RENATO DUQUE e PEDRO 

BARUSCO, bem como aos demais agentes corrompidos ou 
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pessoas por eles indicadas pelo Partido dos Trabalhadores, 

dentre os quais JOÃO SANTANA e MONICA MOURA. 

Seguindo exatamente esta sistemática, JOÃO VACCARI 

orientou ZWI SCORNICKI a transferir para MONICA 

MOURA e JOÃO SANTANA parte dos valores do percentual 

de propina destinada ao Partido dos Trabalhadores.” 

 

Após, a denúncia relata “intensa relação” dos denunciados 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA com o Partido dos Trabalhadores, 

para concluir que tinham conhecimento tanto das atividades lícitas como 

das atividades ilícitas do partido, nos seguintes termos (fls. 32/33): 

 

“MONICA MOURA e JOÃO SANTANA mantinham intensa 

relação com o Partido dos Trabalhadores. Além de terem sido 

responsáveis pela condução de grande parte das principais 

campanhas realizadas pelo Partido dos Trabalhadores entre 

os anos de 2002 a 2014, estabeleceram relação bastante 

próxima da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. 

Conforme narrado pelos próprios denunciados, MONICA 

MOURA e JOÃO SANTANA realizaram, desde 2002, as 

seguintes campanhas eleitorais em favor do Partido dos 

Trabalhadores: i) DELCÍDIO DO AMARAL (2002); ii) LUIS 

INÁCIO LULA DA SILVA (2006); iii) MARTA SUPLICY 

(2008); iv) GLEISE HOFFMANN (2008); v) DILMA 

ROUSSEF (2010); vi) FERNANDO HADDAD (2012); v) 

DILMA ROUSSEF (2014). 

A partir do estreito contato mantido com as principais 

lideranças do Partido dos Trabalhadores, MONICA MOURA 

e JOÃO SANTANA passaram a exercer o papel de verdadeiros 

conselheiros da alta cúpula da agremiação. Mesmo fora do 

período eleitoral, JOÃO SANTANA auxiliava a alta cúpula do 

Partido dos Trabalhadores na formação da plataforma 

política a ser seguida. A atuação de JOÃO SANTANA 

englobava tanto o direcionamento da linha publicitária do 

Partido e de alguns candidatos quanto à intermediação de 

contatos com as grandes lideranças do Partido. 

Após as eleições, o estreito relacionamento estabelecido com 

os governantes do Partido dos Trabalhadores permitia a 
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MONICA MOURA e JOÃO SANTANA adquirirem profundo 

conhecimento sobre as atividades lícitas e ilícitas do Partido, 

uma vez que estas condutas eram fundamentais para que fosse 

estruturado o projeto de manutenção no poder do Partido. 

Como retribuição, JOÃO VACCARI determinava que os 

operadores e representantes dos Estaleiros efetuassem 

transferências de valores em favor de MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA, quantia esta que era posteriormente 

deduzida do saldo devedor de propina ao Partido dos 

Trabalhadores, prometida pelos estaleiros e solicitada por 

RENATO DUQUE em razão da contratação obtida com a 

PETROBRAS.” 

 

Na sequência, especificamente nos subtópicos (III.2.1 a 

III.2.4), a denúncia limita-se a reproduzir, em cada imputação, o seguinte 

(fls. 41, 44, 47 e 49): 

 

“Conforme já mencionado anteriormente, a parcela destinada 

ao Partido dos Trabalhadores era distribuída conforme 

orientação de JOÃO VACCARI. Neste caso, por ordem se 

JOÃO VACCARI, parte dos recursos relativos à parcela do 

Partido dos Trabalhadores foi repassada a JOÃO SANTANA e 

MONICA MOURA, os quais, cientes de que os recursos eram 

provenientes de crimes de corrupção em detrimento da 

Petrobras, figuraram como beneficiários da vantagem 

indevida oferecida e paga a RENATO DUQUE e PEDRO 

BARUSCO e ainda a JOÃO VACCARI por ZWI 

SCORNICKI.” 

 

Em tópicos e respectivos subtópicos subsequentes (“IV. DA 

CORRUPÇÃO ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS PELA 

KEPPEL FELS COM A PETROBRAS POR INTERMÉDIO DA SETE 

BRASIL”), a denúncia, pelas mesmas razões, revela-se inepta, deixando-se 

ainda mais claro que a denunciada MONICA MOURA não tinha qualquer 

participação, ingerência ou conhecimento de eventuais atos de corrupção 



Juliano Campelo Prestes  Advogados 

 
Al. Dr. Muricy, nº 390, cjto. 901, Curitiba/PR, CEP 80.020-040 

e-mail: jcampeloprestes@gmail.com  
13 

 

envolvendo os contratos firmados por Estaleiros com a PETROBRAS por 

meio da SETE BRASIL. Em determinado ponto (fls. 56), a vestibular 

acusatória expõe que “(...) os valores transferidos por ordem de JOÃO 

VACCARI tinham como destino pessoas ligadas ao Partido dos 

Trabalhadores, servindo a remessa como compensação de dívidas 

contraídas pela agremiação”. 

 

Ora, está claro à luz das afirmações do próprio MPF (in status 

assertionis, ou seja, apenas com base na narrativa da denúncia, sem se 

adentrar sobre a veracidade do não do relato) que os valores recebidos pela 

acusada MONICA MOURA se inseriam na necessidade do Partido dos 

Trabalhadores em saldar dívidas contraídas pelo mesmo, inclusive de 

serviços de marketing eleitoral que foram prestados pela empresa da 

acusada MONICA MOURA e seu marido JOÃO SANTANA à referida 

agremiação política na campanha eleitoral de 2014, ausente a mínima 

descrição de qualquer participação ou ingerência por parte destes nos 

atos prévios aos pagamentos e que materializaram o crime de 

corrupção passiva, ou mesmo qualquer circunstância concreta que 

permita concluir que estes tinham conhecimento da origem dos 

valores, mais especificamente de eventuais propinas pagas ao Partido 

dos Trabalhadores em decorrência de contratos firmados com a 

PETROBRAS.  

 

Nessa quadra, verifica-se que a denúncia imputa à denunciada 

MONICA MOURA o crime de corrupção passiva previsto no art. 317 do 

Código Penal, na modalidade receber. 
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Inicialmente, cabe lembrar que o crime de corrupção passiva 

previsto no art. 317 do Código Penal, consistente em “Solicitar ou receber, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem” é crime próprio, praticado por funcionário 

público no âmbito de suas funções ou por agente a ele equiparado (art. 327, 

§ 1º, do CP). 

 

Em que pese a acusada MONICA MOURA não integrar os 

quadros da PETROBRAS e, portanto, não se enquadrar no conceito penal 

de funcionário público, a denúncia lhe imputa o cometimento do delito de 

corrupção passiva com base na regra dos artigos 29 e 30 do Código Penal, 

ou seja, o cometimento do delito em coautoria, observado que as 

condições de caráter pessoal (funcionário público) são elementares do 

crime de corrupção passiva e, por conta disso, se comunicariam à referida 

denunciada. 

 

Delineado esse cenário, o que se verifica da leitura da peça 

acusatória é que esta não descreve a exata participação da acusada nos 

crimes de corrupção praticados no seio da PETROBRAS. É fácil perceber 

que a denúncia não estabelece qualquer vínculo da denunciada 

MONICA MOURA com os outros denunciados que se possa concluir 

pela existência de indícios de sua contribuição/participação no 

complexo estratagema narrado para receber vantagem indevida de 

forma consciente e com unidade de desígnios com os demais 

denunciados, o que implica na inépcia da denúncia no que se refere à 

imputação de corrupção passiva. 
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Com a devida venia, a denúncia limita-se a mencionar que a 

acusada MÔNICA MOURA, ao lado de seu esposo JOÃO SANTANA, 

seria responsável por realizar diversas campanhas eleitorais em favor do 

Partido dos Trabalhadores de 2002 a 2014, razão pela qual estabeleceram 

uma relação bastante próxima da cúpula de tal agremiação política e que, 

por conta disso, adquiriram “profundo conhecimento sobre as atividades 

lícitas e ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram fundamentais 

para que fosse estruturado o projeto de manutenção do poder pelo 

Partido”, e que, “Como retribuição, JOÃO VACCARI determinava que os 

operadores e representantes dos Estaleiros efetuassem transferências de 

valores em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, quantia esta 

que era posteriormente deduzida do saldo devedor de propina ao Partido 

dos Trabalhadores, prometida pelos estaleiros e solicitada por RENATO 

DUQUE em razão da contratação obtida com a PETROBRAS.” 

 

Percebe-se claramente que a denúncia, de forma 

absolutamente desconexa, insere a acusada MONICA MOURA e seu 

esposo JOÃO SANTANA no meio de narrativa de crimes de corrupção 

relativos a determinados contratos firmados entre terceiros com a 

PETROBRAS, unicamente pelo fato de que teriam recebido valores por 

meio de terceiro, o denunciado ZWI SCORNICKI, que teria efetuado 

pagamento de dívidas do Partido dos Trabalhadores a pedido do 

denunciado JOÃO VACCARI NETO, sendo que tais pagamentos 

realizados aos acusados MONICA MOURA e JOÃO SANTANA teriam 

origem maculada, pois seriam produto do crime de corrupção praticado no 

âmbito daquela empresa estatal. 
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Contudo, como bem observa Edgard MAGALHÃES 

NORONHA, “Quando a execução é praticada por duas ou mais pessoas, 

em cooperação e conscientemente, temos a co-autoria.”
2
 E conclui seu 

raciocínio, destacando que “(...) na co-participação é mister um vínculo 

psicológico unindo as várias condutas, o que importa em que elas tenham 

um objetivo comum, havendo ciência, pelo menos de um autor aderir à 

ação do outro; é necessário que ele tenha vontade livre e consciente de 

concorrer à ação de outrem.”
3
 

 

Cezar Roberto BITENCOUT, ao analisar os requisitos do 

concurso de pessoas, pontua que “Deve existir também, repetindo, um 

liame psicológico entre os vários participantes, ou seja, consciência de 

que participam de uma obra comum. A ausência desse elemento 

psicológico desnatura o concurso eventual de pessoas, transformando-o 

em condutas isoladas e autônomas. Somente a adesão voluntária, 

objetiva (nexo causal) e subjetiva (nexo psicológico), à atividade 

criminosa de outrem, visando à realização do fim comum, cria o vínculo 

do concurso de pessoas e sujeita os agentes à responsabilidade pela 

consequências da ação.”
4
 

 

 Dito isso, não são necessários maiores esforços para se 

concluir pela inépcia da peça acusatória no que se refere à imputação do 

crime de corrupção passiva pela acusada MONICA MOURA, uma vez que: 

(i) reconhece, por sua própria narrativa, que a denunciada MONICA 

MOURA não participou de quaisquer tratativas envolvendo contratos entre 

                                                           
2
 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal, vol. 1, 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 205. 

3
 Idem, p. 208. 

4
 BITENCOURT. Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 449. 
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os Estaleiros e a PETROBRAS; (ii) não descreve a ligação da denunciada 

MONICA MOURA com funcionários públicos integrantes da 

PETROBRAS, a justificar a comunicabilidade da elementar funcionário 

público inerente ao crime de corrupção passiva (art. 30 c/c art. 317, do CP); 

(iii) não descreve o vínculo de índole subjetiva com os demais denunciados 

e direcionado à prática do delito de corrupção passiva em coautoria e em 

unidade de desígnios; (iv) não descreve a base fática e os elementos 

concretos que demonstrem o conhecimento da origem dos valores por ela 

recebidos, principalmente do conhecimento dos apontados crimes de 

corrupção no âmbito dos contratos firmados no seio da PETROBRAS. 

 

Com efeito, nos crimes de autoria coletiva, Eugênio Pacelli de 

OLIVEIRA faz oportuna observação no sentido de que “Na hipótese de 

crimes praticados por mais de um agente, o membro do Ministério Público 

ou o querelante deverão atentar para a necessidade de se individualizar o 

máximo possível as ações atribuídas aos acusados, quando não for o caso 

de conduta realizada de modo uniforme por todos.”
5
 

 

Não é demais lembrar que, segundo o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal Federal, “O princípio da 

responsabilidade penal adotado pelo sistema jurídico brasileiro é o 

pessoal (subjetivo). A autorização pretoriana de denúncia genérica para 

os crimes de autoria coletiva não pode servir de escudo retórico para a 

não descrição mínima da participação de cada agente na conduta delitiva. 

Uma coisa é a desnecessidade de pormenorizar. Outra, é a ausência 

absoluta de vínculo do fato descrito com a pessoa do denunciado” (STF – 

                                                           
5
 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal, 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

157. 
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2ª T. – Rel. Min. Nelson Jobim – j. 20/03/2001 – DJ 24.08.01, p. 44 – 

grifamos). 

 

Na mesma esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça sobre denúncia de crime em concurso de pessoas: 

 

“3. Conforme as melhores lições, da denúncia – peça 

narrativa e demonstrativa – exigem-se informações precisas 

sobre quem praticou o fato (quis) e sobre os meios 

empregados (quibus auxiliis). 

4. Tratando-se de acusação de apropriação indébita de 

contribuição previdenciária, há necessidade da descrição de 

como teria o paciente concorrido para o crime e do grau de 

participação. 

5. Caso em que a denúncia é carente quanto à exposição das 

diversas condutas, por não trazer elementos que permitam 

descrever a relação entre os fatos delituosos e a autoria. 

6. Tal o aspecto, por faltar à denúncia a descrição de 

elementos de convicção que a amparem, não reúne tal peça, 

em torno de si, as exigências legais, estando, portanto, 

formalmente inepta.” 

(STJ – 6ª T. – HC 104497/SP – Rel. Min. Nilson Naves – DJe 

07.06.2010 – destacamos) 

 

Ora, Vossa Excelência, Eminente Juiz Federal, ao decretar a 

prisão preventiva da denunciada MONICA MOURA e de seu esposo 

JOÃO SANTANA, apontou que a situação de ambos é bem peculiar, nos 

seguintes termos: “Importante contextualizar que a situação deles, nisto a 

Defesa tem razão, difere da de outras pessoas envolvidas no esquema 

criminosa da Petrobrás. Afinal, não são agentes públicos beneficiários 

dos pagamentos de propina, como Paulo Roberto Costa ou Renato de 

Souza Duque, nem são dirigentes das empreiteiras que pagaram propina, 

como os confessos Dalton dos Santos Avancini (Camargo Correa) e 
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Ricardo Ribeiro Pessoa (UTC Engenharia), para ficar em alguns 

exemplos” (Evento 225 dos autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000/PR). 

 

Na mesma linha, ao proferir a louvável decisão que revogou o 

decreto de prisão preventiva da acusada MÔNICA MOURA, Vossa 

Excelência, com muita sensibilidade, ponderou que “Nessa avaliação, 

tenho também presente que a situação de ambos difere, em parte, da de 

outras pessoas envolvidas no esquema criminoso da Petrobrás. Afinal, 

não são agentes públicos ou políticos beneficiários dos pagamentos de 

propina, nem são dirigentes das empreiteiras que pagaram propina ou 

lavadores profissionais de dinheiro. Embora isso não exclua a sua 

eventual responsabilidade criminal, a ser analisada quando do 

julgamento, é possível reconhecer, mesmo nessa fase, que, mesmo se 

existente, encontra-se em um nível talvez inferior da de 

corruptores, corrompidos e profissionais do crime.” (Evento 9 dos autos 

nº 5035139-66.2016.4.04.7000/PR). 

 

Além disso, a própria denúncia deixa claro que a acusada 

MONICA MOURA e seu marido JOÃO SANTANA não integraram 

nenhum dos 4 (quatro) núcleos apontados pela acusação para viabilizar o 

complexo e sofisticado estratagema para obtenções de vantagens indevidas 

em detrimento da PETROBRAS, saltando aos olhos, segundo a versão 

apresentada na denúncia, que foram incluídos na imputação de corrupção 

passiva pelo simples fato de terem recebido valores como contraprestação 

do serviço de marketing eleitoral prestado notória, lícita e legitimamente ao 

Partido dos Trabalhadores, ausente qualquer indicativo de que tivessem a 

mínima idéia de que seriam provenientes de crimes praticados no âmbito de 

contratos firmados entre a PETROBRAS e alguns Estaleiros. 
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Como bem pontuou a ilustre Defesa do denunciado JOÃO 

SANTANA nos autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000/PR (de prisão/busca 

e apreensão), referidas pessoas “São empresários de renome do marketing 

político brasileiro e internacional, e, se cometeram algum pecado, foi o de 

receber recursos LÍCITOS, fruto de trabalho honesto, em conta não 

declarada no exterior (...).” 

