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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA (PR). 

Ação Penal n° 5013405-59.2016.404.7000 

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, nos autos da 

ação penal em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência para, nos termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal, 

oferecer, tempestivamente (EVENTO 508), seus MEMORIAIS ESCRITOS, 

consubstanciados nas alegações anexas deduzidas. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 20 de setembro de 2016. 

 

Fábio Tofic Simantob  

OAB/SP – 220.540 

 

Débora Gonçalves Perez 

OAB/SP – 273.795 

 

João Paulo de Castro Bernardes 

OAB/SP – 357.631 
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EMINENTE MAGISTRADO, 

 

 

 

 

 

 

 

I – BREVE HISTÓRICO. 

 

 

1. JOÃO SANTANA foi denunciado pela prática 

dos delitos de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro 

(art. 1º, da Lei 9.613/98), isso porque teria, em tese, recebido, em conta no exterior, 

valores oriundos do esquema de corrupção na Petrobras, como pagamento pelos 

serviços de marketing político prestados ao Partido dos Trabalhadores (EVENTO 04). 

 

1.1. Após a regular citação do acusado, foi 

ofertada resposta à acusação pleiteando a anulação do feito, ou subsidiariamente, a 

absolvição sumária do réu (EVENTO 132 e EVENTO 227). Ao analisar o pleito 

defensivo, Vossa Excelência afastou as preliminares arguidas, bem como entendeu não 

ser o caso de absolvição sumária, dando início à instrução do processo (EVENTO 242). 

 

1.2. Ouvidas as testemunhas de acusação 

(EVENTOS 306, 319 e 325) e de defesa (EVENTOS 342, 394, 406 e 409), o réu e os 

demais acusados foram interrogados (EVENTOS 456 e 457), oportunidade em que 

JOÃO afirmou seu completo DESCONHECIMENTO sobre a origem espúria dos 

valores pagos em sua conta estrangeira pelos trabalhos de marketing político 

realizado. 
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1.3. Na sequência, o parquet ofertou seus 

memoriais finais, nos quais pleiteou a condenação do peticionário (EVENTO 491). 

 

1.4. A despeito do imenso respeito tributado aos ii. 

representantes do Ministério Público Federal subscritores dos memoriais, a detida e 

minuciosa análise dos autos impõe a ABSOLVIÇÃO do Defendente, pelas razões a 

seguir expostas. 

 

Vejamos. 

 

 

 

II – SÍNTESE DOS FATOS E OBJETO DA 

AÇÃO PENAL: O REALISMO MÁGICO DA 

ACUSAÇÃO. 

 

 "Je souffre... brûlé de plus de feux que je n'en 

allumai" (Racine) (Sofro... queimado por mais fogos 

do que os que acendi). 

 

 

2. Qualquer pessoa que pousar os olhos nos 

memoriais acusatórios desta ação penal verá emergir de suas páginas não a 

representação mítica da Justiça - com sua espada, sua balança e sua venda - mas uma 

matryoshka, aquela prosaica boneca russa, que se autoduplica, encaixando-se dentro de 

si mesma, em delírio monótono, repetitivo, fantasioso e infindo. 

 

2.1. Só que, ao contrário da criatividade popular 

milenária das bonequinhas russas, que mantêm coerência em suas autoduplicações, a 
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matryoshka produzida nestes autos pelo Ministério Público Federal é um amontoado de 

contradições e deformações - um verdadeiro monstrengo jurídico. 

 

2.2. Por falta de um conjunto probatório real e 

consistente - que é a matéria prima essencial de qualquer denúncia séria -, os 

escultores desta matryoshka jurídica conseguem um curioso resultado: cada figura que 

emerge do interior de si mesma anula ou contradiz a anterior; embaralha dados; 

estabelece efeitos sem causa; ou cria causa fictícia para gerar falsos efeitos. 

 

2.3. Em suma: cada uma traz o germe da sua 

autodestruição. 

 

2.4. É assim que, com um desdém absoluto aos 

fatos e à ciência jurídica, o parquetier, à guisa de acusar a qualquer preço o defendente 

pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, faz inúteis malabarismos 

retóricos, na vã tentativa de disfarçar tanto a inexistência de provas como a falta de 

fundamentação jurídica. 

 

2.5. Passeia, então, imprudentemente por 

esdrúxulas imputações que oscilam entre o dolo direto e o eventual; se confunde e 

mistura suposto dolo eventual com suposta cegueira deliberada; e acaba por fragilizar, 

de forma arrasadora, a acusação formulada na denúncia - a do dolo direto. 

 

2.6. Este pensamento errático só poderia levar a 

uma argumentação autodestrutiva, já que a vestibular nunca imputou acusação por 

dolo eventual. Proclamou, sempre, mesmo que de maneira fantasiosa, a versão de 

participação – consciente e voluntária – em crimes de terceiros. 

 

2.7. Uma materialidade sem ação nem intenção 

provadas ou minimamente comprovadas! Mas o que isso importa a um parquetier cujos 
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pecados originais são justamente a fuga dos fatos, a inconsistência teórica e até as 

agressões à estilística?  

 

2.8. O labirinto absurdo construído pela acusação 

parece revelar dois sentimentos de energias quase antagônicas: de um lado, uma certa 

ânsia raivosa de condenar a qualquer custo, e, de outro, a singeleza pueril de criança 

que descobre um brinquedo novo – neste caso, o chamado novo Direito penal - e lança 

mão, sofregamente, de todos os conceitos nele existentes, sem se preocupar com  rigor 

metodológico, com a ciência jurídica, e desprezando, de forma presunçosa e solene, a 

correspondência com os fatos da vida real. 

 

2.9. Se a pescaria é infértil, lancemos várias redes 

ao mar! Se a pontaria é falha, disparemos rajadas a mil! Se os fatos contrariam a tese 

que nos interessa construir, criemos uma nova realidade com palavras ocas, mesmo 

que destituídas de sentido! 

 

2.10. Ao fugir de uma realidade simples, clara e 

confessa - o defendente, figura de destaque no marketing político internacional, 

recebeu Caixa Dois, depositou estes valores em conta não declarada no exterior, mas 

não sabia que eles provinham de propinas recebidas pelo PT de contratos da Petrobrás 

-, o Ministério Público Federal envereda por caminhos tortuosos que, se fossem 

seguidos de forma automática e acrítica por este r. juízo, fariam a Lava Jato, que tem 

colecionado inegáveis êxitos e acertos, produzir um erro judiciário de magnitude 

ímpar. 

 

2.11. Decerto não o fará! 

 

2.12. Este n. juízo saberá perceber muito bem - 

como demonstraremos a seguir - que a carência probatória foi substituída pela 

imaginação dos acusadores. E que a falta de consistência teórica deu lugar ao 
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raciocínio vago, à bricolagem de ideias mal construídas e ao remendo mal costurado 

de fatos fantasiosos. 

 

2.13. O signo emblemático do que estamos a dizer 

é o bordão neurótico e obsessivo da acusação que se repete de forma desrespeitosa e 

enervante nos autos: "João Santana e MONICA Moura, com pleno conhecimento da 

corrupção na Petrobrás...", "João Santana e MONICA Moura com plena ciência dos fatos...”...  

 

2.14. Tudo isso sem que, em qualquer momento, 

apresente uma única prova material ou testemunhal de que o defendente sabia do 

esquema criminoso da Petrobrás e dele tenha conscientemente se beneficiado!!! 

 

2.15. Não surpreende, portanto, que, na falta 

absoluta de acervo probatório, o Ministério Público Federal tente, desesperadamente, 

transformar em prova o seu absurdo bordão, como se uma reiteração obsessiva fosse 

capaz de construir, magicamente, uma materialidade, ou se uma mentira repetida 

várias vezes tivesse o poder de se autotransformar em verdade. 

 

 

 

II.A - SOBRE O FATO CONFESSO – E 

LAMENTADO PELO DEFENDENTE - DO 

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CAIXA DOIS. E 

COMO ESTA PRÁTICA DEPLORÁVEL É 

GENERALIZADA NAS CAMPANHAS 

BRASILEIRAS. 

 

 

3. Todas as vezes que esta defesa, em suas 

manifestações, e os defendentes, em seus depoimentos, trataram do problema crônico 
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do Caixa Dois nas campanhas brasileiras, não fomos bem interpretados, data venia, por 

este r. juízo. Além disso, esta realidade foi tendenciosamente rejeitada, ad limina, pela 

acusação.  

 

3.1. É de bom proveito, portanto, fazermos a priori 

alguns esclarecimentos, para que ocorra um bom entendimento das posições adotadas 

pelos acusados.  

 

3.2. Em nenhum momento, o defendente tentou 

escudar seus erros neste argumento ou ousou defender a prática nefasta do Caixa 

Dois.  

 

3.3. Em seu depoimento perante este r. juízo, o 

defendente foi claro e taxativo ao definir como "deplorável" e "lamentável" esta 

prática, e ao confessar estar arrependido de tê-la aceito em certas circunstâncias de sua 

vida profissional. Tampouco tentou cinicamente amenizar o seu erro, escudando-se no 

argumento de que "todos fazem".  

 

3.4. É verdade também irrecorrível que os valores 

recebidos de ZWI SCORNICKI, a mando de JOÃO VACARI, foram relativos a 

pagamento de dívidas da campanha presidencial de 2010, assim saldadas, 

tardiamente, através de Caixa Dois.  

 

3.5. A rejeição estapafúrdia do Ministério Público 

Federal a este fato - chega a afirmar, de forma absurda, que o defendente teria 

"inventado" esta versão como álibi para livrar-se da falsa imputação de corrupção - 

pode ser tática para a sua frágil tese acusatória, mas é falsa perante a realidade dos 

fatos. 
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3.6. O motivo principal da argumentação desta 

defesa sobre a cultura do Caixa Dois no Brasil não era - e não é! - o de amenizar a 

conduta pela prática generalizada, mas o de trazer mais um argumento sólido capaz 

de reforçar a nossa tese central do desconhecimento do defendente da origem ilícita 

dos recursos. 

 

3.7. Passamos a explicar. A cultura do Caixa Dois 

está tão implantada, que passou a ser "normal" para prestadores de serviço de 

campanhas - não apenas do marketing - receber pagamentos diretamente de empresas 

doadoras, sem se preocuparem com a origem dos recursos. 

 

3.8. Ou seja: os contatos com determinadas 

empresas, indicadas pelo partido, seguiam a lógica e a cultura institucionalizadas das 

campanhas nacionais. 

 

3.9. Como seria possível saber do esquema 

criminoso se este fato era desconhecido até mesmo de altos dirigentes, conselheiros e 

auditores da estatal? (É o que demonstra a Lava Jato, pois a maioria deles não foi 

sequer investigada). 

 

3.10. Tão profunda e entranhada estava - e está - a 

cultura do Caixa Dois no mundo político, e tão complexas e cheias de capas eram as 

movimentações na Petrobrás, que não se pode acusar o defendente de "consciência da 

alta probabilidade de crime", ou seja, que ele, como comenta certa doutrina do Direito, 

"não quisesse saber aquilo que podia e devia conhecer". 

 

3.11. Repetimos: frente à cultura, às práticas e aos 

instrumentos diversos utilizados pelos partidos, no Brasil, para usufruir e camuflar o 

Caixa Dois, o defendente, como os demais prestadores de serviço de campanha, não 

tinha como saber a origem dos recursos! 
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3.12. Por sinal, no seu depoimento a este r. juízo, o 

defendente trouxe uma informação importante sobre o Caixa Dois em campanhas 

brasileiras, que obteve ampla repercussão nos meios de comunicação: 

 

"O marketing eleitoral não cria corrupção, não 

corrompe, e não cobra propina. Não somos a causa de 

práticas eleitorais irregulares. Elas são consequência de 

um sistema eleitoral adulterado e distorcido em sua 

origem. Isto é assim aqui e na maioria esmagadora dos 

países. E atinge a todos os partidos, sem exceção. Com 

generosidade, e com conhecimento de causa, eu digo 

que 98% das campanhas no Brasil utilizam Caixa Dois. 

Que isso envolve das pequenas as grandes campanhas.  

Que centenas de milhares de pessoas – quase certo que 

milhões – de todas as classes sociais e de dezenas de 

profissões são remuneradas com dinheiro de Caixa 

Dois.  

Mais que isso: O Caixa Dois é um dos principais – 

senão o principal – centros de gravidade da política 

brasileira.  

Se todas que já foram de foram remunerados com 

Caixa Dois no Brasil fossem tratados com o mesmo 

rigor que eu, era para estar aqui, atrás de mim, uma fila 

de pessoas que chegaria a Brasília.  

Capaz de ser fotografada por qualquer satélite que 

orbita em torno da terra.  

Mas estaria eu aqui a defender o Caixa Dois? JAMAIS! 

Erramos e estamos dispostos a pagar pelo nosso erro. 

Mas não somos corruptos nem lavadores de dinheiro. 
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Pelo que já foi apurado, há fortes indícios de que os 

crimes da Lava Jato não estão circunscritos ao Caixa 

Dois eleitoral. Mas no nosso caso nada foi apurado – e 

nunca será – que não esteja circunscrito ao Caixa Dois." 

(EVENTO 486). 

 

3.13. No Brasil, as jogadas e artimanhas 

financeiras existem desde que há eleições no nosso país e, infelizmente, irão continuar 

existindo enquanto prevalecer o atual modelo de eleições, fruto das deformações e da 

hipertrofia da democracia representativa, que cada vez mais se agiganta em burocracia 

e se afasta da sua fonte direta de poder, e de fiscalização em última instância, o 

cidadão eleitor.  

 

3.14. O defendente, como sinceramente expôs 

neste r. juízo, tentou evitar, de várias formas, o Caixa Dois.  

 

3.15. Isso não o exime de qualquer tipo de 

incorreção, mas não revela propensão natural e individualizada para o delito. Ou 

falência moral particular. Ocorre que um profissional, mesmo que se projete e se 

distinga dos seus pares, é produto de sua época, dos erros e acertos do seu tempo, e 

por eles influenciados ou coagidos. 

 

3.16. Porém, é mister lembrar que o defendente, 

como disse em seu interrogatório, nunca aceitou passiva e cinicamente o império do 

Caixa Dois na sua atividade de trabalho. Ao contrário, sempre travou uma luta 

obstinada contra ele, conseguindo algumas vitórias, sendo a principal prova disto o 

aumento de preço oficial das campanhas do PT desde que ele começou a trabalhar 

para o partido (basta comparar os contratos de JS com os anteriores). 

 

Tudo em vão.  
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3.18. É com esta ótica atenuante que o defendente 

precisa ser entendido e julgado. Para alguém que examine de forma menos 

apaixonada esta prática, não será difícil concluir que o móbil da atitude do defendente, 

como de milhares de colegas, foi a imprudência. Uma imprudência tristemente 

amenizada pela cultura ambiente. 

 

3.19. O Caixa Dois existe - e poderá continuar 

existindo -, porque houve - e ainda há - uma espécie de contrato informal nesta 

matéria entre os partidos; um contrato informal entre políticos e eleitores; entre alguns 

setores dos Poderes da República e entre os meios de comunicação. 

 

3.20. O fato do Caixa Dois não ser crime é a mais 

visível expressão deste contrato - será que por isso o defendente tem que pagar, por 

via punitiva indireta, por crimes que não cometeu?! 

 

3.21. Um detalhe torna tudo isso ainda mais 

estarrecedor: a maneira como o Ministério Público Federal reagiu à confissão de culpa 

feita pelo defendente perante este n. juízo. A acusação distorceu, à sua maneira, o 

sentido da revelação feita pelo defendente de que o motivo da ordem dada a ZWI por 

VACCARI era a liquidação de uma dívida que remontava à primeira campanha 

presidencial de DILMA ROUSSEF. 