 

Nesse contexto, figura-se evidente outra impropriedade da 

denúncia, qual seja, imputar o crime de corrupção passiva à denunciada 

MONICA MOURA, delito que, como se sabe, é crime próprio praticado 

por funcionário público, sem estabelecer e descrever em que circunstâncias 

referida denunciada teria ciência não só da origem dos valores, mas da 

especial condição de funcionário público de parte dos envolvidos 

(primeiro e segundo núcleos narrado na denúncia), o que demonstra a sua 

inépcia também por este fundamento, ante a flagrante negativa de vigência 

ao art. 41 do Código de Processo Penal. 

 

Conforme nos elucida José Paulo BALTAZAR JÚNIOR, “(...) 

o particular poderá até mesmo responder coautor, comunicando-se a 

qualidade de funcionário público, que é elementar do delito, por aplicação 

do art. 30 do CP, desde que essa circunstância tenha entrado em sua 

esfera de conhecimento (TRF4, AC 950416896-5, Darós, u., 2ª T., DJ 

23.3.00).”
6
 

 

Na mesma esteira, pontifica Guilherme de Souza NUCCI: 

 
                                                           
6
 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais, 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 297. 
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“19. Conhecimento da circunstância elementar por parte do 

coautor ou partícipe: é indispensável que o concorrente 

tenha noção da condição ou da circunstância de caráter 

pessoal do comparsa do delito, pois, do contrário, não se 

poderá beneficiar do disposto no art. 30. Assim, caso uma 

pessoa não saiba que está prestando auxílio a um funcionário 

público para apropriar-se de bens móveis pertencentes ao 

Estado (peculato para funcionário – art. 312, CP), responderá 

por furto.”
7
 (destacamos) 

 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dentro de sua 

competência constitucional de uniformização da legislação federal 

infraconstitucional, sedimentou entendimento no sentido de que:  

 

"Em se tratando de elementar do crime de peculato, é 

perfeitamente admissível, segundo o texto do art. 30 do 

Código Penal, a comunicação da circunstância da função 

pública aos co-autores e partícipes do crime, inclusive quanto 

àquele estranho ao serviço público" (HC 30.832/PB, Rel. Min. 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 19/04/2004, p. 219), 

desde que esses tenham ciência da condição de funcionário 

público daqueles.” (destacamos) 

(STJ – 6ª T. – AgRg no REsp 1459388/DF – Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura – DJe 02.02.2016 – destacamos) 

 

Derradeiramente, cabe pontuar que a questão atinente à técnica 

da denúncia tem merecido, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

reflexão no plano da dogmática constitucional, especialmente ao direito 

de defesa. É que o tema tem sérias implicações no campo dos direitos 

fundamentais. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua 

devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do 

Estado de Direito. 

 

                                                           
7
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 323. 
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Nas palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes: 

 

“Quando se fazem imputações vagas, dando ensejo à 

persecução criminal injusta, está-se a violar o princípio da 

dignidade da pessoa humana, que, entre nós, tem base 

positiva no artigo 1º, III, da Constituição. 

Como se sabe, na sua acepção originária, este princípio 

proíbe a utilização ou transformação do homem em objeto 

dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao 

dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a 

ofensas e humilhações. A propósito, em comentários ao art. 

1º da Constituição alemã, afirma Günther Dürig que a 

submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua 

degradação como objeto do processo estatal atenta contra o 

princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e 

fere o princípio da dignidade humana [Eine Auslieferung des 

Menschen na ein staatliches Verfahen um eine Degradierung 

zum Ibjekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des 

rechtlichen Gehörs.] – (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz 

Kommentar, Band I, Müchen, Verlag C.H.Beck, 1990, 1I 18). 

Não é difícil perceber os danos que a mera existência de ação 

penal impõe ao indivíduo. Daí a necessidade de rigor e 

prudência por partes daqueles que têm o poder de iniciativa 

nas ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu 

curso.” 

(STF – 2ª T. – HC 113.386/RS – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 

23.04.2013) 

 

A propósito, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao 

julgar o HC 164248/RR, assentou com muita precisão que “A perfeita 

descrição do comportamento irrogado na denúncia é pressuposto para o 

exercício da ampla defesa. Do contrário, a peça lacônica causa 

perplexidade, prejudicando tanto o posicionamento pessoal do réu em 

juízo como a atuação do defensor técnico” (STJ – 6ª T. – HC 164248/RR 

– Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 14.12.2011 – grifos 

nossos). 
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Assim, demonstrada a ilegalidade da denúncia genérica, 

constituindo-se em manifesto constrangimento ilegal à acusada MONICA 

MOURA, requer, com o devido respeito e acatamento, seja reconsiderada 

a decisão de recebimento da denúncia com relação à imputação do 

crime de corrupção passiva, com fundamento no art. 395, inciso I, do 

Código de Processo Penal, em face dos fundamentos jurídicos expostos que 

revelam sua manifesta inépcia, ante a evidente negativa de vigência ao art. 

41, do Código de Processo Penal, observado que a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “O 

fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro 

grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos 

arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior 

decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das 

hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, 

suscitada pela defesa”, concluindo que “As matérias numeradas no art. 

395 do Código de Processo Penal dizem respeito a condições da ação e 

pressupostos processuais, cuja aferição não está sujeita à preclusão (art. 

267, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP).” (STJ – 6ª T. – REsp 

1318180/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 29.05.2013 – 

destacamos). 

 

2.2. BIS IN IDEM ENTRE AS IMPUTAÇÕES DE CORRUPÇÃO 

PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO E AUSÊNCIA DE PROVAS 

 

Caso Vossa Excelência entenda pela regularidade formal da 

denúncia no que toca à imputação de corrupção passiva previsto no artigo 

317 do Código Penal, mantendo-se a decisão de recebimento da peça 
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acusatória no ponto específico – o que não se espera –, cabe destacar outra 

flagrante ilegalidade, qual seja, a nítida tentativa de dupla punição pelo 

mesmo fato, em decorrência do incompreensível e lamentável excesso 

acusatório. 

 

Com efeito, a vedação da dupla punição pelo mesmo fato se 

constitui em princípio constitucional implícito, advindo de tratados de 

direitos humanos (art. 5º, § 2º da Constituição Federal)
8
, dispondo ser 

inviável punir a pessoa duas ou mais vezes com base no mesmo fato 

praticado. 

 

Trata-se do conhecido princípio da vedação do bis in idem, o 

qual, em sua acepção material, carrega o significado de que ninguém 

pode ser condenado pela segunda vez em razão do mesmo fato. 

 

Como assentou recentemente a Colenda Sexta Turma do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a “Importante distinção entre os 

aspectos material e processual do ne  bis in idem reside nos efeitos e no 

momento em que se opera essa regra.  Sob  a  ótica  da  proibição  de  

dupla  persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a 

continuação ou a sobrevivência da  relação  jurídica  processual, 

enquanto que a proibição da dupla punição  impede tão somente que 

alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade,  ou  que  tenha o 

mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez 

para definir-se a sanção criminal.” (STJ – 6ª T. – HC 229650/SP – Rel. 

Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 15.03.2016) 

                                                           
8
 A propósito, o princípio em questão está expresso no artigo 20 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 4.388/2002. 
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Da leitura da denúncia e das extensas alegações finais do 

Parquet Federal, percebe-se que, apesar da constante repetição de fatos e 

argumentos, com capitulações jurídicas distintas (corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro), os fatos são rigorosamente os mesmos, com 

identidades de elementos e circunstâncias: o recebimento do montante de 

US$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares) pelos 

acusados MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, por meio de conta 

bancária de titularidade offshore SHELLBILL FINANCE S.A., mantida no 

Banco Heritage, na Suiça, cujos pagamentos partiram de conta bancária de 

titularidade da offshore DEEP SEA OIL CORP, mantida no Delta National 

Bank & Trust Co, controlada pelo acusado ZWI SKORNICKI, cujos 

valores teriam origem em crimes de corrupção praticados no seio e em 

desfavor da PETROBRAS, tudo seguindo as orientações do acusado JOÃO 

VACCARI NETO como mecanismo para saldar dívida do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

Com base nesse mesmo fato, ou seja, nessa mesma conduta 

(receber), pretende a acusação extrair duas consequências jurídicas, quais 

sejam, tanto a condenação da acusada MONICA MOURA por corrupção 

passiva, como sua condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, com as 

penas somadas em concurso material. 

 

Todavia, a pretensão não merece guarida, pois, conforme já 

decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, sendo “a corrupção passiva 

um crime formal, ou de consumação antecipada, é indiferente para a 

tipificação da conduta a destinação que o agente confira ou pretenda 

conferir ao valor ilícito auferido, que constitui, assim, mera fase de 
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exaurimento do delito” (STF – Tribunal Pleno – Inq. 2.245 – Rel. Min. 

Joaquim Barbosa – DJ 28.08.2007). 

 

Em que pese o enorme esforço argumentativo dos i. 

representantes do Ministério Público Federal em suas alegações finais, a 

própria acusação expressamente reconhece que “Evidentemente, como 

exaustivamente demonstrado, no momento das operações de lavagem, as 

corrupções já estavam devidamente consumadas pela oferta/promessa e 

aceitação das vantagens ilícitas.” (fls. 232 das alegações finais).  

 

Está muito claro, portanto, aos olhos do próprio Órgão 

acusatório, que o ato de receber valores, imputado à acusada MÔNICA 

MOURA, na forma narrada, constitui-se em mero exaurimento do crime de 

corrupção consumado anteriormente pelas condutas de oferta/promessa e 

aceitação de vantagens indevidas no âmbito das tratativas envolvendo o 

alto escalão da PETROBRAS, o representante do estaleiro KEPEL FELLS 

e o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, para acertarem detalhes sobre 

contratos e vantagens ilícitas.  

 

Outra impropriedade que também evidencia o bis in idem na 

imputação é que, se a acusada MONICA MOURA tivesse praticado os atos 

de corrupção apontados como crimes antecedentes ao de lavagem de 

dinheiro, em sendo apontada como autora também deste último delito, ter-

se-ia hipótese da chamada autolavagem. Contudo, o Egrégio Supremo 

Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, para que se caracterize 

a chamada autolavagem, entendida como a lavagem praticada pelo mesmo 

autor do crime antecedente, se “pressupõe a prática de atos de ocultação 

autônomos do produto do crime antecedente (já consumado)” (STF – 
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Tribunal Pleno – AP470 EI-sextos – Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso 

– DJe 20.08.2014), sob pena de flagrante bis in idem. 

 

De qualquer ângulo que se analise as imputações, é cristalina a 

plena identidade entre os fatos para deles se extrair uma dupla condenação, 

em evidente propósito de dupla punição, a revelar patente excesso 

acusatório. 

 

Não há dúvidas, portanto, que a dupla punição pelo mesmo 

fato se constituiria em verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana – axioma centro do ordenamento jurídico-constitucional – 

sobre o ius puniendi estatal, razão pela qual deve ser julgada improcedente 

a acusação de corrupção passiva em relação à acusada MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA. 

 

Para além do indubitável bis in idem, os autos apontam para a 

completa ausência de provas a sustentar a pretensão de condenação da 

acusada pelo delito de corrupção passiva. Isso fica muito claro quando 

analisadas as premissas colocadas pelo Ministério Público Federal para 

sustentar que a acusada MONICA MOURA tinha conhecimento dos crimes 

de corrupção praticados no âmbito da PETROBRAS. 

 

O MPF, ao sustentar o pedido de condenação da acusada 

MÔNICA MOURA por corrupção passiva, afirma que “as provas colhidas 

nos presentes autos revelaram claramente o conhecimento por parte dos 

dois publicitários de que os valores recebidos de ZWI SKORNICKI eram 

efetivamente oriundos de crime de corrupção praticada em desfavor da 

Estatal brasileira de Petróleo.” 
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Para basear tal conclusão, menciona que MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA “não eram simples fornecedores de serviço ao Partido 

dos Trabalhadores. Muito mais do que isso, mantinham intensa relação 

com aquela agremiação política, em especial com as atividades 

estratégicas de cúpula.” (fls. 119 das alegações finais). 

 

Com o devido respeito, impressiona o fato de que os i. 

representantes do MPF, mesmo se utilizando de longas 298 laudas em suas 

alegações finais, não apresentam, de forma clara e objetiva, com base em 

elementos probatórios concretos, prova de que a acusada MÔNICA 

MOURA, ao lado de seu esposo JOÃO SANTANA, tenham qualquer tipo 

de envolvimento a caracterizar coautoria ou participação nos crimes 

praticados no âmbito da PETROBRAS, ou mesmo o conhecimento de tais 

crimes. 

 

O longo discurso realizado nas derradeiras (e agressivas) 

alegações ministeriais tem lastro em suposições lançadas de maneira 

desconexa, a partir de criativas interpretações de que os acusados 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA (i) “não eram simples 

fornecedores de serviço ao Partido dos Trabalhadores”; (ii) “mantinham 

intensa relação com aquela agremiação política, em especial com as 

atividades estratégicas da cúpula”; (iii) ao realizarem campanhas do 

partido entre os anos de 2002 e 2014, “estabeleceram relação bastante 

próxima com os altos quadros daquela agremiação política”; (iv) “A 

partir do estreito mantido com as principais lideranças do Partido dos 

Trabalhadores, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA passaram a exercer 

o papel de verdadeiros conselheiros da cúpula da agremiação”. 
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Assim, conclui o MPF que “essa relação estreita e a função 

estratégica desenvolvida também durante o mandato exercido por 

membros relevantes do Partido dos Trabalhadores permitia que MONICA 

MOURA e JOÃO SANTANA adquirissem profundo conhecimento sobre as 

atividades lícitas e ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram 

fundamentais para que fosse estruturado o desvelado projeto de 

manutenção no poder do Partido” e que “como retribuição, JOÃO 

VACCARI determinava que os operadores e representantes dos Estaleiros 

efetuassem transferências de valores em favor de MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA, quantia esta que era posteriormente deduzida do saldo 

devedor de propina que cabia ao Partido dos Trabalhadores, prometida 

pelos estaleiros e solicitada por RENATO DUQUE em razão da 

contratação obtida com a PETROBRAS.” 

 

Essas premissas, repetidas como um mantra pela acusação, são 

permeadas por e-mails selecionados tendenciosamente pelo Parquet e não 

se prestam a comprovar o envolvimento da acusada MONICA 

MOURA com crime algum, ou mesmo conhecimento de crimes 

eventualmente praticados por integrantes do Partido dos 

Trabalhadores.  

 

Tenta-se, em verdade, realizar uma contextualização com base 

em mensagens eletrônicas desconectadas, colocando a acusada MÔNICA 

MOURA, ao lado de seu marido JOÃO SANTANA, numa posição tal 

dentro do Partido dos Trabalhadores que seria impossível ambos não 

conhecerem as atividades ilícitas da agremiação política. 
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Com o devido respeito aos i. representantes do Ministério 

Público Federal, essa premissas são manifestamente equivocadas e não 

passam de suposições que não se prestam a extrair as graves consequências 

que pretendem enquanto titulares do direito de promover, privativamente, a 

presente ação penal pública. 

 

A acusada MONICA MOURA, por ocasião de seu 

interrogatório, após contextualizar suas atribuições na empresa Pólis 

Propaganda, teve a oportunidade de esclarecer que sequer chegaram a atuar 

em exclusividade enquanto prestadores de serviço de marketing eleitoral ao 

Partido dos Trabalhadores (Evento 486): 

 

“Juiz Federal:- Não chegaram a atuar, a partir de 2006, 

talvez em exclusividade para o Partido dos Trabalhadores, 

ou não? 

Interrogada:- Não era exatamente exclusividade, Excelência. 

É que depois da campanha do presidente Lula, em 2006, nós 

fizemos só a campanha do presidente Lula porque uma 

campanha presidencial no Brasil, um país continental como o 

Brasil, é impossível fazer mais de uma campanha. É 

diferente de uma campanha municipal, que nós 

conseguimos fazer, à época conseguimos fazer duas, três 

campanhas, dependendo da dimensão da campanha. A 

campanha do presidente Lula foi só esta campanha que nós 

fizemos. Em 2008 nós trabalhamos de novo, mas daí 

trabalhamos para outros partidos também. Fizemos PT, que 

foi a Marta Suplicy, mas também fizemos PDT e fizemos um 

outro candidato que eu não me recordo agora. Em 2010 mais 

uma vez era uma campanha presidencial e daí fizemos 

somente a campanha da presidente Dilma. Mas é que não 

houve exatamente uma exclusividade, mas é óbvio que 

trabalhamos mais para o partido, para o PT. 

Juiz Federal:- Esse atendimento aos Partidos dos 

Trabalhadores é uma questão de negócios, basicamente? 
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Interrogada:- Meramente de negócios, assim como 

trabalhamos com outros partidos no Brasil e no exterior. 

Nós já fizemos campanha, fora o Brasil, em 6 outros países, 

campanhas fora do Brasil.” (destacamos) 

 

No mesmo sentido os esclarecimentos prestados pelo acusado 

JOÃO SANTANA quando de seu interrogatório judicial (Evento 486): 

 

“Juiz Federal:- Essas campanhas o senhor trabalhava com 

exclusividade ao Partido dos Trabalhadores ou o senhor 

também fazia para outros partidos? 

Interrogado:- Durante essas campanhas, sim. Eu nunca fiz 

campanhas paralelas, claro que seria uma incongruência e 

problema ético impossível de ser resolvido. Mas durante a 

minha carreira eu trabalhei para diversos partidos, fiz 

campanha para o PMDB, eu fiz campanha para o PP, fiz 

campanha para o PDT, fiz campanha até para o candidato 

do PFL. 

Juiz Federal:- Essas campanhas eram feitas pelo senhor a 

título de negócios, não a título de filiação partidária? 
Interrogado:- Claro que unicamente como uma questão 

profissional. 

Juiz Federal:- Profissional? 

Interrogado:- Isso porque nós somos uma empresa 

especializada em marketing político nos modos 

internacionais. Então não havia filiação partidária, eu não 

sou filiado ao partido. Era contratado pelo partido, mas não 

tinha nenhum compromisso de natureza política ou 

ideológica.” (destacamos) 

 

A total ausência de vínculo partidário ou ideológico dos 

acusados foi corroborada pelos esclarecimentos prestados pela testemunha 

Fernando Vita Souza, que conhece o acusado JOÃO SANTANA desde a 

década de 1960. Confira-se (Evento 450): 
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“Defesa de João Santana:- E ele é um profissional, o senhor 

como jornalista, ele é um profissional do marketing eleitoral 

ou ele é um profissional do marketing petista ou, explicando 

melhor a minha pergunta, ele é um profissional preocupado 

apenas em entregar o trabalho dele ou a preocupação dele é 

partidária? 

Depoente:- Eu lhe diria que João nunca me pareceu um 

camarada, eu tenho pra mim que ele fez campanhas para o 

PT como faria pro DEM, PSDB, PC do B, não encontro, até 

porque o João, apesar de a família dele ter braços, eu costumo 

dizer que a origem da família dele aqui na cidade de Irará, 

Irará era conhecido como a Little Moscow, que era a cidade 

que mais tinha comunistas de qualidade e o João tendo 

nascido numa família, a família Santana, que tinha vários 

comunistas, mesmo lá atrás eu nunca vi o João preocupado 

com movimento estudantil de rua ou qualquer coisa dessa 

ordem. Então, hoje, como profissional, eu acho que ele 

trabalharia para qualquer partido que se dispusesse a pagar 

o que custa os seus serviços.” (destacamos) 

 

Tem-se, assim, como no mínimo inapropriadas as conclusões 

postas pelos i. representantes do MPF, de que o casal MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA não seriam “simples prestadores de serviço” ao Partido 

dos Trabalhadores. A “proximidade” com “altos integrantes” da 

agremiação partidária, por certo, não tem viés partidário ou ideológico, a 

revelar qualquer envolvimento ou conhecimento irrestrito de eventuais atos 

ilícitos praticados por integrantes do partido, em especial, de crimes de 

corrupção praticados no âmbito da PETROBRAS. 

 

Ora, a “influência e o trânsito” decorrente do prestígio do 

casal MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, enquanto profissionais de 

reputação ilibada e com competência reconhecida de forma notória na área 

do marketing eleitoral, e suas relações com a alta cúpula de tal agremiação 

política não pode ser interpretado como evidência de que tenham 
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“condução das estratégias do Partido dos Trabalhadores”, ou mesmo que 

“Em consequência do trabalho estratégico desempenhado para a 

manutenção do Partido dos Trabalhadores no poder, JOÃO SANTANA e 

MONICA MOURA recebiam parte da vantagem indevida paga em favor do 

Partido dos Trabalhadores em decorrência dos crimes praticados contra a 

PETROBRAS.” 

 

O prestígio do casal não se restringe a integrantes do Partido 

dos Trabalhadores, mas se estende muito além dessa agremiação partidária, 

e jamais pode ser interpretado como vínculo de natureza criminosa, a 

revelar o conhecimento de práticas criminosas – em especial da origem dos 

recursos que lhe foram repassados e que são objeto da denúncia. 

 

Excelência, os fatos e provas são claros como a luz do Sol e 

apontam que a acusada MÔNICA MOURA não estava inserida no 

ambiente de corrupção que, como apontado pelos i. representantes do MPF, 

tomou conta da PETROBRAS. Foram apenas contatos pontuais e 

superficiais com o acusado ZWI SKORNICKI, o qual, na condição de 

empresário, assumiu dívida do Partido dos Trabalhadores relativa aos 

serviços de marketing eleitoral prestado pela empresa de propriedade da 

nominada acusada e de seu esposo, o acusado JOÃO SANTANA.  

 

Não é demais lembrar, mais uma vez, que Vossa Excelência, 

mesmo antes do término da instrução processual, ao revogar de forma 

louvável o encarceramento preventivo da acusada MÔNICA MOURA, já 

vislumbrara a ausência de fatos e provas a respaldar o alardeado suposto 

envolvimento da nominada acusada e seu marido JOÃO SANTANA nos 

crimes de corrupção praticados no seio da PETROBRAS.  
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Pontuou Vossa Excelência que "Nessa avaliação, tenho 

também presente que a situação de ambos difere, em parte, da de 

outras pessoas envolvidas no esquema criminoso da Petrobrás. Afinal, 

não são agentes públicos ou políticos beneficiários dos pagamentos de 

propina, nem são dirigentes das empreiteiras que pagaram propina ou 

lavadores profissionais de dinheiro. Embora isso não exclua a sua 

eventual responsabilidade criminal, a ser analisada quando do 

julgamento, é possível reconhecer, mesmo nessa fase, que, mesmo se 

existente, encontra-se em um nível talvez inferior da de 

corruptores, corrompidos e profissionais do crime.” (Evento 9 dos autos 

nº 5035139-66.2016.4.04.7000/PR). 

 

Em síntese, tem-se que (i) a acusação reconhece, por sua 

própria narrativa, que a acusada MONICA MOURA não participou de 

quaisquer tratativas envolvendo contratos entre os Estaleiros e a 

PETROBRAS; (ii) não se comprova a ligação da acusada MONICA 

MOURA com funcionários públicos integrantes da PETROBRAS, a 

justificar a comunicabilidade da elementar funcionário público inerente ao 

crime de corrupção passiva (art. 30 c/c art. 317, do CP); (iii) não há 

comprovação do vínculo de índole subjetiva da acusada MÔNICA 

MOURA com os demais denunciados e direcionado à prática do delito de 

corrupção passiva em coautoria e em unidade de desígnios a revelar sua 

contribuição/participação no complexo estratagema narrado para receber 

vantagem indevida de forma consciente e com unidade de desígnios com os 

demais denunciados; (iv) não há comprovação, com base em elementos 

concretos e acima de qualquer dúvida razoável, que a nominada acusada 

tinha o conhecimento da origem dos valores por ela recebidos, 
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principalmente do conhecimento dos apontados crimes de corrupção no 

âmbito dos contratos firmados no seio da PETROBRAS. 

 

Com base nessas breves considerações, requer seja julgada 

improcedente a denúncia, com a consequente absolvição da acusada 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA da imputação do crime de 

corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, com fundamento 

no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal (“estar provado que o 

réu não concorreu para a infração penal”), ou, sucessivamente, com 

fundamento no inciso V (“não existir prova de ter o réu concorrido para a 

infração penal”) ou, ainda em caráter sucessivo, com fundamento no inciso 

VII do mesmo dispositivo (“não existir prova suficiente para a 

condenação”). 

 

3. IMPUTAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO – ATIPICIDADE 

SUBJETIVA – CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE TIPO – 

ABSOLVIÇÃO LEGITIMADA 

 

Em outro tópico da denúncia, os i. representantes do 

Ministério Público Federal imputam a prática do crime de lavagem de 

dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, em concurso 

material, por 9 (nove) vezes, em desfavor da acusada MONICA MOURA. 

 

Narra a peça acusatória que, “No período compreendido entre 

25/09/2013 e 04/11/2014, ZWI SCORNICKI, na condição de representante 

comercial e operador da empresa KEPPEL FELS, sob orientação do então 

tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, JOÃO VACCARI NETO, de 

modo consciente e voluntário, serviu-se de conta mantida em instituição 
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financeira sediada na Suiça, em nome da offshore DEEP SEA OIL CORP, 

da qual era proprietário beneficiário, para, mediante nove transferências, 

remeter a quantia de US$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 

dólares) para a conta também mantida no exterior, aberta em nome da 

offshore SHELLBILL FINANCE S.A., em benefício de MONICA REGINA 

CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA, de forma a ocultar e dissimular a 

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de 

valores provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos antecedentes de 

fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, 

praticados em detrimento da Petrobras e em parte já descritos neste peça, 

nos itens II, III e IV.” 

 

Sustenta a acusação que “Os depósitos foram realizados a 

partir de conta mantida no banco DELTA NATIONAL BANK & TRUST 

CO por ZWI SKORNICKI em nome da offshore DEEP SEA OIL CORP., 

em favor da conta do BANQUE HERITAGE aberta em nome da offshore 

SHELLBILL FINANCE S.A., cujos beneficiários são JOÃO CERQUEIRA 

DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, mediante a 

utilização da conta correspondente do CITIBANK NORTH AMERICA, 

NEW YORK (...)”, observado que a offshore remetente DEEP SEA OIL, 

controlada por ZWI SKORNICKI, teria recebido, no período 

compreendido de 19/04/2013 a 03/10/2014, o montante de pelo menos US$ 

1.319.736,00 como pagamento pelos serviços prestados à KEPEL FELS 

em contratos firmados com a PETROBRAS. 

 

Nesse panorama, afirma o MPF, em linhas gerais, que “A 

conta SHELLBILL era notoriamente utilizada por MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA para o recebimento de recursos oriundos de crimes”, em 
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especial “no que toca às 09 transferências de US$ 500.000,00 (quinhentos 

mil dólares) realizadas por ZWI SCORNICKI para a conta SHELLBILL”, 

concluindo-se que “tanto MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA 

tinham plena consciência de que tais recursos eram provenientes de 

crime” (fls. 85), uma vez que “o recebimento de forma dissimulada de 

recursos originados de representante da KEPPEL FELLS deixava bastante 

evidente que os valores transferidos por ZWI SCORNICKI no exterior com 

base em contrato ideologicamente falso tinham relação com crimes 

cometidos em detrimento da PETROBRAS” (fls. 90). 

 

A acusação, com o devido respeito, não merece prosperar. 

 

O processo de lavagem de dinheiro consiste em um processo 

mediante o qual se busca introduzir na atividade econômica, com a 

aparência lícita, um bem, direito ou valor proveniente de uma infração 

penal prévia. 

 

Gustavo Henrique BADARÓ e Pierpaolo Cruz BOTTINI, em 

obra doutrinária específica sobre o tema, conceituaram o delito em tela 

como “(...) o ato ou a sequencia de atos praticados para mascarar a 

origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o escopo 

último de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude.”
9
  

 

Nas palavras do Eminente Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, “Tradicionalmente, define-se a lavagem de dinheiro como um 

                                                           
9
 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012, 2ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 23. 
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conjunto de operações por meio das quais os bens, direitos e valores 

obtidos com a prática de determinados crimes são integrados ao sistema 

econômico financeiro, com a aparência de terem sido obtidos de maneira 

lícita, como forma de “mascaramento” da obtenção ilícita de capitais” 

(STJ – 5ª T. – RHC 57703/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 

DJe 16.02.2016 – destacamos). 

 

Tem-se, assim, que o crime de lavagem de dinheiro é um 

crime autônomo, mas de natureza acessória, pois depende da conexão 

com o ilícito penal anteriormente praticado para o seu aperfeiçoamento, 

onde, por meio de condutas autônomas, o agente promove o afastamento do 

produto do crime anterior visando dar-lhe aparência de licitude para 

reintegra-lo ao sistema econômico financeiro de forma aparentemente 

lícita. 

 

Na espécie dos autos, como já visto, a acusada MONICA 

MOURA, assim como seu marido JOÃO SANTANA, são acusados de 

receber valores, por meio de 9 (nove) transferências bancárias realizadas no 

exterior, em favor de offshore SHELLBILL FINANCE, de propriedade do 

casal, como contraprestação de serviços de marketing eleitoral prestados ao 

Partido dos Trabalhadores na campanha presidencial de 2014. 

 

Quanto ao efetivo recebimento dos valores, não paira qualquer 

controvérsia. As alegações finais defensivas terão por objetivo demonstrar, 

suscintamente, a inexistência de dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo 

de lavagem de dinheiro, na conduta da acusada MONICA MOURA.  
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Ao longo da denúncia e das extensas e repetitivas alegações 

finais do MPF, percebe-se que o órgão acusatório tenta, incansavelmente, 

expor que a acusada MONICA MOURA, ao lado de seu esposo JOÃO 

SANTANA, não eram meros prestadores de serviços de marketing eleitoral 

ao Partido dos Trabalhadores, mas tinham uma posição de destaque e 

confiança tal que saberiam tudo o que de lícito e também de ilícito que 

pautaria as atividades de tal agremiação política. 

 

Como já visto, são alegações de que os acusados MONICA 

MOURA e JOÃO SANTANA (i) “não eram simples fornecedores de 

serviço ao Partido dos Trabalhadores”; (ii) “mantinham intensa relação 

com aquela agremiação política, em especial com as atividades 

estratégicas da cúpula”; (iii) ao realizarem campanhas do partido entre os 

anos de 2002 e 2014, “estabeleceram relação bastante próxima com os 

altos quadros daquela agremiação política”; (iv) “A partir do estreito 

mantido com as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA passaram a exercer o papel de 

verdadeiros conselheiros da cúpula da agremiação”. 

 

Contudo, nem mesmo mediante 298 laudas de derradeiras 

alegações a acusação apontou de maneira clara, extreme de dúvidas, a 

prova de que a acusada MONICA MOURA tivesse conhecimento da 

origem criminosa dos valores repassados pelo acusado ZWI SKORNICKI 

por meio das transações financeiras mencionadas na denúncia, a revelar seu 

conhecimento sobre a origem dos valores, ou seja, não se desincumbiu a 

acusação de seu ônus processual de provar a existência do dolo direto 

enquanto elemento subjetivo a caracterizar o delito de lavagem de dinheiro. 
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Ao longo da instrução processual, ficou bem evidenciado a 

completa ausência de qualquer elemento probatório a demonstrar que a 

denunciada MONICA MOURA e seu esposo JOÃO SANTANA tenham 

estabelecido uma relação tal que tivessem conhecimento de que o 

denunciado ZWI SKORNICKI fosse suposto operador de propinas do 

Estaleiro KEPPEL FELS no âmbito de contratos firmados com a 

PETROBRAS, e que os valores transferidos à offshore do casal no exterior, 

SHELLBILL FINANCE, teria origem em crimes de corrupção praticados 

no âmbito de tal empresa estatal. 

 

O panorama processual revela que tanto o acusado ZWI 

SKORNICKI quanto os acusados MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e 

JOÃO SANTANA, envolvidos na transação financeira objeto da denúncia, 

esclareceram, de modo totalmente convergente, a verdade dos fatos. 