 

3.22. Perante este n. juízo, o defendente pediu 

desculpas pela primeira versão que apresentou, ainda atordoado pela prisão, à Polícia 

Federal. E revelou, sem poupar a ninguém ou a si mesmo, que recebera um 

pagamento por meio ilegal, em depósito feito em uma sua conta na Suíça (conta, aliás, 

da qual assumiu a titularidade desde o primeiro depoimento, e assinou um termo 

dando acesso pleno às autoridades). 

 



 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

3.23. O que fez o parquet com o teor do novo 

depoimento? Simplesmente o desmereceu e tentou desmenti-lo! Apresentou provas de 

que o defendente estaria mentindo? Claro que não, pois seria impossível apresentá-las. 

Recorreu, mais uma vez, a sua retórica inquisitorial e pronto! Disse - pasmem os céus! 

- que o defendente declarava que era Caixa Dois para tentar fugir da acusação de 

corrupção. Acusação esdrúxula, aliás, que só cabe na imaginação do Ministério 

Público Federal. 

  

3.24. Por estas e outras, é mais que gritante a 

intenção gigantesca e obsessiva, de descaracterizar o Caixa Dois, e tentar 

desesperadamente enquadrar o defendente em outros crimes. 

  

Por que isso?  

  

3.25. A sofreguidão e sanha punitiva têm motivos 

claros: o Ministério Público Federal decerto está entre aqueles que lamentam, 

corretamente, a distorção das leis brasileiras de não enquadrarem o Caixa Dois de 

campanha como o crime que decerto deveria ser. Mas isso jamais justificaria e 

legitimaria a tática acusatória utilizada. 

 

3.26. Perguntamos, então:  

 

a) é justo imputar a um réu crimes inexistentes, com o intuito apenas de 

compensar esta lacuna legal? 

 

b) pode um réu isolado ser a vítima de um pensamento legalista 

compensatório que fere todas as normas jurídicas e do estado de direito? 

 

c) pode um procurador ou uma Procuradoria compensar deficiências legais 

arvorando-se sujeito legislador anômalo? 
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d) seria esta a maneira mais adequada de se enfrentar ou polemizar com a 

jurisprudência de tribunais superiores que já inocentaram acusados de Caixa Dois, 

sendo o caso mais notório o de Duda Mendonça, no "mensalão"? 

 

É claro que não. 

 

3.27. É mister, portanto, que não se produza esta 

injustiça. 

 

3.28. Mesmo se houvesse o mais absoluto 

rebaixamento dos padrões probatórios, eliminando-se inclusive o sagrado paradigma 

do "para além da dúvida razoável" (beyond a reasonable doubt), mesmo assim as 

acusações contra o defendente não se sustentariam.  

 

3.29. Se o Ministério Público Federal se acha a 

fonte de todos os acertos e considera o réu a fonte de todos erros, não está se 

quebrando simplesmente o princípio de paridade de armas, mas se aniquilando a 

verdade, o princípio da igualdade entre os seres humanos e os pilares do Estado 

Democrático de Direito. 

  

3.30. A esta altura não é redundante voltar ao que 

consideramos o equívoco central, e desejo imanente mesmo que não explícito, de 

toda a tese acusatória: a tentativa de criar punição artificial e avulsa para a prática do 

Caixa Dois.  

 

3.31. Assim como é necessário que uma lei seja 

legítima para que seja válida e imponha obediência, um tribunal só exerce seu poder 

legítimo se julgar de acordo com as leis. 
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3.32. Não cabe aos tribunais criar leis - seja através 

das figuras do juiz, dos acusadores ou dos defensores -, mas fazê-las cumprir, punindo 

réus em crimes tipificados e baseando a sentença em provas concretas e irrefutáveis.  

 

3.33. Produzir atalhos punitivos não é produzir 

JUSTIÇA, no pretenso e equivocado desejo de que a punição "sirva de exemplo". 

Agir assim é tornar a Justiça exemplo de INJUSTIÇA.  

 

 

 

P R E L I M I N A R M E N T E: 

 

 

4. Antes de adentrar ao mérito da causa, cumpre 

salientar que a presente ação penal está eivada de GRAVES NULIDADES, as quais se 

encontram devidamente abordadas em documento anexo (doc. 01). Entretanto, a fim 

de facilitar a análise deste r. Juízo, seguem resumidas abaixo: 

 

 

i.) Das ilegalidades na busca e apreensão: 

 

5. A busca e apreensão realizada no bojo do 

procedimento criminal ora trazido à baila reveste-se de diversas ilegalidades. 

 

5.1. A uma, porque POUCOS foram os materiais 

apreendidos que foram encontrados devidamente lacrados, o que gera graves riscos à 

intangibilidade do feito. E a duas, porque indiscutível é a vagueza e imprecisão 
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empregadas na lavratura do auto circunstanciado que coroou as diligências de 

apreensão1 (EVENTO 350, dos autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000). 

 

5.2. Além disso, ao autorizar a devassa, Vossa 

Excelência apenas consignou, genericamente, que “o quadro probatório acima apontado é 

mais do que suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização de busca e 

apreensão nos endereços dos investigados” (EVENTO 08, fls. 26, do procedimento nº 

5003682-16.2016.4.04.7000), o que não constitui fundamentação suficiente para dar 

ensejo a tão invasiva diligência! 

 

5.3. Importante ressaltar, ainda, que o mandado 

expedido se esquivou de cumprir as exigências formais2, vez que neles não consta 

nenhuma especificação do objeto e do motivo do procedimento! 

 

5.4. Assim, em face do exposto, mister seja 

reconhecida a nulidade do procedimento, com a consequente anulação de todas as 

provas dele consequentes, bem como de todas daí derivadas. 

 

 

ii.) Do cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de carta rogatória: 

 

6. Ao arrolar como testemunha ROBERTO 

MANGABEIRA UNGER, residente nos Estados Unidos, a defesa esclareceu ser 

imprescindível a sua oitiva, conforme exigido pelo artigo 222-A do Código de 

                                                 
1 Com efeito, nota-se, naqueles documentos, a proliferação de expressões como “caixas produção, contendo 29 
folhas”, “pastas contendo a inscrição ‘dominicana’, contendo diversos documentos”, dentre outras, as quais NÃO 

DIZEM ABSOLUTAMENTE NADA sobre o que fora apreendido (EVENTO 348, fls. 08, AP-INQPOL13, do 
procedimento nº 5003682-16.2016.4.04.7000). 
2 Não restam dúvidas de que “não pode haver mandado incerto, vago ou genérico. A determinação do 
varejamento, ou da revista há de apontar, de forma clara, o local, o motivo da procura e a finalidade, bem como qual a 
autoridade judiciária que a expediu. É importantíssimo a indicação detalhada do ‘motivo e os fins da diligência’ (art. 243, 
inc. II, do CPP, a que se destina” (PITOMBO, Cleunice Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 205). 
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Processo Penal, com base na própria denúncia, que fundamenta a acusação pelo crime 

de CORRUPÇÃO em trocas de e-mails entre o Defendente e a referida testemunha.  

 

6.1. Entretanto, o pleito defensivo foi indeferido, 

porque Vossa Excelência entendeu inexistir tal caráter de imprescindibilidade na 

oitiva de MANGABEIRA UNGER, assim como arguiu que a Cooperação Jurídica 

Internacional com os EUA impossibilita a produção de provas requeridas pela defesa 

(EVENTO 363 da AP nº 5013405-59.2016.4.04.7000/PR). 

 

6.2. Ocorre, todavia, que tal entendimento revela-

se manifestamente ilegal, pois, segundo farto entendimento jurisprudencial, “É 

DIREITO ABSOLUTO DA DEFESA PRODUZIR A PROVA QUE ENTENDE 

NECESSÁRIA PARA DEMONSTRAR A INOCÊNCIA DO ACUSADO, em relação à 

imputação que lhe foi feita, MESMO QUANDO O MAGISTRADO ENTENDE SER 

DESNECESSÁRIO. Recurso PROVIDO para garantir a oitiva da testemunha 

arrolada pelo paciente” (STJ, RHC 18.106, Rel. Min. PAULO MEDINA, Sexta Turma, 

DJe 02.05.2006)3. 

 

6.3. Além disso, não é menos certo que, à parte 

dos sistemas de Cooperação Internacional, existe ainda o instituto da carta rogatória, 

previsto no art. 222-A, do CPP, que não estabelece nenhum tipo de limitação similar 

à invocada por Vossa Excelência. Pelo contrário, conforme vem anotando a 

jurisprudência pátria, a expedição de carta rogatória – que não se confunde com a 

cooperação internacional, repise-se – é o mais apropriado para que testemunhas 

arroladas pela defesa sejam ouvidas em território alienígena! 

 

6.4. Ante o exposto, em face do indubitável 

cerceamento de defesa do Defendente, é de rigor a anulação do feito, desde o 

                                                 
3 A este propósito, o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região já conclamou, com clareza ímpar, que “A 
prova testemunhal arrolada na defesa prévia constitui DIREITO PLENO DA DEFESA, que não pode ser 

obstado por CRITÉRIOS SUBJETIVOS do magistrado” (TRF4, AC nº 0005520-98.2006.404.7107, Rel. Des. Fed. 
SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Sétima Turma, DJe 09.03.2015). 
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recebimento da denúncia, a fim de que a testemunha arrolada possa ser ouvida nos 

autos da ação penal em tela. 

 

 

iii.) Incompetência do r. Juízo de Curitiba: 

 

7. A ação penal em tela tem como foco, desde o 

início das investigações, pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadores, em 

razão de campanhas eleitorais brasileiras, ao Peticionário. 

 

7.1. O próprio JOÃO, quando interrogado em 

juízo, ADMITIU o recebimento de valores no exterior oriundos de pagamento pela 

prestação de serviços eleitorais ao PT - exatamente o mesmo teor do depoimento da 

corré MONICA MOURA4. Tal prática – o recebimento de contraprestação por serviços 

prestados em campanhas eleitorais no Brasil – configura evidente CRIME 

ELEITORAL, insculpido no artigo 350 do Código Eleitoral – falsidade ideológica 

para fins eleitorais. 

 

7.2. Nessa linha caminhou recentíssimo acórdão 

da lavra do Eminente Min. TEORI ZAVASCKI, que, em caso extremamente 

semelhante ao dos autos – no qual candidato teria omitido o recebimento de doações 

feitas “para cobrir despesas de sua campanha eleitoral”5 com o fim de “conferir 

legalidade à prestação de contas relativa ao pleito”6 -, entendeu por bem receber a 

denúncia ofertada, por considerar que estariam presentes “elementos suficientes a 

                                                 
4 “Juiz Federal: Especificamente nesse processo há uma referência aqui a depósitos que teriam sido feitos para 
uma conta controlada pelo senhor Zwi Skornicki, um total aqui de 4 milhões e meio, 4 milhões e 500 mil 
dólares. O que foram esses pagamentos? 
Interrogada: 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 (...) 
Juiz Federal: Esses pagamentos foram objetos de algum registro eleitoral?  
Interrogada: Não, não foram. Foi caixa 2 mesmo, Excelência. Foi caixa 2.” (EVENTO 486). 
5 STF, Inq 3344, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, data de julgamento 25/06/2014. 
6 STF, Inq 3344, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, data de julgamento 25/06/2014. 
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indicar possível ocorrência de falsidade ideológica para fins eleitorais, a teor do art. 

350 da Lei 4.737/1965”7.  

 

7.3. Dessa forma, resta inquestionável que, ao 

presidir feito que apura crime eleitoral, Vossa Excelência, data maxima venia, 

invadiu ostensivamente a competência privativa da Justiça Eleitoral. Incontornável, 

portanto, a nulidade dos atos decisórios prolatados até o momento, visto que 

praticados por Magistrado absolutamente incompetente para tanto. 

 

 

 

M  É  R  I  T  O 

 

 

III - INEXISTÊNCIA DE CRIME DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO PASSIVA NAS 

CONDUTAS IMPUTADAS A MONICA 

MOURA E JOÃO SANTANA. 

 

 

8. Com relação a JOÃO e MONICA, o memorial 

parte de algumas premissas. Receberam dinheiro não declarado em conta no exterior. 

As transferências vieram de ZWI SKORNICKI. Os valores referiam-se a acerto de 

propina em contratos com a Petrobras. 

 

8.1. A melhor forma de compreender a peça final 

de acusação feita pelo MPF é perceber que é feita de dupla face. Existe a face técnica 

(jurídica), mas também há a face criativa. Ambas, porém, unidas em um projeto 

comum, voluntarista: não apenas condenar MONICA e JOÃO pelos erros que 

                                                 
7 STF, Inq 3344, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, data de julgamento 25/06/2014. 
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cometeram, mas condená-los diversas vezes e de diferentes maneiras pelo mesmo 

fato. 

 

8.2. O percurso não é o normal de quem caminha 

sobre fatos para depois chegar na pena. A pena neste caso não aparece nos memoriais 

como consequência natural da equação jurídica posta, mas sim como um objeto de 

desejo a ser perseguido a qualquer custo. Tudo o que fez o MPF, então, foi serpentear 

pelas provas para chegar ao objetivo adredemente premeditado. 

 

8.3. Nada é mais representativo deste espírito 

voluntarista e condenatório do que o capítulo – inusitado capítulo! – intitulado 

“Dosimetria da pena”, no qual o MPF imiscui-se em atividade privativa de Vossa 

Excelência. Está mais preocupado com a pena do que com as provas e com os fatos. 

 

8.4. No tocante à pena, o MPF sabe exatamente o 

que pretende. Deseja que MONICA e JOÃO sejam condenados por corrupção, não por 

uma, mas por dez (em concurso material). Almeja também a condenação por lavagem 

de dinheiro, não por uma, mas por nove, também em concurso material.  

 

8.5. Levando em conta as penas mínimas, esta 

proposta levaria a uma condenação a 47 (quarenta e sete anos) anos de prisão. Mas 

nem isto parece suficiente para o órgão ministerial. Pretendem que esta pena ainda 

seja aumentada em razão do motivo, das circunstâncias, da personalidade e da conduta 

social. Talvez queiram chegar próximo dos cem anos... 

 

8.6. Comprovados os crimes, que seja aplicada a 

pena. O problema, no entanto, é que o MPF não imputa dezenove fatos. Imputa UM 

SÓ!  
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8.7. Sim, excelência, o MPF pede a condenação por 

19 (dezenove) crimes, mas imputa fato único – o acerto feito entre ZWI e VACCARI, 

em virtude do qual aquele quitou a dívida do PT com os publicitários. 

 

8.8. Procure nos autos, vire e revire o processo, 

leia e releia os memoriais ministeriais, e Vossa Excelência não encontrará outro fato 

que esteja sendo imputado aos publicitários. E é precisamente por este fato que o MPF 

pede algo próximo de 100 (cem) anos para cada um deles.  

 

8.9. Realmente, não há quem, em sã consciência, 

possa confiar no bom senso de um órgão ministerial que é capaz de se guiar por 

tamanho exagero... Lembra Plutarco, na passagem em que Rabírio recorre ao povo 

contra a sentença de Cezar, quando diz que naquele momento nada lhe foi mais útil 

do que a paixão de seu juiz. 

 

8.10. E o pior é que a tão competente face criativa 

trabalhou mal neste tópico. Não se deu sequer ao trabalho de inventar fatos para 

justificar tamanha quantidade de crimes. 

 

8.11. Simplesmente usou o conhecido recurso da 

repetição, mas não de forma retórica e sofisticada, como a criar um efeito linguístico na 

argumentação. Não! Foi com a ajuda do Word mesmo, com o “copia e cola”...  

 

8.12. Data maxima venia, o estratagema chega a 

ofender a inteligência de todos nós... 

 

8.13. Como último recurso, foram procurar nos 

depoimentos dos acusados alguma vírgula que pudesse incriminá-los.  
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8.14. Insta esclarecer, porém, que os depoimentos 

de MONICA e JOÃO em juízo divergem da acusação em apenas um único ponto. 

Negam que soubessem na época que os valores eram relacionados a propina na 

PETROBRAS, negativa contra a qual o parquet não fez prova em contrário.  