 

O acusado ZWI SKORNICKI, enquanto réu colaborador, 

afirmou, em um primeiro momento, os detalhes envolvendo sua atuação 

enquanto representante do grupo KEPPEL FELS junto à PETROBRAS, em 

especial quanto às contratações envolvendo este estaleiro pela referida 

empresa estatal, especificamente no que se refere aos contratos específicos 

constantes da denúncia. 

 

Referido acusado relatou que houve acerto de propina com o 

acusado PEDRO BARUSCO envolvendo alguns contratos específicos 

firmados entre o grupo KEPPEL FELS e a PETROBRAS, e que parte 

desses valores era dirigida ao Partido dos Trabalhadores. Esclareceu, ainda, 

que os repasses eram feitos a tal agremiação política sob orientação do 

acusado JOÃO VACCARI NETO, o qual faria a coordenação dos 
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pagamentos feitos pela KEPPEL FELS. JOÃO VACCARI NETO teria sido 

apresentado ao acusado ZWI SKORNICKI por PEDRO BARUSCO. 

 

Para operacionalizar tais repasses, teria sido aberta, então, uma 

espécie de “conta corrente” com o acusado JOÃO VACCARI NETO, “e 

foi sendo pago a pessoas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil.”  

 

Nesse contexto, foi inserida a acusada MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA, esposa do acusado JOÃO SANTANA. Estes, por terem 

prestado serviços de marketing eleitoral ao Partido dos Trabalhadores por 

meio da empresa Pólis Propaganda, especificamente na campanha 

presidencial do ano de 2010, eram credores de aproximadamente R$ 10 

milhões, e estavam com enorme dificuldade para recebimento, sendo 

protelada indefinidamente pela referida agremiação política
10

. 

 

Diante do impasse e das legítimas cobranças por parte da 

acusada MÔNICA MOURA, responsável pela parte financeira da empresa 

Pólis Propaganda, o acusado JOÃO VACCARI NETO, tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores à época da campanha e pessoa a qual acertava os 

respectivos pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço 

correlatos, disse que o saldo seria pago pelo acusado ZWI SKORNICKI, 

passando as melhores referências e explicando que referida pessoa, 

                                                           
10

 Como a acusada esclareceu em seu interrogatório judicial (Evento 486), “Esse pagamento, Excelência, 

foi referente a uma dívida de campanha que ficou, que o PT ficou devendo à gente na campanha de 2010, 

a campanha da presidente Dilma, a primeira campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais, 

que não foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito essa dívida. Eu tinha dívidas, fiquei 

com muitas dívidas de campanha depois disso e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito, 

enfim. No fim de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vaccari, que era a pessoa responsável pelos 

pagamentos, era o tesoureiro na época da campanha, era quem acertava comigo os pagamentos de 

campanha, e ele me mandou procurar um empresário, que queria colaborar com o partido, e que ia 

pagar essa dívida de campanha. Foi assim que eu cheguei ao senhor Zwi Skornicki.” 



Juliano Campelo Prestes  Advogados 

 
Al. Dr. Muricy, nº 390, cjto. 901, Curitiba/PR, CEP 80.020-040 

e-mail: jcampeloprestes@gmail.com  
42 

 

enquanto grande empresário, queria colaborar com o Partido enquanto 

doador, e que iria, assim, pagar essa dívida de campanha. 

 

Por ocasião de seu interrogatório, a acusada MÔNICA 

esclareceu que indagou ao acusado JOÃO VACCARI NETO: “Como é que 

vai ser feito isso?” Ele falou “Olha, vai ter que parcelar, ele não tem como 

pagar de uma vez essa dívida, mas vai ser paga essa dívida. Você fique 

tranquila que você vai receber esse dinheiro, vá conversar com ele que já 

está tudo acertado com ele.” E eu cheguei para acertar com ele esse 

detalhe, para mim era um empresário que estava colaborando com o 

partido, pagando a dívida.” 

 

Assim, foram realizadas, de fato, 9 (nove) transferências no 

valor de US$ 500 mil cada a partir de conta mantida no Delta Bank em 

nome da offshore DEEP SEA OIL, controlada pelo acusado ZWI 

SKORNICKI, para a conta mantida no Banco Heritage em nome da 

offshore SHELLBILL FINANCE, controlada pela acusada MÔNICA 

MOURA e seu esposo JOÃO SANTANA, totalizando o montante de US$ 

4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares). 

 

Por tais fatos, os i. representantes do Ministério Público 

Federal buscam a condenação da acusada MÔNICA MOURA por lavagem 

de dinheiro. 

 

Contudo, está ainda mais claro, após a instrução processual, 

que a acusada MÔNICA MOURA não tinha qualquer envolvimento com 

os delitos praticados em prejuízo à PETROBRAS, ou mesmo 

conhecimento da origem dos valores que foram objeto das operações 
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financeiras mencionadas na denúncia para satisfação de crédito lícito e 

decorrente de serviços efetivamente prestados, cuja regularidade sequer é 

questionada pelo Ministério Público Federal.  

 

Referida acusada se viu envolvida em um turbilhão de 

acusações – inclusive permanecendo longo período no cárcere, é bom 

lembrar – pelo fato de ter seguido orientações do tesoureiro da agremiação 

política à qual prestou serviços de natureza privada para recebimento de 

crédito legítimo por intermédio de empresário que jamais imaginou ser 

operador de propinas em contratos firmados com aquela empresa estatal. 

 

Com efeito, não se tratando da chamada autolavagem, que 

ocorre quanto o autor do crime antecedente é também o autor dos atos 

posteriores de lavagem de ativos, deve ser demonstrado pela acusação que 

o acusado tinha a ciência de que os valores recebidos seriam produto 

dos crimes antecedentes apontados, de forma a se demonstrar o agir 

doloso para encobrimento de valores, bens ou direitos que saiba oriundos 

de infração penal. 

 

No que se refere ao elemento subjetivo, Pierpaolo Cruz 

BOTTINI pontua que “a tipicidade da lavagem de dinheiro é composta por 

elementos objetivos – já estudados – e subjetivos. E o elemento subjetivo 

nuclear do crime em questão – no Brasil – se limita ao dolo. Ao contrário 

de outros países – como Espanha e Chile – o tipo penal em discussão não 

existe aqui na forma culposa – consciente ou inconsciente. Apenas o 

comportamento doloso é objeto de repreensão, caracterizado como aquele 

no qual o agente tem ciência da existência dos elementos típicos e 

vontade de agir naquele sentido. Logo, não basta a constatação objetiva 
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da ocultação ou dissimulação. É necessário demonstrar que o agente 

conhecia a procedência criminosa dos bens e agiu com consciência e 

vontade de encobri-los” (destacamos). 

 

Na mesma linha, a doutrina de Marco Antonio de BARROS: 

 

“O elemento subjetivo no crime de lavagem é o dolo. A nossa 

lei não previu a figura culposa, como ocorre nas legislações 

da Espanha e da Alemanha. 

Sustentamos que o dolo, in casu, é o dolo direto, isto é, 

aquele em que o agente tem conhecimento do fato que quer 

realizar, e que, por sua vontade, o realiza. Não é aceitável, a 

nosso ver, o argumento que detende a possibilidade de se 

confirmar o elemento subjetivo com esteio na figura do dolo 

eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo). 

As condutas alternativas do tipo penal estão ligadas à 

intencionalidade de se ocultar ou dissimular o patrimônio 

ilícito originário de crime antecedente (...). 

A ciência prévia ou a ação consciente por parte do autor do 

fato, no sentido de que os bens procedem de uma infração 

penal anterior, constitui elemento normativo do tipo. Para 

que o sujeito o conheça, é necessário realizar previamente 

um processo de valoração. 

Por isso, só se configura o crime de lavagem de dinheiro 

quando o sujeito ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimento ou propriedade de bens, 

direitos ou valores “sabendo” que estes são provenientes de 

uma infração penal primária (crime ou contravenção penal 

antecedente).”
11

 (destacamos) 

 

Como já demonstrado em tópico anterior, as afirmações de que 

a acusada MONICA MOURA, ao lado de seu esposo JOÃO SANTANA, 

teriam uma relação tal com o Partido dos Trabalhadores que teriam 

conhecimento sobre as atividades lícitas e ilícitas da agremiação partidária 

                                                           
11

 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas, 4ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 62/63. 
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(intensa relação com a cúpula do Partido, autênticos assessores etc.) não se 

sustenta, porquanto são suposições que não se prestam a evidenciar ou 

comprovar o conhecimento da origem dos valores recebidos do acusado 

ZWI SKORNICKI. 

 

Trata-se, em verdade, de uma afirmação demasiadamente 

aberta, que não se constitui sequer em indício apto a se extrair as 

conclusões apontadas. Não se prestam a evidenciar que a acusada 

MONICA MOURA tenha conhecimento do amplo espectro de atuação do 

Partido dos Trabalhadores, em especial de frentes de atuação que se 

utilizem de meios ilícitos, mediante a prática de infrações penais, e, menos 

ainda, a demonstrar com base empírica idônea que a acusada tinha ciência 

da origem dos valores em questão. 

 

Note-se que os acusados integrantes do primeiro e segundo 

núcleos apontados na denúncia, integrantes dos quadros da PETROBRAS, 

afirmaram, na condição de colaboradores quando de seus interrogatórios 

não conhecer a acusada MÔNICA MOURA. O acusado ZWI 

SKORNICKI, a seu turno, também na condição de colaborador, esclareceu 

que nunca comentou a origem dos valores com a acusada MÔNICA 

MOURA, e que tiveram tão somente dois contatos pontuais em seu 

escritório: 

 

“Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor teve essa 

visita da senhora Mônica Moura, o senhor a encontrou em 

outras oportunidades? 

Interrogado:- Duas vezes no meu escritório, somente. 

Juiz Federal:- Duas vezes? 

Interrogado:- Sim.” 
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Como a acusada MÔNICA MOURA afirmou em seu 

interrogatório judicial, recebeu as melhores referências do acusado ZWI 

SKORNICKI enquanto grande empresário por parte do acusado JOÃO 

VACCARI. Aquele estaria interessado, segundo VACCARI, em contribuir 

com o Partido dos Trabalhadores, mediante o pagamento da dívida do 

Partido referente aos serviços de marketing eleitoral prestados pelos 

acusados MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA (Evento 486), ausente 

qualquer indicativo sobre a origem criminosa dos valores. Pelos detalhes, 

confira-se os seguintes trecho de depoimento: 

 

“Ministério Público Federal:- E nada disso sinalizava para a 

senhora que poderia ser um dinheiro de propina, um dinheiro 

de...? 

Interrogada:- Não, um grande empresário, nunca me passou 

pela cabeça propina, doutora, para falar a verdade. Não é 

que eu imaginei, nunca me passou pela cabeça essa ideia de 

que esse dinheiro tinha origem de uma propina, ou de quer 

que seja. O que eu sabia era que um grande empresário, que 

estava, como vários outros empresários que colaboram com 

vários outros partidos no Brasil, ou em outros lugares do 

mundo, estava pagando, estava colaborando com o PT e 

estava pagando a dívida de campanha. 

Ministério Público Federal:- Está certo. A senhora 

mencionou também que a senhora não tinha tido contato com 

o senhor Zwi antes desse momento, né? 

Interrogada:- Nunca, nunca. Não sabia nem quem era o 

senhor Zwi, realmente eu não... 

Ministério Público Federal:- Pois é, mas como que ele era 

um grande empresário, conhecido, que a senhora mencionou, 

como ele seria um doador tão... enfim, habitual do partido? 

Interrogada:- Eu não disse que ele era um empresário 

conhecido, desculpe. Eu disse que ele era um grande ... o que 

me foi dito, pelo meu credor, é que ele era um grande 

empresário e que ia pagar uma dívida da campanha, fazer 

uma doação ao partido e que ia pagar uma dívida da 

campanha, que era um homem honesto, um empresário que 
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trabalhava numa grande área... numa empresa grande no 

Brasil. Para mim não tinha nada de... Isto não era estranho 

pra mim, entendeu? O que era errado é que eu estava 

recebendo um dinheiro em caixa 2, eu estava recebendo um 

dinheiro não contabilizado. Isso sim, pra mim, era o que era a 

parte difícil de resolver.” 

 

Com efeito, a completa ausência de dolo por parte da acusada 

MONICA MOURA resta evidenciada, ainda, quando da análise de 

depoimentos prestados por algumas testemunhas ouvidas no decorrer da 

instrução processual, as quais esclareceram que os prestadores de serviço 

ao Partido dos Trabalhadores, que foram remunerados com recursos 

originários de doações feitas em favor da referida agremiação política a 

pedido do acusado JOÃO VACCARI NETO, não tinham conhecimento da 

origem dos recursos. 

 

Confira-se o que disse a testemunha Milton Pascovitch (que 

firmou acordo de colaboração com o MPF), ao esclarecer que o 

representante de editora/gráfica que o acusado JOÃO VACCARI NETO 

mandou procurar para saldar dívida de campanha não fazia a menor idéia 

da origem dos recursos (Evento 385): 

 

“Defesa:- Ontem, até na audiência que a gente teve aqui, eu 

lhe fiz essa pergunta e depois eu fiquei com a impressão de 

que ficou um pouco vago. É, a pergunta que eu te fiz é se a 

editora que o Vaccari mandou o senhor procurar, se ela sabia 

da, não que o Vaccari tinha mandado procurar, eu acho que 

essa talvez foi a confusão, o senhor me corrija se eu estiver 

errado, mas se essa editora sabia que o pagamento era 

propina da Petrobras, eu acho que eu não fui claro ontem, 

então eu estou refazendo a pergunta. 

Depoente:- É, eu respondi... Eu não respondi a essa pergunta, 

eu respondi de que o que era claro, essa pessoa, o Ricardo 
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esteve no escritório, ele sabia que tinha sido convocado lá a 

pedido do João Vaccari, ele queria até um valor de parcelas 

maior, nós negociamos 4 parcelas, que não se passaria disso, 

mas ele não tinha a menor noção do que se tratava. Se 

tratava de recursos da própria Jump que estava contratando 

ele a pedido do João Vaccari, mas da onde vinham os 

recursos... E no caso dele, inclusive, nem era Petrobras. Mas 

ele não tem a menor noção disso.” (destacamos) 

 

No mesmo sentido, os esclarecimentos prestados pelas 

testemunhas Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (Evento 366) e Walmir 

Pinheiro Santana (Evento 385), que também firmaram acordo de 

colaboração com o MPF: 

 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO: 
“Defesa:- Em relação à Gráfica Atitude, que o senhor foi 

encaminhado para fazer essa contribuição, foi dito para o senhor o 

motivo desse requerimento, de pedir para que em vez de o próprio 

partido pagar o senhor pagasse? 

Depoente:- Não, senhor. 

Defesa:- Em algum momento alguém da Gráfica Atitude, o 

senhor disse ou alguém mostrou saber da onde vinha essa 

contribuição, o motivo dessa contribuição, o senhor conversou 

com alguém da Gráfica Atitude sobre a propina da Petrobras? 

Depoente:- Não, senhor.” (destacamos) 

 

WALMIR PINHEIRO SANTANA: 
Ministério Público Federal:- E o senhor se recorda de ter feito 

pagamentos a empresas prestadoras de serviço, alguma empresa 

indicada pelo senhor João Vaccari como uma dívida que o 

partido teria? 

Depoente:- Sim. Foi feito para uma gráfica, não sei o nome da 

gráfica, mas foi uma gráfica que eu acho que o proprietário da 

gráfica esteve comigo e ficou acertado, o Vaccari tinha passado 

um valor e eu acertei o pagamento com o dono da gráfica. 

Chicão, o nome dele. 

Ministério Público Federal:- Tá certo. E esse valor que o senhor 

pagou para essa pessoa, Chicão, foi descontado da dívida que o 

senhor tinha com propina? 
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Depoente:- Descontado da dívida que tinha. Inclusive quem pagou, 

quem fez essa liquidação foi o Alberto Youssef. 

(...) 
Defesa de João Santana:- Só para confirmar uma informação 

que o senhor deu ontem na audiência do outro caso, o senhor 

disse que o tal Chicão que o senhor mencionou hoje não sabia da 

origem, que esse dinheiro era originário de propina da Petrobras, 

se você confirma? 

Depoente:- Confirmo. Eu não falei para ele que esse recurso era 

de origem da Petrobrás. Se ele sabia, não foi por mim.” 

(destacamos) 

 

Nesse cenário de total ausência de representação mental de que 

os valores transferidos pelo acusado ZWI SKORNICKI pudesse ter origem 

em infração penal, a acusada pontuou, em seu interrogatório judicial o 

seguinte (Evento 486): 

 

“Juiz Federal:- E a senhora recebendo esses valores, a 

senhora não tinha receio de que esses pagamentos podiam ter 

origem ilícita, em acerto de propina? 

Interrogada:- Não, eu nunca pensei nisso. De verdade, eu 

nunca pensei nisso. Nunca tive esse receio. Esse receio da 

origem do dinheiro nunca passou pela minha cabeça. O 

receio que eu tinha, óbvio, era que eu estava recebendo um 

dinheiro pelo meu trabalho, remuneração pelo meu trabalho, 

mas recebendo de uma forma ilícita, que não estava sendo 

contabilizado, eu não estava pagando os impostos sobre isso, 

eu estava também usando uma conta não declarada no 

exterior. Isso sim eu sempre tive muito receio, esse tipo de 

coisa eu tive receio. Mas, infelizmente, Excelência, eu tenho 

que dizer isso, no meu trabalho, na minha atividade, isso 

acontece sempre. Parte dos trabalhos de campanha política 

sempre são pagos em caixa 2, não vou me estender também 

sobre isso, mas é uma prática que infelizmente acontece.” 

(destacamos) 

 

Merece destaque a peculiaridade de que a acusada MONICA 

MOURA, ao lado de seu esposo JOÃO SANTANA, são reconhecidos 
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como efetivos prestadores de serviços ao Partido dos Trabalhadores e que 

objetivavam tão somente receber o que de direito em decorrência de 

contratos de direito privado revestidos de licitude e regularidade, ausente, 

inclusive, controvérsia sobre a efetiva prestação de serviços e os valores 

envolvidos.  

 

De outro ângulo, a conclusão de que a denunciada MONICA 

MOURA teria conhecimento inequívoco da origem criminosa dos valores 

transferidos à offshore SHELLBILL ante a notoriedade do caso Mensalão, 

em que o publicitário Duda Mendonça e sua sócia Zilmar Fernandes teriam 

respondido acusação pela prática de lavagem de dinheiro por justamente ter 

recebido verbas a título de contraprestação por serviços prestados ao 

Partido dos Trabalhadores por meio de offshore no exterior, se revela como 

um passo demasiadamente largo no campo das suposições. 

 

Isso porque aquele caso se reveste de diversas particularidades 

que não se comunicam à hipótese dos presentes autos. Além disso, o que 

foi notório é que os empresários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes 

foram absolvidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, observado 

que UM DOS ARGUMENTOS QUE MAIS SENSIBILIZARAM OS 

EMINENTES MINISTROS FOI JUSTAMENTE A SINGULAR 

POSIÇÃO DAQUELES ENQUANTO EFETIVOS PRESTADORES 

DE SERVIÇOS QUE OBJETIVAVAM TÃO SOMENTE RECEBER 

O QUE DE DIREITO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATOS DE 

DIREITO PRIVADO REVESTIDOS DE LICITUDE E 

REGULARIDADE, AUSENTE, INCLUSIVE, CONTROVÉRSIA 

SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS VALORES 

ENVOLVIDOS, ASSIM COMO NO PRESENTE CASO. 
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Para melhor compreensão, na ação penal 470/STF, os 

publicitários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes foram absolvidos por 

ausência do elemento subjetivo dolo na imputação de lavagem de dinheiro. 

Como já dito acima, um dos fundamentos utilizados foi justamente a 

existência de causa jurídica lícita e válida a amparar e justificar os 

pagamentos, qual seja, a efetiva prestação de serviços de 

publicidade/marketing eleitoral ao Partido dos Trabalhadores, sendo que, 

por conta disso, receberam valores os offshores no exterior, igualmente não 

declaradas às autoridades brasileiras.  

 

Diante disso, o Eminente Ministro Ricardo Lewandowski 

assim concluiu (Acórdão AP 470/MG – STF – fls. 53031/53032): 

 

“José Eduardo e Zilmar Fernandes negam que tivessem 

conhecimento da origem criminosa dos recursos ou mesmo de 

que seriam provenientes de “caixa dois”. 

Parece-me inviável concluir que ambos tivessem 

conhecimento da procedência criminosa específica dos 

recursos envolvidos, especialmente que provinham de 

peculatos ou dos empréstimos fraudulentos concedidos pelo 

Banco Rural. Não há qualquer prova de que a origem 

específica lhes teria sido revelada e não vislumbro motivo 

para que aos agentes das empresas de Marcos Valério e do 

PT revelassem esse fato. 

Poder-se-ia cogitar que agiram com dolo eventual, cabível no 

crime de lavagem como já argumentei no exame do capítulo 

VI da denúncia. 

O dolo eventual na lavagem significa que o agente da 

lavagem, que realiza as condutas de ocultação ou 

dissimulação, não tem absoluta certeza da proveniência 

criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos no ato, mas 

age com ciência da elevada probabilidade dessa procedência 

criminosa. 
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Aqui há, porém, um elemento diferencial em relação às 

demais imputações que me levam a não reconhecer prova 

suficiente do agir doloso, ainda que eventual. 

É que, no presente caso e enfatizo somente no presente caso, 

os valores repassados a José Eduardo e a Zilmar Fernandes 

tinham uma causa lícita, a remuneração pelos serviços 

prestados pelo publicitário. 

Certamente, não se justifica aceitar dinheiro sujo para 

pagamento de serviço lícito, mas a causa lícita para o 

pagamento dá aos acusados José Eduardo e Zilmar 

Fernandes uma motivação idônea para o recebimento do 

dinheiro. Ainda que não mereça crédito a afirmação deles de 

que sequer sabiam se tratar de recursos provenientes do 

“caixa dois”, não encontro na prova elementos suficientes 

para concluir tivessem eles presente, repito, a elevada 

probabilidade de que os recursos proviessem de crimes do 

catálogo do então vigente art. 1º da Lei nº 9.613/1998. 

Então há uma dúvida razoável de que teriam agido com dolo, 

mesmo que eventual, que leva à absolvição de José Eduardo 

e de Zilmar Fernandes pelo crime de lavagem.” (grifos 

nossos) 

 

Na mesma esteira, a Eminente Ministra Carmen Lúcia, ao 

proferir seu douto voto naquela ação penal perante o STF (fls. 

53729/53730): 

 

“381. Não obstante a narrativa, a prova dos autos é de que a 

dívida do Partido dos Trabalhadores com o publicitário José 

Eduardo Cavalcanti de Mendonça era verdadeira, não se 

tendo demonstrado o conhecimento do acusado ou de sua 

sócia, Zilmar Fernandes da origem ilícita do dinheiro 

utilizado pela empresa SMP&B para saldar o débito. 

382. Os acusados sabiam que a empresa SMP&B iria pagar a 

dívida do Partido dos Trabalhadores, mas o Ministério 

Público não se desincumbiu do ônus de provar que os réus 

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça e Zilmar Fernandes 

participaram ou sequer tiveram conhecimento de um dos 

crimes antecedentes previstos no art. 1º da Lei 9613/98, sem 

o que não há a prática criminosa imputada. 
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Como repetidamente lembrado, para a configuração do delito 

de lavagem de dinheiro é indispensável a existência do crime 

antecedente e, na espécie vertente, não se comprovou o 

conhecimento desse fato pelos acusados. 

Admitir a afirmação do Ministério Público sem a necessária 

prova é juridicamente inaceitável, sob pena de se ter afastado 

o dolo direto, consistente na vontade livre e consciente de se 

estar a praticar a infração penal, ou o dolo eventual, quando 

este assume o risco de produzir o resultado.” (g.n.) 

 

Ora, o fato do caso denominado Mensalão ter ampla 

repercussão na mídia não implica na conclusão inexorável de que a acusada 

MONICA MOURA tivesse conhecimento da origem dos valores no 

presente caso concreto, principalmente de que eram provenientes de crimes 

de corrupção praticados contra a PETROBRAS.  

 

Como a própria acusação reconhece, os publicitários que 

receberam ativos por meio de empresa offshore no caso Mensalão foram 

absolvidos. Entender que o recebimento de valores no exterior, por si só, 

após o caso Mensalão, implica em conhecimento da origem dos valores, 

principalmente que tivesse origem em crimes de corrupção, situa-se no 

campo da suposição, tão valorizada pela acusação ante a manifesta 

ausência de provas. 

  

Assim, se cabe alguma comparação entre o presente caso 

concreto e o Mensalão, certamente deve ser visto sob a perspectiva da 

presunção de inocência, ambiente em que a má-fé e o dolo não se 

presumem. Com esse princípio constitucional da não-culpabilidade sempre 

presente, observa-se as seguintes similitudes entre ambos: 
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(i) o Ministério Público não discute o valor do montante do 

crédito recebido, nem mesmo o fato de que o crédito foi licitamente 

constituído por meio de contrato de natureza privada, tendo sido os 

serviços correspondentes efetivamente prestados; 

 

(ii) a denunciada buscava receber seu crédito legal, legítimo e 

limpo, ou seja, não se trata de prestação de serviços inexistente ou de 

hipótese de superfaturamento, o que distingue o exame das imputações em 

relação aos demais denunciados; 

 

(iii) os denunciados sabiam quem iria pagar o débito (no 

presente caso, ZWI SKORNICKI; no caso Mensalão, Duda Mendonça e 

Zilmar Fernandes sabiam que eram os sócios da SMP&B), mas não tinham 

ciência dos crimes antecedentes, tal como ocorrera naquele caso; 

 

(iv) a denunciada não tinha motivo para ocultar ou dissimular 

a movimentação e a propriedade dos valores, uma vez que era legítima 

credora. 

 

No caso concreto, o recebimento de valores via offshore no 

exterior pela denunciada MONICA MOURA, por si só, não permite 

concluir pela existência do crime de lavagem de dinheiro. Pode, quando 

muito, caracterizar o delito de manutenção de conta bancária não declarada 

no exterior.  

 

O fato de os pagamentos apontados pela acusação terem sido 

operado por meio de sociedades offshore não se constitui como indicativo 

de conhecimento de que os valores recebidos tinham procedência em atos 
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de corrupção e não de doações do empresário ZWI SKORNICKI ao 

Partido. Do contrário, o Plenário do Supremo Tribunal Federal teria 

condenado os publicitários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. 

 

A instrumentalização dos pagamentos dessa maneira, assim, 

não significa que sempre que alguém se utilizar de uma transação 

econômica oculta aos olhos do Fisco. Não é possível se extrair, por conta 

disso, a conclusão inarredável é de que tenha conhecimento da origem dos 

valores em uma infração penal. 

 

Diante da ausência de provas do conhecimento da origem 

criminosa dos valores recebidos, percebe-se que o MPF se apega ao 

prestígio dos denunciados MONICA MOURA e JOÃO SANTANA 

perante membros do Partido dos Trabalhadores e a “notoriedade” do caso 

Mensalão para, no campo da suposição, concluir que referidos denunciados 

tinham conhecimento sobre atos licítos e ilícitos da agremiação política, 

especificamente de crimes praticados no âmbito das contratações da 

PETROBRAS com o Estaleiro BRASFELS, cujo representante no Brasil 

era o denunciado ZWI SKORNICKI. 

 

Se havia aparência de ilicitude no recebimento dos valores via 

contas da offshore SHELLBILL, isso não implica no conhecimento da 

origem dos valores e dos crimes antecedentes. O conceito de ilicitude não 

corresponde à ciência da origem dos valores em crimes antecedentes, que 

devem ser específicos e especificados pela acusação. 

 

Nesse sentido, colha-se a doutrina: 
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“(...) Acima, afirmou-se que, na lavagem de dinheiro, o crime 

anterior constitui elemento objetivo do tipo, assim como se 

adotou o dolo como o conhecer e o querer os elementos 

objetivos típicos. A prática da lavagem de dinheiro depende, 

portanto, de o sujeito ativo saber da origem ilícita dos bens, 

para concretizar-se o tipo doloso. Isto quer dizer, o agente 

precisa ter ciência do delito prévio e querer realizar a 

ocultação ou a dissimulação da origem ilícita. 

Entende-se que o dolo, no delito de lavagem de dinheiro, 

ostenta-se dolo direto, não obstante tenha sido retirado do 

anteprojeto da lei a expressão “sabendo serem oriundos”, a 

fim de, pretensamente, abrigar o dolo eventual. 

Parte dos autores, ao examinar o art. 1.º, caput e § 1.º da Lei 

9.613/1998, afirma a possibilidade de o agente assumir o risco 

de produzir o resultado (art. 18, I, in fine, do CP). 

Entretanto, a intencionalidade de ocultar ou dissimular não dá 

abrigo à assunção de risco; ao contrário, exige ação com 

conhecimento prévio do crime-base, conduzida a partir da 

decisão de alcançar o resultado típico.”
12

 (destacamos) 

 

“(...) o autor deve ter consciência de que está ocultando ou 

dissimulando dinheiro, bens ou valores cuja procedência 

saiba que está relacionada com os crimes previstos nos 

incisos I a VII do artigo 1º da Lei de Lavagem (...). Em todas 

as operações que o autor realize, deve saber que concorre 

para a prática de lavagem de dinheiro”.
13

 (grifos nossos) 

 

“(...) deve o agente especificamente conhecer qual o crime 

anteriormente praticado que ensejou os bens ou valores 

objetos de lavagem (...) e não apenas conhecer a prática de 

qualquer ‘crime grave’, como permite a hipótese 

espanhola”.
14

 (g.n.) 

 

O que a acusada MONICA MOURA admitiu em seu 

interrogatório judicial é que tinha conhecimento de que os valores eram 
                                                           
12

 PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de dinheiro: a tipicidade do crime antecedente. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 136/137. 
13

 CALLEGARI, André Luís. Direito penal econômico e lavagem de dinheiro. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2003, p. 164. 
14

 BONFIM, Marcia Monassi Mongenot; BONFIN, Edilson Mongenot. Lavagem de dinheiro. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 50. 
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recebidos por meio de “caixa dois” praticado pelo Partido dos 

Trabalhadores, o que não implica em ciência de que os recursos tenha 

origem em infração penal, principalmente dos crimes de corrupção 

apontados pela acusação.  

 

Aqui, é importante observar que a acusada jamais admitiu tal 

fato com desfaçatez ou defendeu tal prática. Apenas revelou como as coisas 

aconteceram – e infelizmente acontecem – nas campanhas políticas, sendo 

que os prestadores de serviço nesse meio, o que inclui, evidentemente, 

profissionais do marketing eleitoral, são constrangidos a receberam valores 

dessa forma. Manifestou, na ocasião, que os partidos políticos não aceitam 

receber “tudo por dentro”, contabilizado e mediante registro, e que eram 

submetidos a tal modus operandi sob pena de inviabilidade de prestarem o 

serviço e sobreviverem no mercado. Reconheceu, com humildade, que foi 

um grande erro, mas que jamais imaginou estar recebendo dinheiro 

sujo, oriundo de crimes de corrupção. Confira-se alguns excertos de seu 

interrogatório judicial (Evento 486): 

 

“Juiz Federal:- E, senhora Moura, por que desde o início a 

senhora não revelou esses fatos? 

Interrogada:- Excelência, no primeiro momento, quando eu 

fui presa em fevereiro, primeiro que eu estava passando por 

uma situação extrema. Não é uma coisa muito natural na vida 

de uma pessoa o que eu passei em fevereiro. Segundo, o país 

estava vivendo um momento muito grave, institucionalmente, 

de político, as coisas todas que estavam acontecendo em torno 

da presidente Dilma. Não preciso falar, me estender sobre 

isso, que todos aqui sabem o que estava acontecendo, todo o 

processo que estava passando. E para ser muito sincera, eu 

não quis atrapalhar esse processo, eu não quis incriminá-la, 

eu não quis colocar isso porque eu achava que eu ia piorar a 

situação. Eu achava que eu ia contribuir para uma coisa... 
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para piorar a situação do país falando o que realmente 

aconteceu. E eu acabei falando que foi um recebimento de 

uma campanha no exterior, eu queria apenas poupar, sei lá, 

de piorar a situação do que estava acontecendo naquele 

momento ali, do que eu sabia que estava acontecendo. 