 

8.15. Como recurso retórico típico, que até teria o 

condão de induzir a erro juízes inexperientes, mas jamais um magistrado com as horas 

de voo de Vossa Excelência, o parquet procura criar a impressão de que existem três 

versões no processo. A da acusação, a da defesa na polícia, e a da defesa em juízo. 

Nada mais incorreto.  

 

8.16. Na verdade, existem duas versões: aquela 

dada pelos defendentes na polícia, que é confessadamente mentirosa, e a 

verdadeira. A falácia é facilmente desconstituída quando se constata que a versão 

dada por eles em juízo é a mesma sustentada desde o início pela acusação. Não se 

trata de uma versão da defesa em juízo, mas de uma CONFISSÃO!!!!! 

 

8.17. Uma confissão que, no entanto, diverge da 

acusação num único ponto, no elemento subjetivo... Só e apenas nisto... 

 

8.18. Esta tentativa do parquet de criar uma 

divergência relevante entre a confissão judicial e a denúncia tem apenas um único 

propósito: nublar solertemente a visão de quem lê o processo. A retórica é tão 

incoerente, que se for mentirosa a versão da defesa em juízo, também o é a versão 

acusatória... 

 

8.19. Não remanesce mais uma única dissonância 

entre defesa e acusação acerca do fato objetivo imputado na denúncia. O PT devia 

dinheiro aos publicitários por trabalho de marketing eleitoral que fizeram e pediu 

para que ZWI quitasse a dívida. E este quitou a dívida em nove parcelas, 
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transferidas a uma conta estrangeira não declarada de titularidade de JOÃO 

SANTANA.  

 

8.20. Dúvida não há sobre os fatos. A discussão 

processual agora é sobre o correto enquadramento penal das condutas e se há prova 

do dolo. 

 

8.21. Independentemente da opinião que se tenha 

acerca dos fatos e do julgamento mais justo para o caso, não parece haver dúvida de 

que o fato relacionado aos publicitários é ÚNICO: o acerto feito entre JOÃO VACARI 

e os publicitários, em virtude do qual ZWI SKORNICKI pagaria - como efetivamente 

pagou - parte da dívida de campanha de 2010, em uma conta de JOÃO SANTANA 

mantida no exterior.  

 

8.22. Sucede que para este FATO ÚNICO o MPF 

desdobra dois crimes, corrupção e lavagem, ou melhor, dez corrupções e nove 

lavagens, tantas foram as parcelas prometidas, no caso da corrupção, e pagas, no caso 

da lavagem. 

 

8.23. Pode o mesmo fato configurar dois crimes 

diferentes?  

 

Vejamos. 

 

 

III.a. A ausência material do crime de lavagem de capitais (questões objetivas como 

nexo causal e outras). 

 

9. O crime de lavagem de capitais não se mostra 

configurado na hipótese, por ausentes elementares objetivas ínsitas ao tipo.  
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9.1. A inicial acusatória aponta como crimes 

antecedentes os delitos de fraude à licitação, organização criminosa e corrupção. O 

parquet enfiou todos os crimes que conseguiu imaginar, mas o fez sem qualquer 

critério. Confira-se: 

 

“No período compreendido entre 25/09/2013 e 

04/11/2014, ZWI SCORNICKI, na condição de 

representante comercial 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 Suíça, em nome da 

offshore DEEP SEA OIL CORP, da qual era proprietário 

beneficiário, para, mediante nova transferências, remeter a 

quantia de US$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quintos 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 e 

indiretamente, dos crimes antecedentes de fraude a 

licitações, organização criminosa, corrupção ativa ne 

passiva, praticados em detrimento da Petrobras” 

(EVENTO 04, fls. 79). 

 

9.2. Basta ver que o crime de corrupção não pode 

ser tido como antecedente, já que, pela própria dicção da exordial, a corrupção se 
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consumou – do ponto de vista material-objetivo – no momento em que ZWI fez os 

depósitos na conta estrangeira dos publicitários, verbis: 

 

“A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora 

descrito se deu após o término do procedimento licitatório 

e durante a execução do contrato. A partir desse 

momento, começaram a se concretizar os pagamentos das 

vantagens indevidas pactuadas nas etapas anteriores... 

Nestas ocasiões, 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. 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” (EVENTO 04, fls. 55/56). 

 

9.3. Por total inviabilidade lógico-jurídica, a 

mesma conduta – os recebimentos dos valores em conta estrangeira – não pode 

configurar corrupção e lavagem da própria propina. O próprio MPF admite isto nos 

seus memoriais finais, aludindo ao precedente da Ação Penal 470, o qual só admite as 

duas hipóteses concomitantes quando existem crimes antecedentes alheios à corrupção 

(EVENTO 491, fls. 228/232). Ou seja, a pessoa pode responder por corrupção e 

lavagem, desde que esta não tenha aquela como crime antecedente, mas outros crimes.  

 

9.4. É o que se extrai do v. acórdão da Ação Penal 

470, quando o E. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, preciso em suas considerações, 

faz anotar justamente que 
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“Um réu só pode ser condenado por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro SE VERIFICADA A OCORRÊNCIA 

DE ATOS DELITUOSOS DISTINTOS. Isto é, se o réu, 

após ter recebido dinheiro proveniente de corrupção, vier 

a praticar novos atos delituosos, distintos dos anteriores, 

com a finalidade de branqueamento de capitais, com o 

escopo de ‘limpar’ o dinheiro ’sujo”... Pelo exposto, acolho 

os embargos infringentes, para absolver o embargante da 

prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 

9.613/1998), com base no art. 386, III, do Código de 

Processo Penal. É o voto” (STF, AP 470, voto do Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, fls. 55.354/55.355, do v. 

acórdão do julgamento da ação penal).  

 

9.5. Não foi outra a postura adotada pelos demais 

Ministros de nossa E. Suprema Corte. A E. Ministra ROSA WEBER anotou, com 

clareza meridiana, que meros recebimentos de valores por parte dos acusados “integra 

a própria FASE DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, núcleo receber, e qualifica-

se como exaurimento do crime de corrupção ativa. Por isso, a meu juízo, esse ocultar e 

esse dissimular não dizem necessariamente com o delito de lavagem”8, completando, 

ainda: 

 

“No Direito Comparado, encontrei jurisprudência norte-

americana, bastante rica na casuística, sobre o aspecto. Há 

diversos julgados no sentido de que a lei de lavagem de 

dinheiro somente se aplica para atos posteriores à 

consumação do crime antecedente (‘money laundering 

statutes apply to transactions ocorring after the completion of 

the underlying criminal activity’). (...) Embora tais exemplos 

                                                 
8 STF, AP n° 470, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2013 – g.n. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10643765/artigo-386-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10643665/inciso-iii-do-artigo-386-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41


 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

reflitam normatividade estrangeira, traduzem 

compreensão de que a conduta que caracteriza a lavagem 

há de ser POSTERIOR à conduta que caracteriza o crime 

antecedente... o ato configurador da lavagem há de ser, a 

meu juízo, DISTINTO E POSTERIOR à disponibilidade 

sobre o produto do crime antecedente” (STF, AP 470, voto 

Minª. ROSA WEBER, fls. 52.880, do v. acórdão do 

julgamento da ação penal). 

 

9.6. Levando, então, em conta a verdade da 

denúncia, os pagamentos feitos na conta SHELLBILL eram o próprio acerto da 

propina, consubstanciaram a própria consumação da corrupção – decerto, sem o 

conhecimento dos publicitários – e não eram, portanto, provenientes ou oriundos de 

uma corrupção pretérita para que possam configurar lavagem. 

 

9.7. Logo, os crimes antecedentes que sobrariam 

seriam os de fraude à licitação e organização criminosa.  

 

9.8. Ocorre que não há prova segura de que estes 

crimes teriam ocorrido9, e se houvesse, estaria ausente a necessária demonstração do 

nexo causal entre o produto gerado pelos crimes e os valores recebidos por JOÃO no 

exterior.  

 

                                                 
9 Muito embora não se desconheça que a consumação do crime de lavagem de capitais não depende de que a 
infração penal antecedente resulte provada nos autos, fato é que a situação diametralmente oposta jamais 
poderá ocorrer: havendo fortes indícios de que simplesmente não há um crime antecedente, então sucumbe, 
também, a imputação de lavagem. 
Não à toa, o egrégio Tribunal Regional Federal desta 4ª Região já houve por bem se pronunciar no sentido de 
que “a condenação pelo crime de lavagem de capitais exige SÓLIDO SUBSTRATO PROBATÓRIO de que os 
recursos inseridos de forma aparentemente lícita no mercado tenham DERIVADO DA PRÁTICA DE 
DETERMINADOS CRIMES” (TRF4, AC nº 5019149-02.2011.404.7100, Rel. Des. Fed. LEANDRO PAULSEN, 
Oitava Turma, DJe 20.07.2015). 
Também o Col. TRF5 já se manifestou sobre o tema, conclamando, justamente, que “não há lavagem de 
capitais -- seja qual for a lei vigente, das muitas que regularam a matéria ao longo do tempo -- sem um crime 
antecedente mediante o qual a obtenção dos valores tivesse se dado” (TRF5, RESE 76041120134058300, Rel. 
Des. Fed. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, DJe 23.01.2014). 
Na hipótese vertente, Excelência, não é outra a situação averiguada: os delitos antecedentes aventados pelo 
parquet não existem, motivo pelo qual deve ruir toda a acusação ministerial. 
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9.9. Sobre não estarem provados os crimes 

antecedentes, a testemunha PEDRO BARUSCO foi incisiva ao consignar, 

especificamente sobre o crime de fraude à licitação, que, a bem da verdade, nunca 

ocorreu superfaturamento das obras feitas pela Petrobras, muito menos qualquer 

tentativa de fraudar o caráter competitivo das licitações realizadas pela estatal10 - o 

crime, portanto, JAMAIS EXISTIU!!! 

 

9.10. A mesma realidade, por sinal, foi estendida 

pelo depoente ao crime de organização criminosa11. Mas, ainda que assim não fosse, 

de rigor notar-se que tal crime, muito embora tivesse sido consumado no caso dos 

autos, não teria o condão de, per si, gerar qualquer tipo de proveito econômico que 

pudesse ser “limpo”, motivo pelo qual não bastaria, isoladamente, para constituir 

um crime antecedente à lavagem de ativos! 

 

Mas não é só! 

                                                 
10 Com efeito, já no termo de colaboração prestado pelo corréu de JOÃO, fora expressamente declarado que 
“em meados de 2011, a Petrobras lançou uma licitação para mais 21 (vinte e uma) sondas a serem construídas no Brasil; 
QUE para ofertar essas 21 sondas à Petrobras, a SETEBRASIL negociou 21 (vinte e um) contratos de construção com 
vários estaleiros”, ao que concluiu afirmando que “o declarante esteva à frente desta etapa de negociações a fim de 
buscar preços competitivos com as sondas ofertadas no mercado asiático, pois isso era uma exigência da Petrobras... que as 
licitações foram vencidas pela SETEBRASIL; que AS LICITAÇÕES OCORRERAM DENTRO DA LEGALIDADE E 
FORAM ‘DURAS’, tendo a Petrobras exigido uma série de requalificações até que finalmente fossem 
apresentadas as propostas; que a única concorrente com a SETEBRASIL foi a OCEAN RIG; que A 
LICITAÇÃO NÃO FOI DIRECIONADA PARA QUE A SETEBRASIL GANHASSE” (EVENTO 01, OUT4, fls. 
02/03). 
Tais declarações foram ainda confirmadas nos depoimentos prestados perante este n. Juízo Federal. Após ser 
indagado por esta defesa se “na opinião do senhor, que era quem cuidava desses contratos, essas obras não teriam 
custado mais caro para a Petrobras”, o então depoente afirmou que “Olha, foi o seguinte, o que eu posso dizer é que 
não havia... Os processos licitatórios eram normais e os preços tinham que se encaixar dentro dos orçamentos, 
e os orçamentos não eram vazados, não houve um único vazamento de orçamento enquanto eu estive lá, porque a 
forma como a gente fazia o orçamento não dava margem a vazar, se vazasse saberia-se (sic) quem vazou, então eu não 
lembro de ter fechado nenhum contrato fora da margem que a Petrobras determinava como margem regular, 
regulatória” (EVENTO 385). 
Tanto é assim que BARUSCO ainda deixou claro que, na oportunidade de contratação da SETE-BRASIL, o 
processo licitatório foi realizado de forma tão correta e legal que, em um primeiro momento, a vitória sequer 
foi consagrada à empresa em comento, mas sim à sua concorrente, verbis: “teve a licitação, nessa licitação a 
OCEAN RIG apresentou o melhor preço, não fomos nós, aí a Petrobras cancelou porque achou que o preço 
estava muito alto, fez um segundo round, nesse segundo round nós apresentamos um preço bem mais baixo, aí teve fase 
de negociação até se chegar a um preço que a Petrobras julgou que estava dentro da faixa de aceitação dela e aí foram feitos 
os contratos” (EVENTO 385). 
11 Ao ser questionado sobre a existência de uma organização estruturada, destinada à prática de crimes – “E a 
última pergunta, senhor Pedro, o senhor junto com Renato Duque e as outras pessoas que foram mencionadas, e os 
empresários donos ou representantes dessas empresas, os senhores formavam uma espécie de grupo organizado com 
hierarquias, com reuniões constantes?” (EVENTO 385), BARUSCO apenas consignou que “Não, não, o que havia, 
que ficou comprovado, era o cartel de empresas que se reuniam independentemente, não se reuniam comigo, 
nunca tive reunião com o cartel, inclusive...” (EVENTO 385). 
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10. Tampouco logrou êxito o parquet em 

demonstrar qual seria o nexo causal entre os valores auferidos com os crimes 

antecedentes de fraude à licitação e organização criminosa e os valores depositados 

por ZWI no exterior na conta de JOÃO SANTANA.  

 

10.1. Conforme leciona nossa melhor doutrina, “a 

relação de causalidade entre o produto e sua origem infracional é NECESSÁRIA”12 

para configurar o crime de lavagem de dinheiro. 

 

10.2. Com efeito, para que se possa considerar 

consumado o tipo penal de branqueamento de capitais, “é indispensável demonstrar 

tal efectiva proveniência [do produto do crime antecedente], não bastando apurar que 

o agente manipulou bens cuja origem lícita não resulta clara”13, o que somente se 

consegue quando é demonstrado, de forma efetiva, a relação de causalidade entre a 

infração penal antecedente e os produtos que ela gerou, os quais serão objeto da 

lavagem de dinheiro! 

 

10.3. Não por outro motivo, é consolidado o 

entendimento, até mesmo na doutrina internacional, de que 

 

“El vínculo entre el bien que se pretende legitimar y el 

delito prévio ES ESENCIAL PARA LA 

CONFIGURACIÓN DEL LAVADO” (CERVINI, Raúl et 

alli. El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo. 

Cuestiones dogmáticas y político-criminales. Córdoba: 

Alveroni Ediciones, 2008, p. 38). 

 

                                                 
12 BADARÓ, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro. Aspectos penais e processuais 
penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 71. 
13 GODINHO, Jorge Alexandre Fernandes. Do crime de branqueamento de capitais. Introdução e tipicidade. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 165. 
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10.4. Segundo, ainda, a lição de GUSTAVO 

BADARÓ, professor da Universidade de São Paulo, “no caso de produto indireto da 

infração antecedente, a relação de causalidade entre o produto ilícito apto a ser lavado e sua 

origem infracional é condição necessária”14 para a tipificação da lavagem de dinheiro! 

 

10.5. No mesmo sentido, já consignou nosso Col. 

Supremo Tribunal Federal que 

 

 “O delito de lavagem de dinheiro possui natureza 

acessória, derivada ou dependente, mediante relação 

de conexão instrumental e típica com ilícito penal 

anteriormente cometido (do qual decorreu a obtenção 

de vantagem financeira, em sentido amplo, ilegal). 

Seria um ‘crime remetido’, já que sua existência 

depende de fato criminoso pretérito, como 

antecedente penal necessário” (STF, HC 126.526, Rel. 

Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe 

11.02.2015). 

 

10.6. De fato, no presente caso, existe, digamos 

assim, uma causalidade abstrata entre os valores, pelo menos é o que ZWI confirmou 

no seu interrogatório, o que ajuda a entender o caminho da propina, mas não a 

lavagem. 

 

10.7. Sim, porque o caminho da propina é o iter 

criminis da corrupção. E, de fato, pelo que se depreende da prova, os valores seriam 

relacionados com negócios celebrados com a Petrobras. No entanto, tal percurso só 

poderia configurar lavagem se o processo de transferência de valores estivesse 

                                                 
14 BADARÓ, Gustavo. Produto indireto de infração antecedente pode ser objeto do crime de lavagem. In: 
http://www.conjur.com.br/2016-jul-16/gustavo-badaro-proveito-infracao-objeto-lavagem (acesso em 
17.09.2016). 
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buscando dar também aparência de licitude ao montante recebido pela KEPPEL 

FELS no Brasil. 

 

10.8. No entanto, esta segunda afirmação não 

pode ser feita, não, pelo menos, à luz dos fatos e das provas produzidas.  

 

10.9. Os valores recebidos pelo estaleiro, ao que 

tudo indica, permaneceram no Brasil, foram usados para pagamentos de contas, 

despesas, funcionários, etc. Como é possível afirmar que este dinheiro – que, frise-se, 

jamais deixou o país – foi usado para pagar JOÃO e MONICA no exterior? 

 

10.10. É claro que dinheiro é algo fungível, e não 

necessariamente o dinheiro resultante da lavagem precisa ser o mesmo dinheiro do 

crime antecedente. Todavia, para haver lavagem, é preciso que o produto do crime 

antecedente – e aí precisa ser o produto específico – sofra alterações substanciais 

capazes de ocultar ou dissimular sua origem, propriedade, localização ou 

movimentação.  

 

10.11. Nada disto ocorreu no caso em exame. 

 

10.12. Diferente seria se a KEPPEL FELLS tivesse 

remetido os valores via dólar-cabo ou de outra maneira ao exterior e depois usado 

estes valores lá fora para depositar na conta estrangeira de JOÃO. Neste caso, a 

denúncia precisaria descrever esta operação financeira vinculada de alguma forma ao 

dinheiro brasileiro – fosse de dólar cabo, ou qualquer outra que envolvesse os valores 

recebidos aqui no Brasil. 

 

10.13. O grande problema é que a operação 

financeira estrangeira descrita na denúncia (pagamentos feitos por ZWI na conta de 
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JOÃO) não alterou em nada a propriedade, a natureza, a disposição, a localização ou a 

origem dos valores que o estaleiro recebeu da Petrobras aqui no Brasil. 

 

10.14. Qual, então, o processo de lavagem levado 

a efeito pelos defendentes envolvendo os valores recebidos da Petrobras? 

 

10.15. Pelo que foi dito por ZWI em seu 

interrogatório judicial, os depósitos feitos na conta suíça do casal de publicitários 

saíram de uma conta que o engenheiro mantinha no exterior (da offshore DEEP 

SEA), e na qual recebia comissões pelos negócios que entabulava. No entanto, 

segundo ele, os pagamentos na conta estrangeira eram feito apenas pela conta da 

KEPPEL do exterior, e não pela brasileira. Confira-se: 

 

“Interrogado - O contrato que é feito no Brasil foi feito 

exatamente para fazer frente aos pagamentos dos meus 

serviços habituais dentro da Keppel, para cada contrato 

que era obtido, e OS CONTRATOS QUE ERAM FEITOS 

NO EXTERIOR, COM A KEPPEL DO EXTERIOR, E 

PAGOS NA MINA CONTA, que eu chamo de CONTA 

DE PASSAGEM, era exatemente… 

Ministério Público Federal: Essa Deep Sea… 

Interrogado: A Deep Sea, a Windsor, a Lynmar, a Faircon, 

elas serviam de PASSAGEM exatamente para poder ficar 

com uma parte porque eles sabiam que era mina 

comissão e o resto como propina para agentes públicos” 

(EVENTO 486). 

 

10.16. Nunca houve, porém, algo capaz de 

demonstrar que tais valores tivessem alguma relação com qualquer movimentação 
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financeira feita com o Brasil, muito menos com valores oriundos de contratos com a 

Petrobras.  

 

10.17. Veja: os valores recebidos no exterior 

poderiam até ter relação com NEGÓCIOS ENTABULADOS no Brasil, mas nenhum 

elo havia com alguma OPERAÇÃO FINANCEIRA realizada aqui, o que, para efeito 

de incriminação por lavagem, faz toda a diferença, porque é a partir da operação 

financeira que se efetiva a lavagem. 

 

10.18. Tampouco suposto crime de evasão de 

divisas praticado por ZWI poderia ser considerado como antecedente da lavagem, 

uma vez que este fato jamais foi descrito na denúncia, e neste momento nem poderia 

sê-lo mais, por inteligência do artigo 384 do CPP! 

 

11. Seja como for, o fato é que, a bem da verdade, 

é uma impropriedade técnica falar-se em lavagem neste caso, porque, ainda que o 

estaleiro tenha recebidos valores advindos de contratos fraudulentos com a Petrobras, 

não havia qualquer sentido ocultar ou dissimular sua origem, propriedade, natureza, 

ou qualquer outro atributo, se os valores – corretamente pagos ou não – ingressaram 

de modo regular, oficial, contabilizado, lícito dentro da empresa.  

 

11.1. Não se dá aparência de licitude a algo que 

já o tem. Ainda que se quisesse admitir a hipótese de que houve uma operação 

financeira a partir do Brasil para dar aos valores recebidos da Petrobras aparência de 

licitude – o que, como vimos, não existiu! –, é forçoso convir que, no máximo, teria 

ocorrido o inverso: valores recebidos de forma oficial foram transformados em 

valores clandestinos no exterior, ou melhor, em vez de lavar, a empresa teria 

transformado valores limpos (mantidos regularmente no Brasil, em conta bancária 

declarada, impostos pagos, regularizados etc.) em dinheiro sujo, clandestino, 

mantido ilegalmente no exterior. 
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11.2. Há de se convir, um processo de lavagem um 

tanto quanto inusitado... 

 

 

III.b. A ausência do elemento subjetivo do tipo (a questão do dolo direto, dolo 

eventual e da cegueira deliberada). 

 

12. Uma das tarefas mais difíceis do juiz no 

processo penal é decidir acerca do dolo. 

 

12.1. Há casos em que o dolo emana incontestável 

da conduta praticada, não oferecendo grande espaço para dúvidas. Mas há outros nos 

quais a dúvida é insuperável, e então – pelo sacrossanto respeito ao princípio do in 

dubio pro reo – a circunstância não pode ser afirmada.  

 

12.2. O que se verifica neste caso, Excelência, é que 

a cegueira deliberada ou o dolo eventual estão sendo usados como tampão para 

solucionar a dúvida sobre o dolo direto. Como não conseguem provar o dolo direto, 

então pedem a condenação pelo dolo eventual, como se o dolo eventual fosse um tipo 

de circunstância que se contenta com um standard probatório mais reduzido do que 

o dolo direto... 

 

12.3. Como bem sabe Vossa Excelência, a 

diferença entre dolo direto e eventual não está no campo dos standards probatórios, 

mas no campo da consciência da ilicitude, na representação maior ou menor do 

resultado, etc. Ambos, porém, devem estar provados para que possam ser afirmados.  

 

12.4. O dolo proposto pelo parquet não tem 

guarida no caso em tela, por vários motivos.  
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12.5. A uma, porque a acusação sempre foi por 

dolo direto, sendo a menção à modalidade de dolo eventual feita apenas por ocasião 

dos memoriais finais, sem o imprescindível aditamento da denúncia (violação do 

artigo 384 do CPP) – cerceamento de defesa pela mudança de balizas acusatórias.  

 

12.6. A duas, porque o parquet jamais conseguiu 

provar algum conhecimento por parte dos publicitários acerca da origem dos valores. 

Tanto que no memorial surgiu com a inédita tese do dolo eventual, baseada na 

convicção de cunho espiritual e não probatório ou jurídico de que “era impossível não 

saberem”. Pelo contrário, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório 

foi toda no sentido de que não sabiam. 

 

12.7. A três, porque a despeito de todas as teorias e 

elucubrações sobre o dolo, o que, a bem da verdade, o parquet pretende, é a 

comprovação do dolo direto, por meio de indícios. Mas como se verá, os indícios 

apresentados não são válidos para inferir a conclusão desejada.  

 

Vejamos um a um.  

 

 

1. Falta de correlação entre denúncia e memoriais. 

A absurda e extemporânea tese do dolo eventual. A denúncia sempre imputou aos 

publicitários JOÃO e MONICA o dolo direto, ou seja, que devem responder pelos 

crimes de lavagem e corrupção, porque sabiam que ao receber os valores de ZWI no 

exterior estariam auxiliando o recebimento de propina15. 

                                                 
15 É o que se extrai dos trechos abaixo colacionados, todos extraídos da denúncia (EVENTO 04): “Outrossim, ao 
serem interrogados pela autoridade policial, tanto MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA confirmaram a 
propriedade da conta SHELLBILL. Segundo afirmado por ambos, a titularidade da conta pertencia a JOÃO SANTANA, 
quanto MONICA MOURA cuidava do aspecto operacional da conta, controlando as transferências realizadas. Embora 
houvesse essa divisão de tarefas na gestão da conta, tanto JOÃO SANTANA quanto MONICA MOURA sabiam que 
os recursos depositados nesta conta eram provenientes de crime. Além disso, ambos se beneficiavam dos valores 
ilícitos ali depositados e determinavam a realização de despesas e transferências em seu favor e de seus familiares. ” 
(EVENTO 04, fls. 84/85) 
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Sucede que, nos memoriais finais - o que é até 

compreensível do ponto de vista das fraquezas humanas –, depois de não conseguir 

angariar um fiapo de prova do dolo direto, o MPF resolveu flertar com outros tipos de 

responsabilização. 

 

E veja que não se trata de mera reinterpretação de 

fatos já descritos na denúncia. Não, excelência, o parquet passa a sustentar tese 

alternativa sobre o dolo com base em condutas jamais descritas na exordial. 

 

Bastante significativo a respeito é o trecho no qual 

os ilustres subscritores dos memoriais aduzem que ainda que não se comprove o dolo 

direto, 

 

“... tratar-se-ia de situação na qual os agentes 

voluntariamente se recusam a saber a origem ou a 

forma dos pagamentos, deixando de realizar qualquer 

política do tipo KYC (know your costumer) ou mesmo 

detectar aparência ilícita dos recursos...” (EVENTO 491, 

fls. 232). 

 

Ora, pese todo o respeito devido à Força Tarefa do 

parquet federal, processo penal não é lugar para pescarias jurídicas. Se o MPF quer a 

                                                                                                                                                     
 “Além disso, ao mencionar expressamente no bilhete encaminhado a ZWI SKORNICKI que, por segurança, não havia 
guardado cópia do contrato, MONICA MOURA deixou evidente que saibam do caráter ilícito dos recursos 
envolvidos na transferência bancária, tendo nitidamente apagado a cópia com o fim de evitar o rastreamento 
de suas atividades ilícitas”. (EVENTO 04, fls. 86)  
“A conta SHELLBILL era notoriamente utilizada por MONICA MOURA e JOÃO SANTANA para o recebimento de 
recursos oriundos de crimes. Especificadamente no que toca às 09 transferências de US$ 500.000,00 (quinhentos mil 
dólares) realizadas por ZWI SKORNICKI para a conta SHELLBILL, tanto MONICA quanto JOÃO SANTANA tinham 
plena consciência de que tais recursos eram provenientes de crime”. (EVENTO 04, fls. 85) 
“Tendo em vista que sistemática de lavagem de ativos havia sido tornada pública desde 2005 e que, ao final do julgamento 
do mensalão, já havia sido amplamente divulgado que a metodologia utilizada caracterizava lavagem de ativos, a 
reprodução da técnica no ano de 2013, agora envolvendo o novo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (JOÃO 
VACCARI) e os novos marqueteiros (MONICA MOURA e JOÃO SANTANA) deixou mais do que evidente que, ao 
pactuar as transferências e receber os recursos no exterior, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA tinham plena 
consciência e que o repasse estava sendo realizado de forma dissimulada a fim de ocultar a origem criminosa 
dos recursos empregados para pagamento das dívidas de publicidade.” (EVENTO 04, fls. 91/92). 
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condenação dos publicitários por conta de uma omissão punível, por conta de um 

dever de vigilância, que não exerceram, deveria lhes ter imputado esta conduta na 

denúncia, e certamente dela se defenderiam. 

 

O tipo de denúncia que deveria ter sido ofertada 

nesta outra hipótese teria que ser completamente diferente. Deveria fazer todo o 

descritivo de normas penais e não penais que obrigariam os publicitários a fazer o 

compliance da empresa, formato acusatório que enfrentaria certas dificuldades 

operacionais, já que a atividade empresarial que realizam não está no rol de sujeitos 

obrigados da lei de lavagem. 

 

No que consistiria o dever de vigilância que 

deveriam obedecer? Quais normas lhes impunha o dever de compliance? Ou o MPF 

considera que é uma obrigação de qualquer cidadão adotar políticas de compliance? 

Enfim, seja qual for a opinião de cada um sobre estas tormentosas e atualíssimas 

questões do moderno Direito penal, uma coisa é certa: esta imputação precisava 

estar veiculada de forma clara e precisa na denúncia. 

 

Mas não foi desta acusação que se defenderam. 

Defenderam-se da acusação de que SABIAM ou TINHAM CONHECIMENTO de que 

recebiam valores provenientes de roubo contra a Petrobras. 

 

E nem poderia ser diferente, já que nenhum dos 

crimes imputados na denúncia admite o dolo eventual! 

 

Com efeito, a nossa doutrina é categórica ao falar 

do elemento subjetivo inerente ao crime de corrupção: “é o genérico, consistente na 

vontade livre e consciente de praticar o fato, tendo ciência da antijuridicidade que, no caso, 

se firma no conhecimento que o funcionário público tem de que seu ato... não comporta 
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retribuição” (NORONHA, Eduardo Magalhães. Direito penal: de crimes contra a saúde 

pública a disposições finais. 4. vol. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 309/310). 

 

É indispensável que o dolus malus da corrupção 

esteja composto pela indiscutível cognição, por parte do agente, de “que procede contra 

jus” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 

1959, p. 371/372)! 

 

Não foi outra a conclusão obtida pelo e. Professor 

Catedrático da Universitat Pompeu-Fabra, de Barcelona, Dr. RAMÓN RAGUÉS I 

VALLÈS, que, convidado a oferecer parecer técnico sobre os fatos apurados na ação 

penal em tela, foi incisivo ao concluir que 

 

“A estas acusaciones basadas exclusivamente en la 

atribución de conocimiento cierto y voluntad de cometer 

los respectivos delitos, se añade una circunstancias 

adicional de gran importancia, a saber, que es doctrina 

dominante en el Brasil que EL DELITO DE 

CORRUPCIÓN PASIVA, por el que han sido 

denunciados los Sres. Moura y Santana, ES UNA 

INFRACCIÓN PENAL QUE ÚNICAMENTE PUEDE 

SER COMETIDA CON DOLO DIRECTO, SIN QUE SE 

ADMITA EL DOLO EVENTUAL” (doc. 02, fls. 52). 

 

Nesse sentido, vale conferir: (i) TRF1, AC 

124003820064013600, Rel. Des. Fed. NEY BELLO, Terceira Turma, DJe 03.10.2014; e (ii) 

STJ, RHC 42881, Min. Rel. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.06.2014. 
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Por outro lado, o crime de lavagem de dinheiro, 

na modalidade descrita na inicial (art. 1º, caput) também não admite o dolo 

eventual.  