Inclusive na época eu não estava no Brasil, eu tinha passado 

praticamente um ano fora. Eu emendei uma campanha na 

Argentina, que eu fiz na Argentina em 2015, em seguida fui 

para uma outra campanha que já estava acertada, que eu fiz a 

Dominicana. Mas eu acompanhava toda a situação de fora, eu 

sabia o que estava acontecendo, o próprio processo de 

impeachment, tudo, e eu quis apenas não piorar a situação. 

(...) 

Juiz Federal:- E a senhora recebendo esses valores, a 

senhora não tinha receio de que esses pagamentos podiam ter 

origem ilícita, em acerto de propina? 

Interrogada:- Não, eu nunca pensei nisso. De verdade, eu 

nunca pensei nisso. Nunca tive esse receio. Esse receio da 

origem do dinheiro nunca passou pela minha cabeça. O 

receio que eu tinha, óbvio, era que eu estava recebendo um 

dinheiro pelo meu trabalho, remuneração pelo meu 

trabalho, mas recebendo de uma forma ilícita, que não 

estava sendo contabilizado, eu não estava pagando os 

impostos sobre isso, eu estava também usando uma conta 

não declarada no exterior. Isso sim eu sempre tive muito 

receio, esse tipo de coisa eu tive receio. Mas, infelizmente, 

Excelência, eu tenho que dizer isso, no meu trabalho, na 

minha atividade, isso acontece sempre. Parte dos trabalhos 

de campanha política sempre são pagos em caixa 2, não vou 

me estender também sobre isso, mas é uma prática que 

infelizmente acontece. 

(...) 

Juiz Federal:- Consta aqui que a Polícia Federal fez um 

levantamento, não sei se é levantamento preciso ou não, mas 

ela levantou uma série de... 170 milhões de reais que teriam 

sido pagos pelo Partido dos Trabalhadores entre 2006 a 

2014, pagamentos registrados por campanhas eleitorais à sua 

empresa. Se tinham todos esses volumes de pagamentos assim 

tão expressivos por quê que tinha que pagar também valores 

separados? 
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Interrogada:- Veja bem, Excelência, eu não sei... essa soma 

eu não lembro exatamente... 

Juiz Federal:- Eu também não sei se está correto aqui, 

entendeu. Mas, enfim, é um valor expressivo, concordamos. 

Interrogada:- É valor expressivo. E valores pagos ao 

marketing político de campanha, não só pra gente, não só 

para o João Santana e para mim, são valores expressivos. 

Fazer televisão no Brasil é uma coisa muito cara, fazer 

campanha política no Brasil, área de marketing, não só TV 

como tudo que envolve o marketing político, jingle, rádio, 

parte de criação, é uma coisa muito cara, então é um valor ... 

se não foi exatamente esse, é por aí. Isso se refere a um valor 

de quase 8 anos, se nós formos ver, e de várias campanhas. 

Nós fizemos várias campanhas nesse período. O que acontece 

em relação... o senhor perguntou; 'porque não... se teve esse 

valor todo, porque não colocou tudo?' Os partidos não 

aceitam, primeiro, que todos os valores sejam registrados em 

caixa 2. Eu sempre tentei, não estou querendo me fazer de 

“Eu sempre quis”, mas sempre tentei, para mim era muito 

mais tranquilo, eu não tinha que correr riscos, eu não tinha 

que ficar fazendo esse malabarismo de receber dinheiro de 

empresário ou de doador de campanha. Mas os partidos 

sempre tinham o argumento de que: “Não temos teto, se eu 

for pagar para você o valor real, o que é o valor real de uma 

campanha, o que custa uma campanha, eu vou extrapolar o 

teto limite que eu tenho do TSE. Não sei o quê... não sei o 

quê." Os partidos não querem declarar o real valor que eles 

recebem das empresas, por motivos políticos, cada um tem o 

seu motivo. Em contrapartida, as empresas não querem 

declarar o real valor que doam a cada partido, e nós 

profissionais ficamos no meio disso, portanto nunca era 

declarado todo o valor. O senhor me pergunta: “A senhora 

declarou, se declarou 30, 40, por que não declarar um pouco 

mais?” Não era realmente uma opção minha fazer isso. Era 

uma prática, não só no PT, em todos os partidos. Meu 

grande erro, me submeti a isso. 

Juiz Federal:- Eu indago à senhora isso porque a senhora 

mesma declarou no seu depoimento na polícia o seguinte: 

"Que receberam muitos recursos das campanhas eleitorais no 

Brasil de maneira legal e registrada, de maneira que não 

houve motivos para pagamentos via caixa 2. 
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Interrogada:- É, isso não é verdade, não é correto. Isso é um 

argumento... 

Juiz Federal:- Isso, a senhora não compreende que isso 

também não significa trapacear numa campanha eleitoral, 

receber dinheiro por fora? 

Interrogada:- Trapacear com as pessoas, com o povo que está 

votando? 

Juiz Federal:- Trapacear em geral. 

Interrogada:- O que eu reconheço é que é um grande erro, 

Excelência. Eu reconheço um grande erro nessa prática. Eu 

acho que não está correto. Eu acho que as coisas poderiam 

ter sido bem diferentes. Aliás, isso não existe, mas se eu 

voltasse no tempo, as coisas seriam bem diferentes, mesmo 

que a opção fosse trabalhar menos, aceitar menos 

campanhas, fazer talvez menos do que a gente fez... não ter 

chegado aonde a gente chegou, de reconhecimento, de 

trabalhos, enfim, profissional, mas não ter feito dessa forma. 

Reconheço, sim, um grande erro, que isso foi um grande 

erro. Não é, não é correto trabalhar dessa forma.” 

(destacamos) 

 

Na mesma linha, o interrogatório judicial do acusado JOÃO 

SANTANA (Evento 486): 

 

“Juiz Federal:- Por que receber dessa forma, nessa conta no 

exterior? 

Interrogado:- Isso é uma prática, que é uma prática para 

mim nefasta, equivocada, que sempre eu lutei contra ela na 

medida das minhas forças, de caixa 2, que é uma prática 

generalizada nas campanhas. 

Juiz Federal:- Tem aqui um registro que foi feito pela Polícia 

Federal, não sei se é totalmente correto, mas que a Pólis teria 

recebido do Partido dos Trabalhadores, em pagamentos 

registrados de campanha eleitoral, cerca de 171 milhões de 

reais no período de 2006 a 2014. Se tinha a possibilidade de 

fazer esses pagamentos legítimos, por que esses pagamentos 

por fora? 

Interrogado:- Isso, eu acho, juiz, que decorre da cultura, 

dessa cultura generalizada de caixa 2. Os empreiteiros, os 

empresários, e a relação com os partidos e com os governos 
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sempre foram na política brasileira, na política mundial, eu 

lhe digo com experiência de outros países, buscando 

caminhos extralegais. Por quê? Porque os preços são altos, 

eles não querem de alguma maneira estabelecer uma relação 

explícita entre os doadores de campanha e se recorre a esse 

tipo de prática de caixa 2. 

Juiz Federal:- Mas, por exemplo, nesse caso aqui, esse 

dinheiro veio da Keppel Fels, que consta ter doações oficiais 

também ao Partido dos Trabalhadores, por que pagar por 

fora? 

Interrogado:- Imagino, pelo que se fala, porque existe limite 

de doação, limites legais, existem também essas limitações 

políticas, existe esse campo de acobertamento que se faz para 

evitar especulação. Tem vários tópicos, evitar leilão entre 

doadores, quem está dando mais, quem está dando menos. E 

xiste toda uma prática implantada. 

(...) 

Juiz Federal:- Não podia dizer simplesmente: “Não, não 

aceito receber dessa forma”? 

Interrogado:- Não, em tese, sim. Mas a gente vive dentro de 

um ambiente de disputa, de competição, um ambiente 

profissional mesmo quando ele é eivado de tipo de práticas 

que não são as mais recomendáveis, você termina tendo que 

ceder. Ou faz a campanha dessa forma ou não faz. Ou vem 

outro que vai fazer dentro dessa forma e termina virando 

vício. Eu acho lamentável, é uma coisa que eu me 

arrependo, inclusive, sempre lutei contra, mas sempre fui 

vencido.” (destacamos) 

 

É nesse ambiente de prática disseminada de “caixa dois” 

eleitoral que se deram os pagamentos realizados à offshore SHELLBILL 

FINANCE, controlada pelo casal MONICA MOURA e JOÃO SANTANA. 

Não por opção ou por liberalidade de tais acusados, mas por ser o único 

meio de receber o alto valor em aberto e que deveria ser pago pelo Partido 

dos Trabalhadores. Isso não implica em conhecimento da origem dos 

valores em infração penal ou em ser condescendente com a prática do 

“caixa dois” por partidos políticos. A acusada reconheceu seus erros, mas, 
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entender que tinha conhecimento da origem dos valores recebidos, como 

sustenta a acusação, se revela como um passo demasiadamente largo no 

campo das suposições, pois não encontra amparo nas provas produzidas. 

 

Destaque-se mais uma vez que a acusada nunca defendeu a 

prática do “caixa dois” disseminado em campanhas eleitoras e jamais 

revelou as circunstâncias de recebimento dos valores do acusado ZWI 

SKORNICKI com desfaçatez. Apenas revelou os fatos com o propósito em 

esclarecer as coisas como elas realmente se passaram, sem o conhecimento 

da origem dos valores, inclusive manifestando intenção de colaborar com a 

Justiça. 

 

Neste particular, relevantes as seguintes ponderações do 

acusado JOÃO SANTANA em seu interrogatório judicial (Evento 486): 

“O marketing eleitoral, o marketing político não cria corrupção, não 

corrompe, não cobra propina. O marketing político não é a causa de 

irregularidades eleitorais, elas são geradas por esse sistema eleitoral 

distorcido e adulterado.” 

 

Por fim, relevante ponderar que a acusação, ao sustentar 

contradição entre os depoimentos prestados por ocasião dos interrogatórios 

policial e em sede judicial pela acusada MONICA MOURA, se apega a 

elementos colhidos exclusivamente em inquérito policial para buscar sua 

condenação diante da ausência de provas de que a mesma tivesse 

conhecimento da origem criminosa dos valores objeto das transações 

financeiras em questão. 
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Isso não se revela possível dentro de um processo penal 

pautado por respeito às garantias constitucionais do sujeito passivo da 

persecução criminal, porquanto o inquérito policial serve, tão somente, para 

embasar a opinio delicti por parte do titular da ação penal, jamais para 

servir de lastro a uma condenação. Isso por um motivo muito simples: não 

é admitido, atualmente, o contraditório em sede de inquérito policial. 

 

Daí a previsão contida no artigo 155 do Código de Processo 

Penal, curiosamente ignorado pela acusação, o qual traz regra imperativa 

no sentido de que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas.” 

 

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 

“3. Se a versão apresentada perante a autoridade policial não 

encontrou apoio nos depoimentos das testemunhas ouvidas em 

juízo, e se a narrativa constante do interrogatório judicial não 

contém contradições internas ou com outras provas colhidas, 

eventuais discrepâncias entre as oitivas demonstram, no 

mínimo, a existência de uma dúvida objetiva, que deve militar 

em favor do réu. 4. De se ver, que o édito condenatório se 

alicerçou exclusivamente nos elementos colhidos na fase de 

inquérito, bem como na suposta contradição entre estes e a 

narrativa apresentada pelo réu em 

seus interrogatórios extrajudicial e judicial, o que constitui 

afronta ao disposto no art. 155 do CPP ("O juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
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exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis 

e antecipadas"), e desprestígio aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 5. Apelação da defesa 

provida. Absolvição, com fundamento no art. 386 , VII , do 

CPP .” 

(TRF3 – 2ª T. – ACR 0017705-92.2008.4.03.6181 – Rel. Des. 

Fed. Cotrim Guimarães – e-DJF 18.12.2013 – destacamos)  

 

Dito isso, não há nenhum elemento concreto que demonstre 

que a acusada MONICA MOURA tivesse ciência de que o denunciado 

ZWI SKORNICKI era operador de propina no âmbito da PETROBRAS, ou 

mesmo que tivesse contratos vigentes com esta empresa. Do mesmo modo, 

não se comprova, com base empírica idônea, que a referida acusada tinha 

ciência de que os valores recebidos nas contas da offshore SHELLBILL 

FINANCE eram oriundos de práticas criminosas, em especial de crimes 

praticados em detrimento da PETROBRAS, a caracterizar o dolo direto 

enquanto elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de dinheiro. 

 

No presente caso, além de a acusação não dispor de elementos 

a sustentar a demonstração do conhecimento, por parte da acusada, que os 

valores por ela recebidos (ainda que por meio de conta bancária no 

exterior) tinham origem em crimes antecedentes praticados no âmbito da 

PETROBRAS, percebe-se claramente a ocorrência de erro de tipo na 

espécie.  

 

As circunstâncias, valoradas de forma imparcial e de maneira 

conjugada, revelam claramente a existência de erro de tipo, passível de 

absolvição, pois: (i) houveram pagamentos como contraprestação de 

serviços prestados pela empresa da acusada MONICA MOURA e de seu 
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esposo JOÃO SANTANA; (ii) não integravam nenhum dos quatro núcleos 

da apontada organização criminosa; (iii) não eram funcionários públicos e 

não tinham contratos com a PETROBRAS; (iv) tiveram contato pontual 

com o denunciado ZWI SKORNICKI enquanto empresário, ausente 

qualquer elemento que apontasse este como corrupto/operador de propinas 

da PETROBRAS, ou qualquer aparência nesse sentido; (v) não 

movimentaram valores nas contas no exterior, mesmo sabendo da 

investigação contra eles na imprensa; (vi) autorizaram as autoridades 

brasileiras o acesso total às suas movimentações, inclusive no exterior; (vii) 

retornaram ao Brasil prontamente em cumprimento ao mandado de prisão 

expedido por este r. Juízo, colaborando desde então com as autoridades. 

 

Afastada a hipótese de dolo direto, vez que cabalmente 

demonstrado, com base no acervo probatório, que a acusada MÔNICA 

MOURA não tinha conhecimento sobre a origem dos valores, cumpre tecer 

algumas considerações a afastar a pretensa aplicação de dolo eventual, 

alegada de forma desconectada nas alegações finais do MPF em manifesta 

inovação na imputação. 

 

Inicialmente, verifica-se que, no decorrer de toda a vestibular 

acusatória, os i. representantes do MPF alegam que o casal MONICA 

MOURA e JOÃO SANTANA, ao receberem os valores apontados na 

denúncia por meio da offshore SHELLBILL FINANCE, “sabiam que os 

recursos depositados nesta conta eram provenientes de crime” (fls. 85), 

“tinham plena consciência de que tais recursos eram provenientes de 

crime” (fls. 85), “possuíam pleno conhecimento de que os recursos a eles 

remetidos por ZWI SCORNICKI eram provenientes de crime e que, 

exatamente por isso, os valores deveriam ser repassados de forma 
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dissimulada” (fls. 86), “tinham pleno conhecimento de que os recursos que 

estavam recebendo de forma dissimulada no exterior nada mais eram do 

que verbas auferidas pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de 

crimes cometidos contra a Administração Pública” (fls. 89) e “tinham 

pleno conhecimento de que os recursos recebidos de forma dissimulada 

eram provenientes de crime” (fls. 94). 

 

Percebe-se claramente que a tese defendida na imputação é de 

que a acusada MONICA MOURA teria recebido os valores em tela com 

conhecimento da origem dos valores, a revelar, portanto, o dolo direto 

enquanto elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de dinheiro, previsto 

no art. 1º, da Lei nº 9.613/98. 

 

Contudo, a acusação, ciente de que não se desincumbiu de seu 

ônus de provar o alegado, de que a acusada MONICA MOURA tivesse o 

pleno conhecimento da origem dos valores, ou seja, de que não está 

provado que a acusada tinha consciência de que os recursos transferidos 

pelo acusado ZWI SKORNICKI tinha origem em infração penal, sustenta, 

de maneira a inovar no processo e de forma absolutamente genérica, a 

admissibilidade do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro, sob o 

argumento de que, ainda que não fosse o caso de caracterização do dolo 

direto, “tratar-se-ia de situação na qual os agentes voluntariamente se 

recursam a saber a origem ou forma dos pagamentos” (fls. 232/234 das 

alegações finais ministeriais). 

 

Com a devida venia, é nítida a incompatibilidade processual 

entre os termos da denúncia e a imputação defendida pelo Ministério 

Público Federal em suas alegações finais, de que haveria possibilidade de 
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condenação da acusada pela aplicação da teoria da cegueira deliberada, que 

se equipara ao dolo eventual. 

 

Isso porque não se pode impor à defesa o ônus de se defender 

de algo que sequer foi objeto da acusação, qual seja, de que a acusada teria 

agido com dolo eventual. Do contrário, se imporia à defesa um ônus 

enorme de supor todas as possíveis variantes na imputação que não foram 

expostas pela acusação, devendo permanecer em contínuo exercício de 

adivinhação sobre possíveis acusações alternativas, o que por certo 

compromete o devido processo legal permeado com as garantias 

fundamentais da ampla defesa e do contraditório – com paridade de armas 

– previstas por uma Constituição que contempla um Estado Democrático 

de Direito. 

 

Como bem alertou o Eminente Ministro Jorge Mussi, 

integrante do Superior Tribunal de Justiça, “a defesa de uma conduta 

praticada com dolo direto não pode ser equiparada àquela necessária 

para se afastar um dolo eventual atribuído ao agente, já que querer um 

resultado é diferente de assumir o risco de produzi-lo. (...) Estando a 

acusação restrita à prática do delito de homicídio com dolo direto (...) a 

questão relativa à assunção do risco de produzir o resultado morte por 

parte do acusado sequer deveria ter sido elaborada, pois não foi objeto do 

libelo e das teses defensivas, também não estando inserida nas matérias 

que possam ser objeto de questionamento pelo próprio Juiz Presidente” 

(STJ – 5ª T. – HC 131196/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – DJe 01.09.2011 - 

destacamos). 
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Mutatis mutandis, tal entendimento deve ser aplicado no 

presente caso concreto, pois, na linha do Parecer anexo, elaborado pelo i. 

Prof. Dr. Ramon Ragués i Vallés, “Em efecto, quien es acusado por dolo 

directo concentra sus esfuerzos para defenderse em rechazar haber obrado 

com intención de provocar um resultado, o com um conocimiento seguro 

sobre la concurrencia de um determinado elemento del delito. No se 

defende, em cambio, de haberse representado la mera possibilidade de 

realización del tipo o la simple aceptación o asunción del resultado, una 

situación que todavia es más evidente em sistemas como el brasileño, que 

diferencia entre dos modalidades concretas de dolo em el texto de la 

propria ley.” 

 

O raciocínio encontra suporte em precedente do Tribunal 

Supremo de España, onde se assentou que “el critério ampliamente 

mayoritario de esta Sala que rechaza la homogeneidade em estos casos, se 

fundamenta no em las características dogmáticas de los delitos, sino em el 

derecho de defensa del acusado como garantía constitucional, lo que exige 

necessariamente, nos disse la STS 528/99 de 12.4 (RJ 1999, 3113), <<... 

que el acusado y su Defensa hayan podido conocer todos los elementos del 

delito en los que se apoya la pretensión de la acusación com suficiente 

base como para poder preparar la prueba y la defensa jurídica contra la 

pretensión ejercida por la acusación. De ello se deduce que la Defensa no 

tiene el deber procesal de suponer todas las calificaciones alternativas 

posibles a la expressada por la acusación. Como se dijo en la STS 1608/94, 

de 20 de septiembre [RJ 1994, 7013], la Defensa se vería, de otra forma, 

no sólo obrigada a responder frente a la acusación conocida, sino también 

frente a la desconocida, dado que debería suponer todas las acusaciones 

alternativas posibles. Uma obligación procesal de esta magnitud 
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implicaria uma ventaja injustificada para la Acusación, pues obligaría a la 

Defensa a cobrir bajo su propria responsabilidade las omisiones del 

acusador>> (STS de 29 de enero de 1997 [RJ 1997, 389]).” 

 

Neste particular, pontifica o Prof. Dr. Aury LOPES JR., “(...) 

o ‘fato processual’ é mais amplo que o ‘fato penal’, pois abrange o 

acontecimento naturalístico, com todas as duas circunstâncias e também a 

classificação do crime (exigência do art. 41); ou seja, ‘fato processual’ = 

‘fato natural’ + ‘fato penal’. A maior abrangência conceitual faz com que 

mudanças fáticas, irrelevantes para o Direito Penal, sejam totalmente 

relevantes para a definição do fato processual, exigindo cuidados para que 

se produza a mutação sem gerar uma sentença incongruente. A 

costumeiramente tratada como “mera correção da tipificação legal” não é 

tão inofensiva assim, pois modifica o fato penal e, por conseguinte, o fato 

processual.”
15

 (grifamos) 

 

Assim, não se revela possível a acusação sustentar, em sede de 

alegações finais, uma modalidade de imputação subjetiva que não haja sido 

pleiteada pela própria acusação na peça inaugural que é a denúncia. Assim, 

se a imputação é de dolo direto, não se revela admissível pleitear a 

condenação por dolo eventual ou com base na teoria da cegueira 

deliberada. 

 

No entanto, ainda que se entenda pela possibilidade de análise 

e valoração do dolo eventual no presente caso concreto, algumas 

considerações são necessárias a afastar sua caracterização. 

 
                                                           
15

 LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1.090 e ss. 
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Sobre o tema, o Informe Jurídico anexo, lavrado pelo Prof. Dr. 

Ramon Ragués i Vallés
16

, Catedrático de Direito Penal na Universidade 

Pompeu Fabra, em Barcelona, esgotou a análise da chamada teoria da 

cegueira deliberada diante do presente caso concreto. 

 

Inicialmente, fez-se considerações sobre os origens desta 

doutrina em países cujo sistema jurídico é regido pela common law, 

pontuando, em seguida, que a incorporação da doutrina por parte da 

jurisprudência do Tribunal Supremo Espanhol não é pacífica, observado 

que há decisões que restringem o alcance da doutrina da “ignorância 

deliberada” e decisões que a rechaçam. 

 

Sobre o atual estado da jurisprudência espanholas sobre este 

relevante tema, pontua o Eminente Professor que há uma grande divisão 

atual entre os magistrados integrantes da Sala Segunda espanhola, sendo 

certo que o Tribunal Supremo Espanhol deverá se pronunciar nos próximos 

anos em casos midiáticos, de grande relevo nacional, para que se supere 

essa indefinição. 
                                                           
16

 Catedrático de Derecho penal y consultor jurídico. Doctor en Derecho desde 1998, con Premio 

Extraordinario de Doctorado, es Catedrático de Derecho penal en la Universitat Pompeu Fabra 

(Barcelona) desde 2010. Cuenta con acreditaciones de investigación avanzada (AQU y ANECA) y tiene 

reconocidos tres sexenios de investigación. Investigador principal e investigador miembro en proyectos 

financiados por el Ministerio Español de Economía; Coordinador y Miembro del Grupo de Investigación 

en Derecho penal económico-empresarial de la Universitat Pompeu Fabra reconocido por la Generalitat 

de Catalunya. Director del Máster Universitario en Abogacía de la Universitat Pompeu Fabra. Ha dirigido 

varias tesis doctorales. Fue Magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona (2000-2004).  

Profesor visitante, investigador invitado y/o conferenciante invitado, entre otras, en las Universidades de 

Bonn (Alemania), State University of New York (EEUU), Universidades Sâo Paulo y Federal do Rio 

Grande do Sul (Brasil), Universidades de Piura y Católica (Perú), Universidades de Buenos Aires, 

Córdoba y Austral (Argentina), Universidades de Chile y Talca (Chile), Universidades Externado, 

Rosario y Santo Tomás (Colombia) y Universidades de Barcelona, Complutense y Autónoma de Madrid 

(España). Es autor de varios libros y de varias decenas de contribuciones en diversas revistas y obras 

colectivas jurídico-penales especializadas, publicadas en España, Alemania, Francia, Argentina, Chile, 

México, Perú, Colombia y Brasil. Entre sus líneas de investigación destacan la imputación subjetiva 

(autor de libros como El dolo y su prueba en el proceso penal [1999] y La ignorancia deliberada en 

Derecho penal [2007]) y el Derecho penal económico empresarial. Codirector de la Colección "Derecho 

Penal y Criminología" de la editorial Marcial Pons (Madrid/Barcelona/Buenos Aires/Sâo Paulo).  
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Nas palavras do i. Professor Ramon Ragués i Vallès: 

 

“Esta panorámica debe haber puesto en evidencia cómo la 

doctrina de la ignorancia deliberada, a la vez que está en 

crisis en los Estados Unidos de América, no es ni mucho 

menos pacífica en la jurisprudencia española. Por 

consiguiente, cuando en Brasil se afirma en la Sentencia 

recaída en el procedimiento n.º 5023135-

31.2015.4.04.7000/PR seguido ante la 13.ª Vara Federal 

Criminal de Curitiba el día 29/10/2015 (n.º 317) que “la 

doctrina de la ceguera deliberada, a pesar de constituir una 

construcción del common law, ha sido asimilada por el 

Tribunal Supremo español” se está incurriendo en una grave 

imprecisión, pues tal doctrina no ha sido asumida de modo 

pacífico y sobre ella existe una gran división entre los 

magistrados de la Sala Segunda española. 

Previsiblemente el Tribunal Supremo español tendrá que 

pronunciarse en los próximos años sobre dos casos muy 

mediáticos, que le obligarán a clarificar su doctrina y superar 

este estado de indefinición: se trata del caso del futbolista 

Lionel Messi (condenado en 2016 como autor de un delitos 

fiscal por la Audiencia de Barcelona en aplicación de la 

doctrina de la ignorancia deliberada) y de la Infanta Cristina 

de Borbón (pendiente de sentencia pero acusada ante la 

Audiencia Provincial de Baleares también de delito fiscal 

cometido con ignorancia deliberada). Probablemente estos 

dos casos forzarán que deba celebrarse un Pleno de la Sala 

Segunda, en el que los magistrados tomarán una posición 

“oficial” sobre la vigencia de esta doctrina, algo que hasta el 

momento no ha sucedido. Hasta que este Pleno no se produzca 

no puede afirmarse, con rigor, que se trata de una 

jurisprudencia consolidada.” (destacamos) 

 

Após, ao analisar as reações acadêmicas ante a ignorância 

deliberada, conclui o i. Professor, em seu parecer, que: 
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“A la vista de los anteriores pronunciamientos y referencias 

doctrinales debe concluirse afirmando que la doctrina de la 

ignorancia deliberada como una forma de dolo no resulta en 

absoluto pacífica en la doctrina y en la jurisprudencia 

española, en la que actualmente conviven sentencias del 

Tribunal Supremo en las que se aplica la equiparación 

automática con resoluciones que tratan de limitar su extensión 

y pronunciamientos judiciales que directamente la rechazan. 

En la doctrina predomina el rechazo con algún partidario de 

las teorías limitadas, pero nadie sostiene la equiparación 

automática al dolo.” (destacamos) 

 

Na sequência, o parecer aborda a compatibilidade da doutrina 

da cegueira deliberada com a definição de dolo eventual constante do 

Código Penal Brasileiro, concluindo que: 

 

“La teoría de la aceptación, que se encuentra en los orígenes 

de la definición de dolo eventual que contiene el Código Penal 

del Brasil, no puede considerarse compatible con la doctrina 

de la ceguera deliberada, pues esta última renuncia al 

elemento cognitivo del dolo, que tradicionalmente ha sido un 

requisito irrenunciable para los partidarios de dicha teoría. 

Además, para una parte de la doctrina dicha teoría es 

igualmente incompatible con la regulación del error de tipo, 

que obliga a tratar los casos de falta de representación como 

supuestos de imprudência.” 

 

Em derradeira análise, o i. Professor, ao analisar a 

possibilidade de aplicação da figura do dolo eventual e da doutrina da 

cegueira deliberada à denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal 

contra os acusados MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, apresenta as 

seguintes conclusões finais: 

 

“PRIMERA.-  La equiparación sin matices de la ignorancia 

deliberada al dolo no es una construcción doctrinal asumida 
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pacíficamente en la discusión española. Si bien existen 

sentencias del Tribunal Supremo que la defienden, existen 

muchos pronunciamientos del mismo Tribunal que 

restringen notablemente su alcance y otras muchas 

sentencias que directamente la rechazan. Nadie defiende 

tampoco en la academia una equiparación sin límites entre 

dolo y ceguera: unos autores proponen que se restrinja 

notablemente el alcance de esta doctrina y la mayoría 

directamente la rechaza. 

SEGUNDA.- La equiparación sin matices de la ignorancia 

deliberada al dolo eventual debe considerarse inviable en el 

Derecho penal brasileño, pues el art. 18 del Código Penal 

define el dolo eventual como asunción del riesgo a partir de 

la teoría de la aceptación, que tradicionalmente siempre ha 

exigido para el dolo un elemento cognitivo (representación 

de las circunstancias típicas en el momento de la realización 

del hecho) que no concurren en las situaciones de 

ignorancia deliberada. A diferencia de lo que sucede en 

España, donde no existe una definición legal de dolo, la 

existencia de tal definición en Brasil dificulta la 

equiparación entre dolo eventual e ignorancia deliberada. A 

ello puede añadirse, asimismo, lo dispuesto en el art. 20 

CPB, que impide sostener la existencia de dolo en casos de 

error de tipo. 

TERCERA.- En la denuncia del Ministerio Público se imputa a 

los Sres. Moura y Santana la comisión de diversas conductas 

delictivas con dolo directo, esto es, conocimiento y voluntad 

de la concurrencia de los elementos del delito, sin emplear las 

expresiones características del dolo eventual (asunción) o de 

la ceguera deliberada. Por razones derivadas del derecho de 

defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías, 

una eventual condena que, de manera totalmente sorpresiva, 

recurriera a estas dos últimas modalidades de imputación 

subjetiva debería considerarse contraria a los derechos 

citados y, en consecuencia, ilegítima. 

CUARTA.- Los indicios en los que el Ministerio Público 

sustenta su afirmación de que Monica Moura y João Santana 

actuaron con conocimiento de que sus servicios estaban 

siendo retribuidos con fondos procedentes de sobornos a 

directivos de PETROBRAS resultan insuficientes para 

fundamentar una condena por delito doloso -y, con mayor 
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motivo, con la concurrencia de dolo directo (pleno 

conocimiento)- que sea compatible con la presunción de 

inocencia. Se trata de inferencias tan abiertas que admiten tal 

pluralidad de explicaciones alternativas que ninguna de ellas 

pueda darse por probada, máxime si los acusados aportan una 

versión alternativa suficientemente sólida de su conducta en 

contra de la afirmación de la existencia de conocimiento del 

origen de los fondos recibidos.” 

 

Por fim, ainda que se entenda pela aplicação da teoria da 

cegueira deliberada no direito brasileiro, relevante observar que, para a 

configuração dessa hipótese em crimes de lavagem de dinheiro, deve-se 

exigir:  

 

(i) a ciência do agente quanto à elevada probabilidade de 

que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime. 

 

No caso concreto, a acusada MONICA MOURA, quando 

muito, assumiu o risco de receber dinheiro de doação eleitoral por meio de 

“caixa dois”, mas não assumiu o risco de receber dinheiro oriundo de 

corrupção ou de infração penal. Há uma relevante distinção nisso.  

 

O contexto do chamado “caixa dois” ser uma prática ampla e 

lamentavelmente disseminada e institucionalizada pelos partidos políticos 

não foi apresentado para defender sua licitude. O foi, tão somente, para 

demonstrar que não houve agir doloso de receber dinheiro de crime de 

corrupção, mormente dos apontados crimes antecedentes envolvendo 

contratos com a PETROBRAS ou com a SETE BRASIL. 
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A percepção clara das circunstânicas pela acusada MONICA 

MOURA era de que se tratava de “caixa dois”, jamais de potencial 

recebimento de valores oriundos de corrupção a caracterizar possível 

lavagem de capitais. 