 

Na visão do parquet, ZWI teria remetido valores 

“para conta mantida no exterior, aberta em nome da offshore SHELLBILL FINANCE SA, 

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 antecedente” 

(EVENTO 04, fls. 80), descrição que se amolda com perfeição à figura típica do 

caput do art. 1º da Lei 9613/98. 

 

Tal modalidade de lavagem, nas palavras de 

BOTTINI e BADARÓ, admite apenas o DOLO DIRETO, confira-se: “a tipicidade 

subjetiva da lavagem de dinheiro no forma do caput do art. 1º é limitada ao DOLO 

DIRETO” (BOTTINI; BADARÓ. 2012, p. 95). No mesmo sentido, ROBERTO 

DELMANTO, ao comentar o caput do art. 1º da Lei 9213/98, confirma que: “Tipo 

subjetivo: é o DOLO DIRETO (QUE SABE), não bastando o dolo eventual” 

(DELMANTO, 2006, p. 562) 16. 

 

O mesmo entendimento é exarado pelo e. 

Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar do crime previsto no caput, consignou que: 

“o crime de lavagem de dinheiro tipifica-se desde que o agente saiba que o montante 

pecuniário auferido, por meio de dissimulação, é produto de crime antecedente” (STJ, 

HC 309.949, Min. Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 09.03.2015). 

 

                                                 
16 “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 defende a possibilidade de se 
confirmar o elemento subjetivo com esteio na figura do dolo eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo).” 
(BARROS, 2012, p. 61). 
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E nem se argumente que a capitulação da 

denúncia, na realidade, seria a do inciso I, §2º do mesmo artigo, modalidade que 

admitiria o dolo eventual. 

 

A uma, porque a vestibular descreve, única e 

exclusivamente, a conduta de ocultar ou dissimular os proveitos de infrações 

antecedentes (caput, art. 1º) e não a de utilizar na atividade econômica ou financeira 

valores provenientes da infração penal (inciso §2º, do inciso I, do artigo 1º), o que é 

muito diferente. 

 

A duas, porque a “abrangência do texto normativo, 

foi estabelecido, para controle e fiscalização, um novo rol de pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao 

mecanismo de controle da lei”17, com relação às quais a figura criminosa do §2º do crime 

de lavagem de capitais se aplica com muito maior intensidade, isso porque tal 

modalidade delitiva faz menções às atividades profissionais reguladas, em que 

atuam os profissionais descritos no art. 9º da lei18.  

 

Sendo certo que a atividade de JOÃO não está 

incluída no rol do art. 9º da Lei de Lavagem, resta afastada, também por esse motivo, a 

hipótese de capitulação no art. 1º, §2, I, da Lei 9.613/98. 

 

JOÃO e MONICA, como era de se esperar, 

defenderam-se da acusação de que SABIAM ou de TINHA CIÊNCIA da origem 

espúria dos recebimentos na conta estrangeira – única modalidade que, ao fim e ao 

cabo, era compatível com os tipos penais imputados aos acusados. E provaram que 

não sabiam. E a acusação muda a trave de lugar? 

                                                 
17 GIOIELLI, Alfredo. Decisão do STF aumenta limites da lavagem de dinheiro. In: 
http://www.conjur.com.br/2012-nov-06/alfredo-gioielli-decisao-stf-aumenta-limites-lavagem-dinheiro 
(acesso em 17.09.2016). 
18 “profissional que opera em setores sensíveis [que] precisará justificar as razões da distribuição de competências 
e do funcionamento dos mecanismos de compliance da entidade na qual trabalha... do contrário, poderá 
responder como autor ou partícipe deste último delito, na forma do dolo eventual” (BADARÓ, Gustavo 
Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro. Aspectos penais e processuais penais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p . 99). 
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Pior, porque tão esquizofrênica é a proposta 

ministerial que, logo após, volta o bordão do dolo direto: 

 

“Não obstante, a despeito da plena admissão do dolo 

eventual em crimes da espécie, no caso dos autos, como 

já referido e se demonstrará com mais vagar adiante, 

todos os denunciados atuaram com dolo direto...” 

(EVENTO 491, fls. 234). 

 

Deve causar certo espanto a Vossa Excelência que, 

em uma das investigações mais bem sucedidas da história do país, com a quantidade 

de documentos apreendidos, acordos de delação premiada celebrados, testemunhas 

ouvidas, acordos de cooperação internacional firmados, até hoje o parquet não consiga 

definir por que exatamente está a postular a condenação destes publicitários.  

 

Quando alguém acusa outrem de algo, mas 

admite hipótese alternativa, é porque admite a possibilidade de que a primeira 

hipótese não seja procedente. Tal exercício lógico, portanto, do ponto de vista 

psicológico, é manifestação eloquente de que há sérias dúvidas nas duas propostas 

formuladas! 

 

Conforme leciona o prof. GUSTAVO BADARÓ, 

“deve-se procurar evitar a surpresa não só em relação ao material probatório, mas também em 

relação à matéria de direito debatida”, ao que conclui o n. professor da Faculdade de 

Direito da USP: 

 

“o princípio do contraditório exige, em relação às 

questões de direito que possam fundar uma decisão 

relevante, que as partes sejam previamente consultadas. 
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Pode-se falar então em um verdadeiro dever do juiz de 

provocar o prévio contraditório entre as partes, sobre 

qualquer questão que apresente relevância decisória, seja 

ela processual ou de mérito, de fato ou de direito, 

prejudicial ou preliminar. O desrespeito ao contraditório 

sobre as questões de direito expõe as partes ao perigo de 

uma sentença de surpresa” (BADARÓ, Gustavo. 

Correlação entre acusação e sentença. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 33/34). 

 

Tanto é assim que e. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, em acórdão unânime da colenda QUINTA TURMA, já decidiu que as regras 

do processo penal não se compadecem da formulação de tese alternativa na 

denúncia. Confira-se: 

 

“se o órgão acusador está em dúvida quanto a 

determinado fato ou quanto à classificação jurídica que 

mereça, deve fazer sua opção antes do oferecimento, mas 

jamais apresentar ao juiz duas versões contra o mesmo 

réu, deixando que uma delas prevaleça ao final” (STJ, 

Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, HC n. 

179.927-RJ, j. 11.04.2013). 

 

Anota ainda o v. acórdão que “... tal medida 

impossibilita a ideal e ampla defesa pelo acusado, que seria obrigado a apresentar 

argumentos em vários sentidos, sem saber, afinal, contra qual conduta efetivamente 

se volta o Estado-acusação” (idem)19. 

                                                 
19 GUSTAVO BADARÓ vai mais longe e defende a ausência de justa causa para ação penal quando 
formulada denúncia alternativa: “A possibilidade de oferecimento de denúncia alternativa deve ser rejeitada na medida 
em que, além de dificultar sobremaneira a defesa, representa uma clara hipótese de falta de justa causa para ação penal. (...) 
E, sem justa causa, a hipótese não deve ser o oferecimento de uma denúncia alternativa, mas o 
aprofundamento das investigações preliminares para que se obtenham elementos de informação que 
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O entendimento do e. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA é igualmente firme ao rechaçar condenação por dolo eventual de alguém a 

quem a denúncia imputava o dolo direto. 

 

Em precedente também da Col. QUINTA 

TURMA, o e. STJ sedimentou entendimento segundo o qual 

 

“é imperioso ressaltar que 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” (STJ, Quinta 

Turma, rel. Min. JORGE MUSSI, j. 01.09.2011). 

 

E arremata a e. CORTE CIDADÃ:  

 

“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 podem ser objeto de 

questionamento pelo próprio Juiz Presidente” (idem). 

 

E, de fato, é uma excrescência, data venia, surgir 

nos memoriais finais com a tese do dolo eventual e da cegueira deliberada. Conforme 

aponta nossa mais abalizada doutrina, não se pode “alterar, livremente, o elemento 

                                                                                                                                                     
seguramente indiquem qual o crime efetivamente ocorrido” (Processo Penal, 2ª Edição, ELSEVIER: São Paulo, 
2014, p. 131). 
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subjetivo do delito, condenando o agente por uma forma diversa da constante da 

imputação”20. Certo é que, a bem da verdade, de forma análoga à hipótese vertente, 

 

“não caberia a passagem do dolo para culpa ou da culpa 

para o dolo, sem a necessidade da mutatio libelli” 

(BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 109). 

 

Ao fundo e ao cabo, Excelência, esta mudança de 

bases da acusação é muito mais representativa do fracasso do parquet e do 

reconhecimento eloquente de que a imputação original veiculada na denúncia 

sucumbiu ante a prova produzida ao longo da instrução, do que a constatação de 

que a acusação se reveste de alguma plausibilidade.  

 

Tanto é assim, que a ilegalidade da alteração das 

balizas em que se sustentava a acusação no início da persecução penal, quando da 

oportunidade de oferecimento de alegações finais e prolação da sentença, foi 

reconhecida pelo e. Prof. RAMON RAGUÉS I VALLÈS, quando consignou em seu 

parecer que 

 

“En un sistema procesal en el que impera el Derecho de 

defensa y a un proceso con todas las garantías debe 

existir necesariamente correlación entre los términos de 

la acusación y el contenido de la condena, de tal manera 

que nadie puede ser condenado legítimamente por una 

figura delictiva, una circunstancia agravante o una pena 

que no haya sido solicitada por la acusación (principio 

acusatorio)21. ¿En qué medida rige esta garantía con 

                                                 
20 BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 109. 
21 “Esta tesis es compartida también en la doctrina brasileña: en tal sentido afirma por ejemplo BADARÓ, 
Correlação entre acusação e sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 21: “a regra da correlação entre 
acusação e sentença encontra-se profundamente relacionada com vários princípios constitucionais do processo. E, para 
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respecto al tipo subjetivo? ¿Puede un acusado ser 

condenado con arreglo a una modalidad de imputación 

subjetiva que no haya sido solicitada por la acusación? La 

respuesta a la anterior pregunta parece que 

necesariamente debe ser negativa si la condena lo es por 

una modalidad de imputación subjetiva más gravosa que 

la solicitada por la parte acusadora (por ejemplo: 

acusación por culpa y condena por dolo). Sin embargo, la 

jurisprudencia tradicional española ha entendido que el 

mismo criterio debe aplicarse a la inversa (acusación por 

dolo y condena por culpa, sin haber sido esta última 

solicitada alternativamente)” (doc. 02, fls. 47/49). 

 

No que diz respeito especificamente à 

impossibilidade de alternação da acusação por dolo direto para dolo eventual, aduz 

ainda o i. catedrático que 

 

“todo parece indicar que mutatis mutandis los fundamentos 

de dicha teoría deben llevar también a negar que alguien acusado 

por dolo directo sea condenado por dolo eventual (o, con mayor 

motivo, por ceguera deliberada) 

[…] En efecto, quien es acusado por dolo directo 

concentra sus esfuerzos para defenderse en rechazar 

haber obrado con intención de provocar un resultado, o 

con un conocimiento seguro sobre la concurrencia de un 

determinado elemento del delito. No se defiende, en 

cambio, de haberse representado la mera posibilidad de 

realización del tipo o la simple aceptación o asunción del 

                                                                                                                                                     
além de um simples relacionamento, pode-se dizer que tal regra é corolário ou um dos meios pelos quais se efetivam e 
asseguram tais princípios, no exercício dinâmico do processo penal” (doc. 02, fls. 47/49). 
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resultado, una situación que todavía es más evidente en 

sistemas como el brasileño, que diferencia entre dos 

modalidades concretas de dolo en el texto de la propia 

ley. Esta diversa correlación entre el objeto de la acusación 

y de la defensa es todavía más clara en los casos de ceguera 

deliberada, en los que falta el elemento básico sobre el que se 

construye el concepto de dolo, a saber, la existencia de 

conocimiento. De tal manera que resultaría 

absolutamente sorpresivo –y contrario, en tal medida, al 

derecho de defensa- que quien ha sido acusado de haber 

conocido efectivamente una determinada circunstancia 

típica (dolo directo) finalmente sea condenado con 

arreglo a un criterio de imputación basado, precisamente, 

en la falta de conocimiento (ceguera intencionada)” (doc. 

02, fls. 51/53). 

 

Há de se convir que para quem respondia a ação 

penal por ter recebido dinheiro sabidamente proveniente de propina da Petrobras, ser 

surpreendido com a hipótese ministerial de que o que torna reprovável a conduta de 

JOÃO é, na verdade, apenas ter tido condições de saber dessa origem espúria dos 

valores, representa uma guinada de cento e oitenta graus na acusação feita pelo 

parquet. Um tremendo disparate, com todas as vênias devidas! 

 

Nesse contexto, ou bem o inculpado recebeu 

propina (corrupção) e dissimulou origem de recursos ilícitos (lavagem) – expressões 

cunhadas na denúncia – e deve ser absolvido por falta de prova do dolo direto 

(porque a prova está toda no sentido de que desconhecia a natureza dos valores 

auferidos), ou bem, sob a ótica do MPF, deixou de atuar com o devido zelo para evitar 

envolvimento com práticas ilegais, e neste caso, a despeito da comprovação disso, 
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deve ser absolvido, porque nunca foi formalmente acusado deste comportamento 

meramente negligente. 

 

 

2. Prova espiritual do dolo pretendida pela 

acusação versus prova material de que não sabiam. Beira o escracho que mesmo com 

a quantidade recorde de delações premiadas obtidas, buscas e apreensões 

empreendidas, testemunhas ouvidas, conversas telefônicas monitoradas e documentos 

arrecadados o parquet continue operando com argumentos de cunho espiritual, como o 

de que é NÃO É CRÍVEL  

 

“..... que MONICA MOURA e JOAO SANTANA 

tenham recebido vultosa quantidade de recursos no 

exterior sem ter conhecimento de que tais recursos 

eram provenientes de corrupção, seria atribuí-los uma 

ingenuidade mais do que infantil” (EVENTO 491, fls. 

125). 

 

Ou ainda que: 

 

”... a ingenuidade que pretenderam desenhar 

MONICA MOURA e JOAO SANTANA em seus 

interrogatórios judiciais é totalmente incompatível com 

o grau de instrução, o conhecimento sobre a legislação 

eleitoral e a notória astúcia de MONICA MOURA e 

JOAO SANTANA” (EVENTO 491, fls. 125); 

 

“....por sua própria profissão, acompanham de perto 

todas as notícias veiculadas na mídia, NÃO HÁ 

COMO SE IMAGINAR que, diante do rumoroso caso 
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do mensalão e da ampla cobertura jornalística do caso 

Lava Jato, nem MONICA MOURA nem JOAO 

SANTANA tivessem imaginado que fossem fruto de 

corrupção os recursos que, por orientação de JOAO 

VACCARI” (EVENTO 491, fls. 125); 

 

“... em razão da relação próxima e da função estratégica 

desenvolvida também durante o mandato exercido por 

membros relevantes do Partido dos Trabalhadores, 

JOAO SANTANA possuía amplo conhecimento sobre 

a gestão desenvolvida, tanto no que toca às atividades 

lícitas quanto ilícitas” (EVENTO 04, fls. 62); 

 

“pelo fato de, oficialmente, a atuação de MONICA 

MOURA e JOAO SANTANA ter se realizado por pelo 

menos 12 (doze) anos na publicidade de campanhas 

eleitorais, é evidente que possuíam profundo 

conhecimento acerca da legislação eleitoral sobre o 

tema e sobre a forma como deveriam ser regularmente 

efetuados os pagamentos por serviços eleitorais 

(EVENTO 04, fls. 93); 

 

“A grande proximidade mantida entre o casal de 

publicitários e a gestão do Partido dos Trabalhadores 

torna ainda mais evidente que, ao agirem como 

verdadeiros sustentáculos de poder do Partido dos 

Trabalhadores, MONICA MOURA e JOAO 

SANTANA tinham pleno conhecimento de que os 

recursos que estavam recebendo de forma dissimulada 

no exterior nada mais eram do que verbas auferidas 



 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de 

crimes cometidos contra a Administração Pública” 

(EVENTO 04, fls.89). 

 

Infirmando por completo a tese acusatória de que 

o Peticionário, ao receber tais valores, tinha ciência da sua origem espúria, o próprio 

ZWI foi incisivo em seu interrogatório ao proclamar que JOÃO SANTANA não 

tinha conhecimento da procedência do capital recebido a mando de JOÃO 

VACCARI. Confira-se:  

 

“Juiz: E o senhor mencionou a ela ou falou com ela sobre 

a origem desses valores, desses créditos? 

Zwi: Não, não comentei não. Ela também não perguntou. 

Juiz: Ela foi dizendo que tinha recebido orientação do Sr. 

João Vaccari? 

Zwi: Sim, senhor. 

Juiz: E foi mencionado contratos da Petrobrás ou da 

SETE Brasil? 

Zwi: Com o Vaccari sim, com a Sra. Monica Moura 

NÃO.” (EVENTO 486). 

 

Idêntico expediente foi, inclusive, reiterado pelo 

corréu do Peticionário, o qual consignou, de forma isenta de dúvidas, que sequer 

MONICA, esposa de JOÃO e responsável pela área financeira da empresa que tinham 

em conjunto, foi informada da proveniência dos valores auferidos, verbis: 

 

“Juiz: Em algum momento houve alguma indagação da 

parte dela do que que eram esses pagamentos?  

ZWI: Não senhor. 

Juiz: Algum comentário sobre a origem desses valores? 
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ZWI: TAMBÉM NÃO. 

Juiz: Alguma preocupação externada por ela quanto ao 

recebimento desses valores? 

ZWI: Nenhum, não.  

Juiz: Ela chegou a indagar o senhor, por exemplo, se isso 

não se tratava de propinas em contratos? 

ZWI: Não fez pergunta nenhuma, doutor. 

Juiz: O senhor fez algum esclarecimento, por sua conta? 

ZWI: TAMBÉM NÃO” (EVENTO 486). 

 

Como não bastasse, três testemunhas acusatórias 

foram uníssonas ao consignarem que NUNCA ERA INFORMADO AOS 

CONTRATADOS do PT que os pagamentos recebidos eram provenientes da 

corrupção instaurada na estatal!!! 

 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, 

por exemplo, ao ser questionado sobre pagamentos semelhantes que teria feito a 

uma gráfica que trabalhava para o PT, foi incisivo em suas ponderações: 

 

“Defesa: O senhor disse também nesse mesmo termo de 

colaboração número 3 que Vaccari em momento algum 

demonstrou ou mencionou saber que essas doações 

estavam relacionadas com propina da Petrobras, o senhor 

confirma também essa informação? 

Depoente: SIM, senhor” (EVENTO 366). 

 

Sabendo que uma gráfica havia prestado serviços 

ao Partido dos Trabalhadores, e que – tal qual o Defendente! – recebeu seu pagamento 

“por fora” das doações oficiais, por recomendação de JOÃO VACCARI, AUGUSTO foi 

questionado, perante este d. juízo, se: 
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“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” (EVENTO 366). 

 

A lógica ministerial, então, começa a ruir pouco a 

pouco... 

 

Idêntico é o sentido das declarações de WALMIR 

PINHEIRO SANTANA! Ao ser questionado pela defesa sobre exatamente a mesma 

situação, a resposta do depoente não poderia ter sido mais esclarecedora: 

 

“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” (EVENTO 385). 
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O mesmíssimo conteúdo foi igualmente encontrado 

nas declarações prestadas por MILTON PASCOWITCH: 

 

“Defesa: [...] 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 es estiver 

errado, mas se essa editora sabia que o pagamento era 

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

então eu estou refazendo a pergunta. 

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

eu respondi de que o que era claro, essa pessoa, o Ricardo 

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” 

(EVENTO 385). 

 

E é especialmente interessante notar que, na 

vestibular oferecida em relação aos pagamentos feitos à gráfica em comento, no seio 

da qual inclusive JOÃO VACCARI foi denunciado, os empresários responsáveis pela 

prestadora de serviço sequer foram formalmente acusados! 

 

Pior: o próprio parquet deixou transparecer que o 

acordo visando a dar aparência de licitude aos valores oriundos de propina era feito 
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antes da realização do pagamento, de forma que os prestadores de serviço 

DESCONHECIAM a procedência espúria do dinheiro que recebiam: 

 

“Ficou acertado entre AUGUSTO MENDONÇA e JOÃO 

VACCARI NETO, então, para dar aparência de licitude às 

transferências dos valores ilícitos das empresas do 

primeiro para a EDITORA GRÁFICA ATITUDE, que 

deveria ser celebrado um contrato de prestação de serviços 

no qual restasse previsto que o pagamento ocorreria em 

parcelas mensais. Em seguida, diante da concordância 

AUGUSTO MENDONÇA, JOÃO VACCARI NETO o 

colocou em contato com representantes da EDITORA 

GRÁFICA ATITUDE para a operacionalização do 

esquema de lavagem concebido” (EVENTO 4 da Ação 

Penal nº 5019501-27.2015.4.04.7000). 

 

De fato, a versão acusatória peca tanto pela falta 

de credibilidade que, cada passo dado na instrução processual, mais descabidas se 

demonstravam as alegações ministeriais... 

 

Mas não é só! 

 

Com efeito, o que se colhe da prova constante da 

persecutio criminis sub judice é que inexiste até mesmo a mera possibilidade de que 

JOÃO conhecesse a origem espúria dos valores. 

 

Veja que uma das suposições que faz o parquetier, 

na vã tentativa de demonstrar o dolo do Defendente, é assumir que o recebimento de 

valores por meios não oficiais constitui motivo suficiente para comprovar a ciência da 

ilicitude do dinheiro recebido. 
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Entretanto, nada mais falacioso, Excelência! 

 

São mais do que lógicos e cristalinos os motivos 

porque o defendente não poderia, jamais, saber dos acordos espúrios entre partidos e 

empreiteiras no âmbito da Petrobrás. 

 

Estes motivos - concretos, consistentes e 

convincentes - se distribuem no universo pessoal-biográfico; no universo de prática 

profissional; e no ambiente de práticas e interesses políticos. 

 

No que tange aos aspectos pessoais, biográficos e 

de personalidade, vale lembrar que JOÃO SANTANA construiu um percurso sem 

paralelo na área da comunicação política no Brasil, sempre se destacando pelo 

profissionalismo, seriedade e autonomia com que desenvolvia o seu trabalho. 

 

Seu papel, dentro de suas empresas, se restringia 

exclusivamente às áreas criativas e estratégicas. E o conteúdo da relação com os 

clientes restringia-se, igualmente, a estas áreas, como atesta o depoimento de várias 

testemunhas, confira-se: 

 

“Defesa de João Santana:- Com questão de dinheiro, qual 

é a relação em todos esses momentos, essas passagens que 

o senhor acompanha na vida do João, o João é um sujeito 

que se ocupava de questões financeiras, de questões 

monetárias, de questões até comerciais, é um sujeito com 

tino comercial arraigado ou...? Eu queria entender essa 

relação dele com questões financeiras. 

Depoente: (...) até onde eu acompanhei, até onde eu sei, 

até porque convivi com algumas pessoas e convivo com 
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algumas pessoas que trabalharam com ele, eu sempre 

soube que esses assuntos não eram tratados por ele” 

(FERNANDO VITA SOUZA - EVENTO 450). 

 

“Defesa de João Santana: Senhor Marcelo, o senhor 

alguma vez viu o João tratar de assunto financeiro? 

Depoente: NUNCA. NUNCA. NUNCA. 

Defesa de João Santana:- Ele fala de dinheiro... 

Depoente: NUNCA TRATOU COMIGO” (LUIZ 

MARCELO AMADO SIMÕES - EVENTO 450). 

 

É esse também o teor das declarações escritas 

feitas por três testemunhas arroladas pela defesa dos defendentes e acostadas aos 

autos da ação penal sub exeminen. Confira-se: 

 

“Não participei, nem vi Santana participar, de qualquer 

discussão administrativa e financeira. Não participei, nem 

vi Santana participar, de qualquer reunião ligada a 

levantamento de recursos financeiros. Diga-se de 

passagem, Santana nunca conversou comigo a respeito de 

dinheiro. Nesse período, mantínhamos contatos regulares, 

seja em reuniões presenciais, seja por telefone. Sua única 

preocupação nas conversas de que tomei parte se referia 

à qualidade e acabamento técnico dos programas de TV e 

rádio, ao discurso empregado pelo candidato e à análise 

das pesquisas” (EDUARDO OINEGUE FULFARO – 

EVENTO 468, OUT2); 

 

“Do ponto de vista das funções de uma empresa 

publicitária, João Santana sempre foi um profissional da 
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criação de comunicação estratégica. Nunca o vi tratar de 

questões administrativas, corroborando assim certo 

consenso vigente em grande parte do mercado publicitário 

que separa, como água e óleo, as duas atividades” 

(KARLA COSTA BORGES CURY – EVENTO 468, OUT4). 

 

Outro fato relevante também o distingue de 

outros marqueteiros no Brasil: o de nunca ter tido contas publicitárias de governos, 

empresas estatais ou paraestatais que atuam no território nacional. 

 

Outro fato atesta, de forma irrepreensível, a lisura 

no seu relacionamento com a coisa pública: ao longo dos anos, o Defendente teve 

intimidade e amizade com diversos chefes de Estado de vários países - inclusive de 

posições ideológicas divergentes - e jamais foi acusado de fazer lobby para si ou para 

qualquer grupo privado. 

 

Foram vários, aliás, os convites que recebeu, ao 

longo dos anos, de empresas, em diversos países, para que assumisse suas contas de 

publicidade e ele recusou sistematicamente estes atraentes contratos, exatamente para 

evitar a contaminação ou superposição de interesses.  

 

Antes de alinhar fatos e argumentos específicos no 

que diz respeito aos âmbitos profissionais e políticos do defendente, vale uma 

reflexão sobre a natureza e características dos ambientes internos de partidos e de 

governos, realidades, em si mesmas, que fragilizam certas deduções irreais da 

acusação. 

 

De forma ingênua ou tendenciosa, o Ministério 

Público Federal aponta como principal "prova" de que JOÃO SANTANA 

supostamente sabia das práticas irregulares dentro da Petrobrás o prestígio, a 
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influência e o suposto poder que ele teria junto aos dirigentes do PT, principalmente, e 

do governo federal. 

 

É o "tinha tudo para saber" ganhando feição de 

prova. É o "deveria saber" ganhando status de verdade absoluta. 

 

Por ignorância ou intenção deliberada, o MP 

menospreza o fato notório de que todo o partido - e governo - é um ambiente 

conspirativo, competitivo e cheio de desconfianças mútuas, entre seus vários 

subgrupos, movimentos e células.  Por isso mesmo, possui várias "esferas de 

segredos" (segredos políticos, segredos financeiros e segredos pessoais) invioláveis e 

jamais compartilhados com quem não faça parte destes círculos fechados. 

 

Pergunta-se: como, então, em um ambiente com 

estas características, um prestador de serviço, mesmo importante como JOÃO 

SANTANA, seria informado por dirigentes de que o pagamento dos seus honorários 

profissionais - ainda que não contabilizados - estava sendo feito com propinas 

decorrentes de acordos espúrios dentro da Petrobrás ou de qualquer outra empresa ou 

ministério?! 

 

Seria factível e imaginável, por exemplo, um 

diálogo do seguinte teor entre JOÃO VACARI e JOÃO SANTANA? "Olha aqui João", 

diria solene VACCARI, "aquela nossa dívida será paga com as propinas que estamos 

recebendo das plataformas contratadas pela Petrobrás. Fique tranquilo, porque é coisa 

garantida".  

 

É minimamente crível tamanha sandice?  

 

Convenhamos, isso jamais poderia - ou pode - ter 

ocorrido.  
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É impossível tampouco imaginar que em uma 

reunião com os estrategistas políticos do partido, das campanhas ou do governo - 

único tipo de reunião que o Defendente participava - alguém pedisse a palavra para 

expor coletivamente detalhes de supostos acordos ilegais, obviamente praticados da 

forma mais secreta e recôndita.  

 

Ironias à parte, há um argumento ainda mais 

sólido e racional para refutar o suposto conhecimento do Defendente das práticas 

criminosas dentro da Petrobrás. 

 

É fato que nos mundos da política e dos negócios 

não se faz nada sem motivos e, principalmente, sem interesses. Perguntamos, então: 

que interesse real, concreto e consequente teria alguém da cúpula do PT em informar 

JOÃO SANTANA sobre o suposto esquema da Petrobrás? Poderia o defendente 

facilitar em alguma coisa a concretização do negócio? Teria ele algum poder de 

pressão sobre funcionários ou políticos? Seria ele capaz de estabelecer contatos, ações 

ou providências práticas e operacionais capazes de somar eficiência ao esquema? 

 

Obviamente que não. 

 

Ao contrário, informar qualquer pessoa a mais, 

sem razão prática e pragmática, sobre um esquema desta natureza, só tornaria este 

esquema mais vulnerável e inseguro!  

 

Convenhamos, profissionais da política, dos 

negócios e do crime não agem assim gratuitamente. Eles sabem que no mundo do 

crime, mais do que em qualquer outro, o segredo é alma do negócio... 
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Seja como for, RICARDO PESSOA, réu 

colaborador, foi bastante objetivo ao consignar que nem toda doação realizada “por 

fora” era fruto de atividade criminosa. A bem da verdade, muitas eram as situações 

de doações não oficiais que, motivadas por interesses dos mais variados tipos, eram 

realizadas com dinheiro lícito das empresas ou demais partes interessadas. Confira-

se: 

 

“Defesa: Certo. O que foi perguntado ontem para o 

senhor, eu vou até fazer aqui de forma resumida, o senhor 

confirmou que teve, houve casos de doações, por 

exemplo, para Aluísio Nunes Ferreira e Valdemar da 

Costa Neto, pagamentos, doações por fora de campanha, 

porém sem qualquer relação com contratos com o poder 

público. 

Depoente: Correto. 

Defesa: O senhor confirma isso? 

Depoente: CONFIRMO. 

Defesa: E o senhor disse também que, até como conclusão 

disso que o senhor falou, que NÃO É TODA DOAÇÃO 

POR FORA QUE ESTÁ RELACIONADA AO 

PAGAMENTO DE PROPINA, EU QUERIA SABER SE O 

SENHOR CONFIRMA? 

Depoente: CONFIRMO” (EVENTO 385). 

 

Não parando por aí, o delator ainda indicou, a 

pedido destes causídicos, exemplos de outros interesses na realização do “pagamento 

por fora”, verbis: 

 

“Defesa: O senhor sabe pontuar algumas outras razões 

para se realizar esse pagamento por fora? 
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Depoente: Poderia... Isso é somente impressão minha, mas 

político quando está em campanha, ele só se preocupa com 

a receita e não controla a despesa. Isso significa que eles 

são extremamente desorganizados com relação a como 

conduzir uma campanha. Como eles têm muitos recursos, 

muitas despesas pequenas que se somando passam a ser 

grandes, é muito mais fácil eles receberem em espécie, 

esse é o meu modo de pensar quando a campanha é 

proporcional, pior ainda” (EVENTO 430 da Ação Penal nº 

5019727-95.2016.4.04.7000/PR). 

 

Também neste sentido foram as declarações da 

testemunha de defesa DEMÓSTENES LIMA TEIXEIRA. Veja-se: 

 

“Defesa de João Santana: E pagamentos de empresa 

doadoras da campanha diretamente para os prestadores 

de serviço da campanha, não passando pelo partido, isso é 

prática comum também pelo que o senhor apura aí na sua 

atividade jornalista? 

Depoente: Sim. Sim. Há diversos casos de prestadores de 

serviços eventualmente recebem, recebiam dinheiro, 

dinheiro vivo pelo trabalho prestado nos comícios e etc., 

isso é uma prática absolutamente comum. 