 

Houve, quando muito, a imprudência da acusada MONICA 

MOURA, enquanto profissional ligada ao marketing eleitoral e prestadora 

de serviços, cuja licitude não recai qualquer suspeita, em perceber a origem 

apontada como delitiva dos valores recebidos. 

 

(ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse 

conhecimento; e (iii) a escolha deliberada do agente em permanecer 

ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa. 

 

As circunstâncias e provas dos autos revelam, de forma muito 

clara, que ainda que a acusada MONICA MOURA indagasse sobre qual 

seria a origem dos valores aos acusados ZWI SKORNICKI e JOÃO 

VACCARI NETO, evidente que não teria a verdade revelada. E isso por 

uma razão muito simples e mais do que evidente: agentes corruptores e 

corrompidos não passam recibo da corrupção. 

 

Ademais, qual seria o interesse dos acusados ZWI 

SKORNICKI e JOÃO VACCARI em revelar à acusada MONICA 

MOURA a origem dos valores em crimes cometidos contra a 

PETROBRAS? Imagine-se um diálogo, onde a acusada MONICA 

indagaria de onde vêm dos valores e os acusados ZWI e VACCARI 

confessariam solenemente que foram de crimes de corrupção em contratos 

firmados com a PETROBRAS. É inimaginável tal cenário, porquanto tais 
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acusados jamais revelariam as entranhas das negociatas envolvendo os 

graves delitos contra a PETROBRAS à acusada MONICA. 

 

No famoso caso Mensalão, tão alardeado pela acusação na 

desesperada tentativa de demonstração do dolo da acusada – inexistente, à 

evidencia dos autos, com já visto –, o Eminente Ministro Ricardo 

Lewandowski ponderou com muita sensibilidade que “Não há qualquer 

prova de que a origem específica lhes teria sido revelada e não vislumbro 

motivo para que aos agentes das empresas de Marcos Valério e do PT 

revelassem esse fato” (Acórdão AP 470/MG – STF – fls. 53031/53032). 

 

Inimaginável, portanto, que os acusados ZWI SKORNICKI e 

JOÃO VACCARI não revelariam a origem dos recursos. Acreditar que isso 

pudesse ser revelado à acusada MONICA MOURA, implicando na 

confissão de graves crimes de corrupção, com o devido respeito, beira à 

ingenuidade. 

 

Assim, as circunstâncias, analisadas à luz do princípio 

constitucional da presunção de inocência, permitem concluir que, além da 

completa ausência de conhecimento da origem dos valores, a acusada 

MONICA MOURA não teve a representação mental a revelar a elevada 

probabilidade de que os valores que lhe foram repassados em contrapartida 

a serviços lícitos e incontroversamente prestados ao Partido dos 

Trabalhadores era provenientes dos graves crimes de corrupção apontados 

pelo Ministério Público Federal. Além disso, mesmo que tomasse a 

iniciativa de procurar saber a origem, certamente não obteria a informação 

por implicar na confissão por parte dos acusados ZWI SKORNICKI e 

JOÃO VACCARI, envolvidos nos graves delitos antecedentes apontados. 
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Faltava à acusada MÔNICA MOURA uma representação 

suficiente de todos os elementos que definem os tipos delitivos apontados 

como antecedentes pela acusação, ausente uma decisão de sua parte de 

permanecer em estado proposital de ignorância, pois não havia condições 

de dispor das informações sobre a origem dos valores, posto que das 

circunstâncias extrai-se que os demais acusados não tinham motivos para 

lhe revelar. 

 

Tal o contexto, é evidente a ocorrência de erro de tipo, posto 

que as circunstâncias e particularidades do caso revelam o completo 

desconhecimento dos crimes antecedentes enquanto elemento normativo do 

tipo penal do art. 1º, da Lei nº 9.613/1998 por parte da acusada MONICA 

MOURA, na linha do que bem aponta Pierpaolo Cruz BOTINI: 

 

“A ausência do elemento cognitivo do dolo caracteriza o erro 

de tipo. Nos termos do art. 20 do CP, o “erro sobre elemento 

constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a 

punição por crime culposo, se previsto em lei”. A 

problemática do erro nos crimes de lavagem de dinheiro é 

especialmente complexa diante da existência de um elemento 

normativo especial nos tipos penais da Lei 9.613/1998: as 

infrações penais antecedentes. 

A questão que se coloca: qual a consequência jurídica do erro 

ou desconhecimento da infração que originou os bens e 

produtos? 

Pelas regras legais, se o agente desconhece a procedência 

infracional dos bens, faltar-lhe-á o dolo na prática de 

lavagem, e a conduta será atípica mesmo se o erro for 

evitável, pois não há previsão da lavagem culposa. Assim, se 

o agente não percebe a origem infracional do produto por 

descuido ou imprudência, não pratica lavagem, respondendo 
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penalmente o terceiro que determinou o erro, se existir (§ 2.º 

do art. 20).”
17

 (destacamos) 

 

No mesmo sentido, Rodolfo Tigre MAIA observa que: 

 

“O elemento subjetivo por essência deste tipo penal é o dolo 

direto, isto é, a vontade livre e consciente de realizar o tipo 

objetivo (ocultar ou dissimular a natureza, origem etc.), com 

conhecimento dos elementos normativos integrantes deste e 

sem exigência de qualquer especial fim de agir. O erro acerca 

de qualquer dos inúmeros elementos normativos 

constitutivos do tipo, quer por equívoco ou ausência de 

representação da realidade, caracterizará erro de tipo, e este, 

se invencível nas circunstâncias, afastará a tipicidade da 

conduta (art. 20 do Código Penal).”
18

 (destacamos) 

 

A propósito, o saudoso Francisco de Assis TOLEDO pondera 

que: 

 

“(...) o dolo deve abranger todos os elementos objetivos do 

tipo, descritivos e normativos. E qualquer falha neste aspecto 

exclui o dolo do tipo, desfigurando-se o modelo do delito 

doloso. 

O que importa, pois, para que se dê um erro sobre os 

elementos do tipo (= erro de tipo, Tatbestandsirrtum) não é a 

natureza do elemento sobre que recai o erro (elemento fático, 

descritivo ou jurídico-normativo) mas que este efetivamente 

recaia sobre um dos elementos essenciais do tipo, seja qual 

for.”
19

 (g.n.) 

 

Derradeiramente, não é demais compartilhar da preocupação 

do Eminente Ministro Marco Aurélio, integrante do Pretório Excelso, ao 

                                                           
17

 Op. cit., p. 96/97. 
18

 MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro: lavagem de ativos provenientes de crime. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 86. 
19

 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 49. 
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proferir parte de seu voto na emblemática Ação Penal nº 470 (caso 

Mensalão). Disse Sua Excelência: “Presidente, creio que esse tema, 

lavagem de dinheiro, está a exigir - por isso aventei a necessidade, a 

conveniência, de separar as matérias, as fatias - dos integrantes do 

Tribunal reflexão, sob pena de elastecimento enorme do instituto. Toda vez 

que se exagera na busca da aplicação da lei, a norma tende a ficar até 

mesmo desmoralizada pelo barateamento.” (STF – AP 470 – p. 56931). 

 

Derradeiramente, não é demais salientar que “para que o Juiz 

possa proferir um decreto condenatório”, leciona o renomado jurista 

Fernando da Costa Tourinho Filho, “é preciso que haja prova da 

materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. 

Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova 

séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. (...) Uma condenação 

é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os 

carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os 

Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o 

réu culpado, condená-lo sem a presença de uma prova séria, seja a 

respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva (In: Código de 

Processo Penal Comentado, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 1, p. 582 – 

destacamos). 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse 

sentido, observada a necessidade de o Ministério Público, enquanto titular 

da ação penal pública, provar a culpabilidade do acusado de maneira 

cabal, sob pena de subversão do Estado de Direito contemplado na 

Constituição da República de 1988: 
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“AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM 

PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, 

ECLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. – Nenhuma 

acusação penal se presume provada. Não compete ao réu 

demonstrar sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério 

Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de 

qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já 

não mais prevalece , em nosso sistema de direito positivo, a 

regra que, em dado momento histórico do processo político 

brasileiro (Estado Novo), criou, para cada réu, com a falta de 

pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de 

o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, 

de 20.12.37, art. 20, n. 5. Precedentes.” 

(STF – 2ª T. – HC 84.580/SP – Rel. Min. Celso de Mello – 

grifamos) 

 

Como bem ponderou o e. Ministro Ricardo Lewandowski, 

“Em nosso sistema processual penal - contrariamente ao que ocorria em 

um passado não tão remoto quanto se pensa -, o magistrado, para proferir 

um veredito condenatório, deve estar plenamente convicto da 

culpabilidade do réu, ou seja, precisa encontrar-se o mais próximo 

possível do estado de certeza. Em outras palavras, há de ter o pleno 

domínio dos fatos mencionados no processo, sobretudo a segurança íntima 

de que realmente ocorreram no mundo fenomenológico, tal como relatados 

pela acusação, inadmitindo-se, no campo penal, um juízo de mera 

probabilidade.” (STF – AP 470 – p. 56488/56491). 

 

Na mesma linha, as brilhantes palavras do Eminente Ministro 

Carlos Ayres Britto, quando do julgamento do HC nº 92435, pelo Supremo 

Tribunal Federal, assentando entendimento de que somente o caráter cabal 

das provas, com robustez, legitima a imposição de condenação ao acusado, 

partindo-se da indispensável leitura constitucional do processo penal, em 



Juliano Campelo Prestes  Advogados 

 
Al. Dr. Muricy, nº 390, cjto. 901, Curitiba/PR, CEP 80.020-040 

e-mail: jcampeloprestes@gmail.com  
81 

 

especial do estado natural de não-culpabilidade do indivíduo enquanto 

sujeito passivo da persecução criminal: 

 

“Em diferentes palavras, a suposição de não-culpabilidade é 

direito individual-penal que incorpora o “benefício da 

dúvida” como civilizada ou humanitária couraça do réu. Não 

a prova em sentido contrário. Esta, mais do que duvidosa, 

mais que sinalizar ou sugerir ou indicar uma culpa subjetiva, 

tem que ser produzida com o timbre da certeza. Da robustez. 

Da convicção. Sem o que a presunção constitucional de 

excludência de culpa subjetiva não se desfaz validamente. É 

como dizer: sem o que a sentença penal condenatória resvala 

para a zona proibida do indevido processo legal. Zona 

proibida tanto mais intolerável quanto ofensiva do bem 

jurídico da liberdade, esse valor que se ombreia ao da 

segurança jurídica para também figurar no preâmbulo da 

Constituição e da cabeça do mesmo art. 5º. Com a mesma 

dignidade intrínseca e altanaria sistêmica. 

(...) 

Numa palavra, é o Direito Processual Penal a prestar 

homenagem à Constituição, no sentido de que a real 

fragilidade das provas acusatórias só evidencia um quadro 

de confirmação da presunção de não-culpabilidade. Não de 

desconfirmação. Como o que se exalta o valor da liberdade e 

se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a 

injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham 

na esqualidez o seu traço distintivo. 

Com efeito, não invertamos a ordem jurídica das coisas. Ao 

acusado não se impõe a prova da sua inocência. Se 

conseguir fazê-lo, tanto melhor; tanto mais escancarado ou 

flagrante é o fechar de olhos da sentença penal condenatória 

para a realidade dos autos. O que basta para a absolvição do 

réu é o caráter não-cabal das provas de que se valeu a 

acusação. Pois aí o que se tem é uma outra categoria de 

evidência processual: a parte acusadora a sucumbir à 

própria robustez de não-culpabilidade da parte acusada. 

Em suma, nesse entrecruzar de interesses e valores de 

primeira grandeza constitucional, penso que cegar o 

hermeneuta para as duas categorias de evidência processual é 

mesmo crucificar a justiça real no madeiro da forma. 
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Crucificar a liberdade individual no madeiro da segurança 

jurídica. É o quanto me convence para resolver o impasse em 

prol da decisão que absolveu o ora paciente.” (grifamos) 

(STF – 1ª T. – HC 92435/SP – Rel. Min. Ayres Britto – DJe 

16.10.2008) 

 

Na mesma esteira, as lúcidas ponderações do Eminente 

Ministro Dias Toffoli, quando do julgamento da Ação Penal nº 427, pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal: 

 

“O interesse do Estado não é condenar, menos ainda 

inocentes, mas proporcionar um julgamento justo, observados 

os princípios da ampla defesa e do contraditório para, ao 

final, prover, de modo adequado, segundo o direito e pelos 

elementos comprovados no caso concreto, a jurisdição, 

absolvendo ou condenando o réu, nesse último caso, como 

fruto de prova induvidosa. 

Na espécie em pauta, o conjunto probatório não se dota de 

fundamento suficiente para a condenação do acusado. Para a 

condenação, exige-se certeza, não bastando, sequer, a grande 

probabilidade. 

Deve assim, na espécie, ser aplicado o indispensável 

brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, em matéria 

criminal, qualquer dúvida deve prevalecer em favor do 

acusado, sendo temerária a condenação que não advenha de 

prova límpida, incontestável.” (destacamos) 

(STF – Tribunal Pleno – AP 427/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia 

– DJe 27.06.2011) 

 

Derradeiramente, não se pode deixar de observar que a 

Requerente externou, em sinceras e emocionadas palavras durante seu 

interrogatório, que se arrependeu de concordar com essa imposição do 

Partido em receber valores por meio de “Caixa dois”, prática essa que, 

lamentavelmente, é recorrente nas campanhas eleitorais.  
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Em um gesto nobre, reconheceu seus erros. A Requerente 

jamais imaginou que os valores recebidos por meio do acusado ZWI 

SKORNICKI seriam oriundos de crimes de corrupção no âmbito da 

PETROBRAS, observado que JOÃO VACCARI NETO, tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores, havia dado boas referências de tal cidadão.  

 

A Requerente, como afirmou em seu interrogatório judicial, 

não é funcionária pública, empresária que contratou com o Poder Público 

ou mesmo operadora de propinas. Recebeu valores como contraprestação 

de seus serviços lícitos e efetivamente prestados ao Partido dos 

Trabalhadores sem saber da origem criminosa dos valores. Sua única 

percepção dos fatos era que se tratava de “Caixa dois”, e seu viu envolvida 

neste turbilhão de acusações. Não praticou ato de corrupção ou de lavagem 

de ativos. Não integra organização criminosa. Tais particularidades 

merecem ser consideradas para lhe absolver da infundada imputação de 

lavagem de dinheiro. 

 

Com base nessas breves considerações, pugna-se pela 

absolvição da denunciada MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, com 

fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a 

evidente ocorrência de erro de tipo na espécie. 

 

4. REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Ante o exposto, por tudo o que dos autos consta e pelo que 

certamente será suprido por Vossa Excelência, Eminente Juiz Federal, com 

todo o respeito e acatamento, ROGA-SE: 
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a) pela reconsideração da decisão que recebeu a denúncia 

face sua manifesta inépcia no que se refere à imputação de corrupção 

passiva em relação à denunciada MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, 

com fundamento no art. 395, inciso I, do CPP, observado que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no 

sentido de que “O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o 

Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do 

acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar 

a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do 

Código de Processo Penal, suscitada pela defesa”, concluindo que “As 

matérias numeradas no art. 395 do Código de Processo Penal dizem 

respeito a condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição 

não está sujeita à preclusão (art. 267, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do 

CPP).” (STJ – 6ª T. – REsp 1318180/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 

– DJe 29.05.2013); 

 

b) sucessivamente, pela absolvição da acusada MÔNICA 

REGINA CUNHA MOURA da imputação do crime de corrupção passiva, 

previsto no art. 317 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso 

IV do Código de Processo Penal (“estar provado que o réu não concorreu 

para a infração penal”), ou, sucessivamente, com fundamento no inciso V 

(“não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”) ou, 

ainda em caráter sucessivo, com fundamento no inciso VII do mesmo 

dispositivo (“não existir prova suficiente para a condenação”); 

 

c) pela a absolvição da acusada MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA da imputação do crime de lavagem de dinheiro, com 
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fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a 

evidente ocorrência de erro de tipo na espécie face a ausência de agir 

doloso, em especial, de dolo eventual, na forma da fundamentação, como 

medida de JUSTIÇA. 

 

Respeitosamente, pede deferimento. 

Curitiba, 20 de setembro de 2016. 

 

Juliano Campelo Prestes  
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