Defesa de João Santana: O senhor saberia dizer o que, 

qual e causa para essa praxe, para esse movimento desse 

mercado, para as coisas acontecerem dessa forma, ou as 

causas? 

Depoente: Olha, do ponto de vista das empresas é temor 

de aparecer numa lista de financiador de determinado 

político, que acabe eleito para um cargo, por exemplo, no 
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Executivo. O receio das empresas de eventualmente 

qualquer contrato que faça com o poder público seja 

visto como uma compensação pelo investimento na 

campanha e para os partidos é o fato de investir menos, 

oficialmente, em determinada campanha, preserva um 

pouco a imagem do próprio partido e do candidato que 

se elegeu, digamos assim, pela livre e espontânea 

vontade dos eleitores sem a necessidade de investimento 

maior” (EVENTO 450). 

 

Significa dizer que, não é porque o pagamento era 

feito por fora que JOÃO e MONICA deveriam supor sua origem espúria!!!! Uma coisa 

não esta necessariamente atrelada a outra... 

 

Nesse contexto, é indiscutível que a prova dos 

autos apenas reforça a tese sempre sustentada pela defesa: JOÃO SANTANA nunca 

teve ciência de que recebia dinheiro ilegal, ou sequer poderia tê-lo sabido, de forma 

que deve ser ABSOLVIDO do crime de corrupção. 

 

Até porque, vale dizer, a conta corrente a partir da 

qual ZWI realizou as transferências para quitar as dívidas do PT com JOÃO 

SANTANA continha também valores de origem lícita, conforme expressamente 

declarado pelo corréu em seu interrogatório perante este d. Juízo Federal, verbis: 

 

“Defesa: Em relação a esse trabalho técnico que o senhor 

prestava, o senhor recebia uma remuneração lícita, aqui 

no Brasil e também no exterior? 

Interrogado: LÍCITA. NO EXTERIOR TAMBÉM” 

(EVENTO 486). 

 



 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

Havendo, pois, uma convivência entre valores 

lícitos e ilícitos na conta a partir da qual saiu o capital destinado ao pagamento de 

JOÃO, é com pouquíssima, quase nenhuma, segurança que se poderia afirmar que o 

Peticionário tinha a possibilidade de conhecer a origem ilícita dos valores por ele 

auferidos! 

 

É essa exata conclusão aquela obtida pelo 

parecerista convidado a comentar o caso sub examen, Prof. Dr. RAMÓN RAGUÉS I 

VALLÈS, segundo quem 

 

“Aplicadas estas tesis al presente caso puede sostenerse 

que ni uno sólo de los indicios mencionados por el 

Ministerio Público es suficientemente sólido como para 

considerar probado que los Sres. Moura y Santana 

conocían que el origen del dinero con el que eran 

retribuidos procedía de la corrupción o, mejor dicho, 

ninguno de ellos basta para eliminar la hipótesis 

alternativa que lleva a su inocencia, según la cual 

pensaron que dichos fondos eran pagos por cuenta de 

donaciones lícitas de empresarios a un partido político 

para el que ellos trabajaban” (doc. 02, fls. 69). 

 

A inexistência de dolo é mais do que a 

consequência de uma prova acusatória cambaleante: é uma certeza evidenciada nos 

autos, que afasta por completo a própria tipicidade de todos os fatos imputados ao 

Defendente. 

 

Sim, porque a doutrina mais abalizada anota com 

precisão que “el dolo dirigido a la realización de um tipo (el dolo típico) pertenece en 
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sí mismo al tipo como parte subjetiva de éste”22, de forma que, ausente o dolo, 

ausente está, também, a realização de uma conduta típica! 

 

Isso porque, para que a alguém seja atribuída a 

responsabilidade pela realização de algum fato, é indispensável que os resultados 

oriundos da ação estejam na esfera de conhecimento do autor – do contrário, a 

punição seria uma indelével injustiça perpetrada em prejuízo do acusado. 

 

Com efeito, anota o melhor ensinamento 

doutrinário: 

 

“o conhecimento é o fator subjetivo FUNDAMENTAL 

para que se possa considerar que o autor agiu com 

domínio ou controle sobre aquilo que estava em vias de 

realizar. Conhecimento significa domínio. Aquele que 

sabe o que faz e o que pode decorrer de seu fazer controla, 

em um certo sentido, aquilo que faz e o que pode decorrer 

de seu fazer. O conhecimento é necessário para a 

existência de domínio sobre a realização do fato” 

(GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS et alli 

[coords.]. Liber Amicorum de José de Sousa e Brito. Coimbra: 

Almedina, 2009, p. 891-892). 

 

E, para a existência de tal tipo de conhecimento 

juridicamente relevante, é mister notar-se que as exigências feitas pelo pensamento penal 

não são as mais brandas possíveis. 

 

                                                 
22 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estrutura de la Teoría del Delito. 
Traducción de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Días y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. 
Madrid: Civitas Ediciones, 2008, p. 414. 
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Pelo contrário, é estritamente necessário que, a 

fim de existir um efetivo agir doloso, seja identificado no caso concreto que o sujeito 

ativo possuía total conhecimento das elementares delitivas, verbis: 

 

“El sujeto que conoce TODOS los datos concernentes a los 

riesgos próprios de una determinada conducta y reconoce 

a la vez PERFECTAMENTE la situación en la que actúa, 

necessariamente debe llevar a cabo un juicio de concreta 

amplitude lesiva... Una única regla bastaria para resolver la 

‘determinación del dolo’ en este ámbito: ‘quien conoce que 

una conducta es peligrosa bajo determinadas 

circunstancias y CONOCE TAMBIÉN QUE TALES 

CIRCUNSTANCIAS CONCURREN EN LA 

SITUACIÓN CONCRETA EN LA QUE ACTÚA, realiza 

por fuerza un juicio de concreta aptitud lesiva y, en 

consecuencia, la causación del resultado se le debe 

imputar a título doloso” (RAGUÉS I VALLES, Ramón. El 

dolo y su prueba en el processo penal. Barcelona: Jose Maria 

Bosch Editor, 1999, p. 461). 

 

Ausente, pois, o elemento subjetivo dos tipos 

penais imputados (corrupção e lavagem), de rigor a absolvição de JOÃO. 

 

 

3. Inaplicabilidade de qualquer teoria sobre o dolo 

ao caso concreto (dolo eventual, cegueira deliberada). Diferentemente de outros países 

– como a Espanha, onde a teoria da cegueira deliberada tem despertado acalorados 

debates –, o Código Penal nacional prevê uma definição legal do dolo, de forma que o 

seu âmbito de aplicação não pode ser alargado indiscriminadamente, a ignorar as 
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balizas impostas pelo texto da lei. O artigo 18 do Estatuto Repressivo nacional prevê, 

então, que 

 

“Art. 18 - Diz-se o crime: 

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o 

risco de produzi-lo”. 

 

A caracterização do dolo no Brasil, portanto, está 

condicionada à identificação, em qualquer circunstância, dos dois elementos 

característicos do agir doloso: a vontade de realização do resultado (ou o risco 

assumido de o produzir), assim como a representação dos elementos constitutivos do 

tipo. 

 

Nesse contexto, desponta importante questão 

acerca da compatibilidade do referido instituto com o ordenamento jurídico pátrio e 

segundo a ótica do e. parecerista, Prof. RAMON RAGUÉS I VALLÈS,: 

 

“La respuesta a esta cuestión necesariamente debe ser 

negativa, porque, como ya se ha expuesto, en la teoría de 

la ceguera deliberada se prescinde de uno de los 

elementos básicos del dolo eventual según la teoría de la 

aceptación, como es la representación de los elementos 

del tipo objetivo en el momento de su realización, ya sea 

a modo de representación del riesgo o de representación 

como posible de la realización del tipo o la provocación 

del resultado” (doc. 02, fls. 37/38). 

 

Continuando com o brilhante raciocínio, aponta o 

n. Professor Espanhol, espancando qualquer dúvida acerca do tema: 
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“la existencia de una definición legal en Brasil es otro 

poderoso argumento para marcar diferencias con la 

regulación española. En efecto, en el caso español el 

desarrollo de la polémica doctrina de la ceguera 

intencionada ha sido posible porque en España no existe una 

definición legal de dolo. Si dicha definición hubiera existido 

todo apunta a que el avance de dicha doctrina habría sido 

mucho más complicado. 

[…] 

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” (doc. 02, fls. 38/39). 

 

E completa, fazendo referência, ainda, à mais 

abalizada doutrina brasileira, que “adicionalmente, algunos autores como Luis Greco (cfr. 

supra) aluden a la imposibilidad de equiparar la ceguera deliberada al dolo a partir de la 

regulación del error de tipo. En efecto, el art. 20 CPB dispone que “O erro sobre elemento 

constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo”, un 

precepto que una parte importante de la doctrina considera que impide apreciar dolo en todas 

aquellas situaciones de desconocimiento de la concurrencia en un hecho de los elementos 

constitutivos del tipo objetivo y obliga a tratar estos supuestos como casos de culpa” (doc. 02, 

fls. 38/39). 

 

Ora, em face disso tudo, é bastante nítido que a 

teoria da cegueira deliberada não comporta assento no direito brasileiro, motivo pelo 
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qual, desde logo, seria impossível cogitar da sua aplicação no caso dos autos (ofensa 

ao art. 18 do CP)! 

 

Digamos, por amor ao debate, que Vossa 

Excelência resolva aceitar a possibilidade de utilização do dolo eventual, ou da teoria 

da cegueira deliberada no Brasil – o que se admite por amor ao debate – algumas 

considerações e reflexões merecem ser feitas.  
 

Primeiro, é importante que se diga que sua 

aplicação está longe de angariar unanimidade em países da civil law, como a própria 

Espanha. Como informa RAGUÉS I VALLÈS “... no puede afirmarse de ningún modo que 

hoy por hoy la doctrina de la ignorancia deliberada esté consolidada en la jurisprudencia 

espanola...” (doc. 02, fls. 16). Mesmo nos sistemas anglo-americanos onde surgiu no 

século XIX, “...se viene cuestionando de manera creciente la actual vigência de la willful 

blindness...” (doc. 02, fls. 9). E mesmo quando a aplica, a Suprema Corte americana 

exige que “...el acusado haya obrado siendo consciente de la ALTA PROBABILIDAD de 

la concurrencia de um determinado hecho...” (doc. 02, fls. 10). 

 

Segundo, está tranquilamente sedimentado na 

jurisprudência do tribunal espanhol – ao menos nas Salas que adotam a cegueira 

deliberada – a teoria se apresenta “... como la situación en la que un sujeto no quiere saber 

aquello que PUEDE y DEBE conocer, esto es, um estado de ausencia de representación con 

respecto a un determinado elemento del tipo...” (doc. 02, fls. 13).  

 

Terceiro, não deixa de ser relevante o fato de que 

para a caracterização da cegueira deliberada deve haver um interesse econômico 

incomum para a situação, ou que “... el sujeto se beneficie de la situación de ignorancia por 

él mismo buscada...”, o que já criaria sérias dúvidas no caso do sujeito estar no exercício 

regular de um direito, recebendo por serviços que a própria acusação reconhece serem 

lícitos e terem sido devidamente prestados.  
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Quarto, parte da própria jurisprudência 

espanhola e da atual doutrina penal tecem severas críticas à adoção desta teoria como 

substituta do dolo.  

 

Postas estas premissas, vejamos o caso concreto.  

 

Como visto acima, o MPF tergiversa na questão da 

responsabilidade penal, ora invocando a figura da consciência (dolo direto), ora 

buscando no dolo eventual e na cegueira deliberada as razões para a condenação.  

 

Ainda que se entenda possível aplicar o dolo 

eventual ou a cegueira deliberada ao crime de lavagem (no de corrupção, esta hipótese 

não dá para ser nem imaginada!), é preciso entender que ainda assim esta forma de 

incriminação deve obedecer a alguns requisitos.  

 

O dolo eventual se configura quando o sujeito age 

com indiferença frente ao resultado. Sabe do alto – frise-se, alto! – risco do que a 

conduta poderá acarretar, mas não se importa com o resultado eventualmente danoso 

ao bem jurídico. Para isto, precisa haver a representação dos elementos típicos. Não 

basta uma mera suspeita ou um sentimento.  

 

Para JESCHECK, “el dolo eventual significa que el 

autor considera seriamente la posibilidad de realización del tipo legal y se conforma con 

ella”23. Para ROXIN, não basta uma “... consciência potencial, marginal, ou um 

sentimento”24; conforme bem leciona o mestre alemão, 

 

“hay que afirmar el dolo eventual cuando el sujeto cuenta 

seriamente com la posibilidad de la realización del tipo, 

                                                 
23 JESCHECK, Hans-Heirich e WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte General. Tradução de Miguel 
Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 2002, p. 321. 
24 ROXIN, Claus. Derecho penal – Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. 
Tradução de Diego-Manuel Luzón Peña e outros. Madrid: Civitas, 427. 
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pero a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin 

perseguido” (ROXIN, Claus. Derecho penal – Parte General. 

Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del 

Delito. Tradução de Diego-Manuel Luzón Peña e outros. 

Madrid: Civitas, 427). 

 

A melhor doutrina, a propósito, é unânime ao 

reconhecer que, mesmo em casos de dolo eventual, exige-se o conhecimento – sério e 

inquestionável – dos riscos gerados pela conduta praticada, bem como de seus 

elementos constitutivos. 

 

É assim na Espanha – “el dolo exige conocimiento 

de la concreta capacidad de la conducta para producir el resultado típico fuera del marco del 

riesgo permitido”25 –, em Portugal - há dolo na conduta do “agente que revela uma absoluta 

indiferença pela violação do bem jurídico, apesar de ter representado a consequência como 

possível e a ter tomado a sério”26 -, assim como no Brasil, verbis: 

 

“Dolo eventual (dolus eventualis): significa que o autor 

considera seriamente como possível a realização do tipo 

legal e se conforma com ela... O agente conhece a 

probabilidade de que sua ação realize o tipo e ainda assim 

age” (PRADO, Luiz Régis. Tratado de Direito penal. Vol. 2. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 393/394). 

 

No caso da lavagem, portanto, é preciso uma 

percepção clara das circunstâncias, uma compreensão consciente dos elementos 

objetivos que justificam a suspeita da ilicitude dos bens27. 

 

                                                 
25 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 9. ed. Montevideo: Editorial B de F, 2002, p. 275. 
26 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte Geral. Tomo I. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 375. 
27 BADARÓ, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro. Aspectos penais e processuais 
penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 95. 



 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

 Logo, para admitir o dolo eventual neste caso a 

acusação precisaria comprovar que teria havido a representação do resultado, ou seja, 

que JOÃO e MONICA anteviram o resultado típico da lavagem com seus crimes 

antecedentes, e alta probabilidade de estarem sendo coniventes com eles, e mesmo 

assim aceitaram receber os valores no exterior.  

 

Veja que para isto precisariam saber pelo menos, 

no mínimo, no mínimo, do envolvimento de ZWI com ilícitos em geral, alegação não 

só não comprovada, como infirmada e demolida pela prova judicial produzida.  

 

Restaria, portanto, uma imputação por cegueira 

deliberada, mas esta tampouco permitiria condenar neste caso. Porque a cegueira 

deliberada incide quando o agente toma medidas para que não venha a ter ciência das 

ilicitudes. Não é o caso de JOÃO e MONICA.  

 

Como bem assinala o professor RAMON 

RAGUÉS I VALLÈS em seu primoroso parecer, para responder pela cegueira 

deliberada haveria que ter provas de que o sujeito PODIA e DEVIA agir para eliminar 

eventual suspeita inicial sobre a participação no resultado típico. Mas qual era a 

suspeita que a doação eleitoral de ZWI suscitava? A suspeita de que um empresário 

estava doando no exterior, porque não queria aparecer oficialmente como doador da 

candidata petista.  

 

Qual outra suspeita? Que ZWI mantivesse 

negócios escusos com o PT ou com a Petrobras? Como, se o estaleiro que representava 

prestava serviços para uma das empresas mais sérias do país, à época dos fatos? Como 

duvidar da honestidade daquele homem que passou pelo rigorosíssimo compliance da 

estatal? Realmente, esta suspeita não havia, do contrário o estaleiro que representava 

não poderia estar prestando serviços para a Petrobras. Não teria passado no rigoroso 

mecanismo de controle da petrolífera.  
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Fato é que o senhor ZWI não suscitava suspeitas, 

além do fato de ter dinheiro fora do país e querer usá-lo para ajudar uma campanha 

no Brasil.  

 

Não havia nem ao menos uma suspeita inicial que 

pudesse obrigar JOÃO e MONICA a investigarem o empresário. 

 

Mas ainda que houvesse, a cegueira deliberada 

exigiria que eles PUDESSEM e DEVESSEM investigá-lo. E nenhuma das duas coisas 

lhes era oponível. Não podiam, porque nenhuma medida de compliance seria capaz de 

revelar o esquema de corrupção. Precisou a polícia federal e o MPF empreenderem a 

maior operação de combate à corrupção do mundo para que o esquema pudesse ser 

descoberto. Como querer que JOÃO e MONICA descobrissem os malfeitos? Pense 

numa única medida que poderiam ter adotado para buscar conhecer os ilícitos que 

estavam sendo praticados, e não encontrarás... 

  

Mais do que isto. Não só não PODIAM, como 

tampouco DEVIAM. Sim, porque não estão entre os agentes obrigados elencados no 

artigo 9º da Lei de Lavagem. Não tinham, em suma, dever de compliance28. 

                                                 
28 Segundo o art. 9º da Lei de Lavagem, estão obrigados a realizar compliance as pessoas físicas e jurídicas “que 
tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:  
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;  
II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;  
III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores 
mobiliários.  
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 
I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado; 
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização; III - as 
administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para 
aquisição de bens ou serviços; IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio 
eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil 
(leasing) e as de fomento comercial (factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens 
móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método 
assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas 
neste artigo, ainda que de forma eventual; VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão 
regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma 
representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo; X - as pessoas físicas 
ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; XI - as pessoas físicas ou 
jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. XII - as pessoas físicas ou 
jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que 
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Seja como for, nada disto lhes é imputado na 

denúncia, ou seja, jamais foram acusados de não tomar providências, omitirem-se, não 

exercerem seu dever de vigilância, não fazerem o compliance... Nada disto. 

 

Como perspicazmente percebeu o ilustre 

professor espanhol, autor do parecer ora anexado, o que o MPF busca na verdade é 

provar que os publicitários tinham conhecimento – dolo direto – da origem espúria 

dos valores, mas o faz por meio de indícios, que, no entanto, não permitem induzir 

com a segurança que o julgamento penal exige a conclusão de que, portanto, sabiam 

que o pagamento provinha de crimes contra a Petrobras. 

 

São valiosas, neste sentido, as incursões filosóficas 

do respeitado professor catalão sobre como utilizar os indícios para a prova do dolo. 

Mas não se pode perder de vista que, principalmente no Brasil, o código de processo 

penal traz uma definição legal de indício: 

 

“Art. 239. 

Considera-se indício a circunstância conhecida e 

provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução, concluir-se a existência de outra ou outras 

circunstâncias” 

 

                                                                                                                                                     
envolvam grande volume de recursos em espécie; XIII - as juntas comerciais e os registros públicos; XIV - as pessoas 
físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 
aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações: a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos 
comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza; b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou 
outros ativos; c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários; d) de 
criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; e) 
financeiras, societárias ou imobiliárias; e f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades 
desportivas ou artísticas profissionais; XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, 
comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou 
eventos similares; XVI - as empresas de transporte e guarda de valores; XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que 
comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e XVIII - as 
dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a 
residentes no País” (Lei 9613/98, com alteração da Lei 12.683/12). 
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Ou seja, no Brasil indícios não são meras 

conclusões pessoais sobre fatos contidos no processo. Indícios devem ser fatos 

provados que, por indução, permitem inferir a existência de outras circunstâncias. Nas 

palavras de MARIA THEREZA MOURA 

 

“Indício é todo rastro, vestígio, sinal e, em geral, todo 

fato conhecido, devidamente provado, suscetível de 

conduzir ao conhecimento de fato desconhecido, a ele 

relacionado, por meio de operação de raciocínio” 

(MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, A Prova por 

indícios no processo penal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2011, p. 36). 

 

Devemos portanto separar os fatos provados 

(indícios) e as induções que permitem inferir, de meras presunções. O processo indutivo, 

como se sabe, é aquele que busca na máxima da experiência extrair conclusões sobre 

casos particulares. Um sujeito sujo de sangue e uma faca na mão encontrado na cena 

do crime me induz a acreditar que foi o autor do homicídio. É, portanto, um indício 

que pesa contra aquele suspeito – não uma mera suspeita. 

 

Conforme leciona ainda a e. Min. MARIA 

THEREZA, “é de suma importância que não se confunda indício com presunção, pois, 

muitas vezes, sob o nome impróprio de presunção, são designados motivos de certeza extraídos 

dos elementos indiciários. Da mesma forma, não se pode e não se deve admitir a confusão 

de indício com suspeita. A pessoa incriminada deve despontar como o provável autor do 

delito, não como o possível”29. 

 

É um fato provado que JOÃO SANTANA trocava e-

mails com membros do partido sobre assuntos relacionados a sua área. Mas o fato de 

                                                 
29 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, A Prova por indícios no processo penal, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 109. 
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se trocar e-mails com outras pessoas não induz a concluir que então conhecemos as 

atividades não só lícitas, como também ilícitas que praticam. Isto não é um indício que 

sabia da origem espúria dos valores. É uma absoluta presunção.  

 

Está provado o fato de que as transações foram 

feitas por meio uma sociedade off shore. Isto pode nos induzir a crer que sabiam da 

irregularidade fiscal dos pagamentos. Mas não nos induz a concluir que por isto 

sabiam que os valores eram provenientes de ilícitos contra a Petrobras. Não é indício 

de que sabiam, mas pura presunção. Valiosas neste sentido as observações do Professor 

RAMON RÁGUES I VÀLLES: 

 

“... no existe una regla de experiencia según la qual 

siempre que alguien trata de mantener oculta para el 

fisco una determinada transacción económica es 

porque se representa que los fondos con los que se 

lleva a cabo tienen su origen en n delito” (doc. 02, fls. 

67). 

 

O mesmo se diga com relação ao fato provado de 

que teria havido contratos simulados. É uma circunstância que indica sem dúvida que 

os publicitários conheciam ou suspeitavam que estavam fazendo uma operação 

irregular. É o máximo que a circunstância permite inferir. Mais do que é isto já não é 

mais indução; é pura PRESUNÇÃO.  

 

Novamente, RAGUÉS pontifica que “... la voluntad 

de ocultar ante terceros la razones del pago puede entenderse por la voluntad de no dejar 

constancia de que se está cobrando uma cantidad por cuenta de um partido político, por las 

repercusiones reputacionales que pueda tener la transcedencia de tal circunstancia, pero nos es 

indicio em sí mismo de conocimiento de que los pagos provengan de actos de corrupción” (doc. 

02, fls. 67). 



 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

 

Digamos, por exemplo, que JOÃO e MONICA 

tivessem agido exatamente da forma como agiram, mas tivessem recebido os 

pagamentos de ZWI numa conta brasileira, emitido nota fiscal e declarado a operação 

ao fisco.  

 

Haveria lavagem de dinheiro? A resposta parece 

vir do próprio MPF que jamais denunciou um único representante de empresa 

prestadora de serviço para campanha que tenha recebido valores diretamente de 

doador, de forma contabilizada.  

 

Mais até do que isto, tivessem eles recebido na 

conta estrangeira mas declarado o valor às autoridades brasileiras, estariam acusados 

de lavagem? 

 

Pois então o que diferencia a conduta dos ora 

defendentes de tantos outros que receberam da mesma forma? O fato de terem 

recebido em conta estrangeira não declarada? Mas isto não aumenta ou diminui a 

ciência da ilicitude da proveniência dos valores. Absolutamente nada.  

 

Ou seja, na questão da ciência da ilicitude a 

situação é exatamente a mesma de outros prestadores de serviços do partido que 

receberam diretamente de doador da campanha sem o correspondente registro 

eleitoral. O fator de distinção – o fato de terem recebido no exterior em conta não 

declarada – já os sujeita a sanção penal por outros crimes, como evasão de divisas e 

sonegação fiscal, mas não produz prova alguma de ciência da proveniência ilícita 

dos valores. 
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Um dos mais absurdos argumentos – sim, porque 

à esta altura já resta claro que a denúncia opera com argumentos e não com fatos – é o 

de que o doador trabalhava exclusivamente para a Petrobras.  

 

Aqui fica muito fácil de perceber como de 

presunção em presunção o parquet busca forjar certezas e criar falsos indícios.  

 

Em decorrência de rápido e superficial contato 

que MONICA teve com ZWI SCORNIKCI, o parquet deduz que ela sabia que 

aquele senhor trabalhava num estaleiro de Cingapura, que este estaleiro prestava 

serviços para a Petrobras, que não prestava serviços para mais ninguém, que pagava 

propinas para ter o contrato e, por fim, que estava doando dinheiro para a campanha 

do PT, por conta de acertos que havia entre o diretor da estatal – que ela nunca viu 

nem sabia quem era – e o tesoureiro da legenda.  

 

Veja a tamanha quantidade de especulações que 

são necessárias para conseguir chegar na conclusão do parquet!!!!!! 

 

É por isto que também neste ponto RAGUÉS 

assinala que houve um salto argumentativo “... existe un evidente salto argumental entre 

un dato tan abierto como saber quién es el principal cliente de una empresa [presumindo-se 

que soubesse] y el hecho de conocer que entre ambas existe un acordo de realización de 

conductas delitivas” (doc. 02, fls. 73). 

 

Ou seja, o fato de MONICA ter se encontrado com 

ZWI duas vezes não induz à conclusão de que, por isto, sabia qual era sua atividade, 

quais os clientes que tinha, se tinha ou não exclusividade, e quais os métodos lícitos ou 

ilícitos que usava para entabular negócios. O único fato provado, aqui, portanto, são os 

encontros de MONICA com ZWI. Mas isto não é indício válido de que, portanto, sabia 

da proveniência espúria dos valores. É presunção.  
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E nem se argumente que a soma de indícios 

permitiria neste caso chegar na conta matemática pretendida pela acusação. Isto 

porque na equação ministerial não estão sendo somados os indícios, mas as 

presunções. 

 

A soma dos indícios somente justifica a 

condenação quando, a bem da verdade, deixa de ser admissível qualquer versão 

alternativa dos fatos. Inexistindo tal força probante, o que temos são, repise-se, 

presunções, que impõem a absolvição. É esse o magistério, outra vez mais, de MARIA 

THEREZA MOURA: 

 

“A conclusão do exame dos indícios deve despontar como 

síntese completa e harmônica de todos os elementos 

indispensáveis à sua existência jurídica, validade eficácia 

probatória, de molde a não e admitir que o fato tenha 

sido praticado de outra forma. Em outras palavras, a 

conclusão deve ser clara, firme e livre de dúvidas 

razoáveis” (MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, A 

Prova por indícios no processo penal, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011, p. 111). 

 

Somemos apenas e tão somente os indícios, ou 

seja os fatos provados: a conta no exterior, os contratos simulados, os encontros com 

ZWI, os e-mails de JOÃO com o partido, e o que resultado matemático que se obtém é 

um só: sabiam que estavam recebendo dinheiro de caixa dois eleitoral, em conta 

estrangeira não declarada. Mas tampouco a soma é capaz de nos induzir à conclusão 

de que SABIAM do elo dos valores com esquema de corrupção na estatal petrolífera.  
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Isto sem dizer que existem algumas subtrações 

que não podem ser suprimidas da conta. Sim, porque ao lado da somatória dos 

indícios, ostenta grande valor probatório a declaração de ZWI – que é réu colaborador 

no processo – no sentido de que os publicitários não sabiam. Há provas, também, 

como já demonstrado anteriormente, de que era comum prestadores de serviço 

receberem desta forma, e nunca eram informados do motivo da doação ao partido. 

 

Coloquemos agora todos os fatores no papel e 

veremos que o produto da soma é no máximo – no máximo, mesmo – uma grande 

dúvida. A certeza de que não sabiam é no mínimo igual à certeza de que sabiam. 

Standard probatório acima de dúvida razoável certamente não há. 

 

Mas o ponto que mais parece ter impressionado 

Vossa Excelência durante a instrução foi o do julgamento do chamado “Mensalão”. 

Naquele caso, o anterior publicitário da legenda respondeu a processo semelhante, por 

ter recebido valores no exterior como pagamento de dívida de campanha.  

 

Busca o parquet calcar neste fato a alegação de que 

JOÃO e MONICA portanto tinham pleno conhecimento de que as doações feitas desta 

forma eram provenientes de corrupção.  

 

Sobre isto, é importante dissipar algumas falsas 

impressões. 

 

Primeiro, não é verdade que doações feitas desta 

forma são sempre fruto de corrupção.  

 

Relevante prova oral produzida perante Vossa 

Excelência infirmou completamente esta suposição, como os depoimentos de 
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AUGUSTO MENDONÇA, MILTON PASCOVITCH e RICARDO PESSOA (EVENTOS 

366 e 385). 

 

Segundo, existem duas faces da mesma moeda, 

duas formas de olhar a mesma questão. Alguém que assistisse aos acontecimentos 

relacionados ao “Mensalão”, poderia tanto achar que os partidos continuariam com as 

mesmas práticas, ou – o que, concessa venia de entendimentos contrários, era o mais 

plausível – que práticas de corrupção não influenciariam mais o processo eleitoral 

depois da quantidade de punições que o caso rendeu. 

 

Entretanto, os memoriais do MPF distorcem o 

depoimento policial dos defendentes, dando a entender que, dada a publicidade que 

adquiriu o caso do “Mensalão”, JOÃO e MONICA teriam conhecimento de que os 

valores auferidos eram fruto de práticas espúrias de corrupção, parte de um repetido 

esquema criminoso de abastecimento de campanhas publicitárias com dinheiro ilícito. 

 

Ocorre, todavia, que, a bem da verdade, o que 

sempre declararam os defendentes, inclusive em seus interrogatórios judiciais 

(EVENTO 486), foi justamente o oposto: o rigoroso desfecho da Ação Penal 470 os 

induziu a acreditar que o mesmo erro não seria repetido no país, que a odiosa 

prática não mais seria levada a efeito e que estaria amputada do sistema político 

nacional. 

 

De fato, foi precisamente este o teor das 

declarações de MONICA MOURA perante este r. Juízo Federal. Ao ser questionada se 

”depois do mensalão não houve um sentimento geral na área de vocês que o caixa 2 poderia até 

continuar, mas não envolvendo práticas de corrupção” (EVENTO 486), a interrogada foi 

bastante clara em sua resposta: “SIM, SIM, HOUVE, CLARO” (EVENTO 486). 
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E, não deixando espaço para dúvidas, confirmou 

uma vez mais o quanto consignado por esta defesa, verbis: 

 

“Defesa de João Santana: Não, a pergunta que eu fiz, 

assim, depois do julgamento do mensalão havia um 

sentimento geral de que no partido pudesse até haver 

caixa 2, mas NÃO PAGO COM DINHEIRO DE 

CORRUPÇÃO e ELA RESPONDEU QUE SIM. Que não 

se acreditava que, depois do julgamento, ainda fossem 

cometer crime de corrupção. 

Interrogada: Caixa 2, sim” (EVENTO 486). 

 

Vossa Excelência poderia até achar que era 

ingenuidade dos publicitários acreditarem depois do “Mensalão” que a única 

irregularidade da campanha seria o caixa dois, mas não poderá negar que se trata de 

interpretação totalmente subjetiva, incapaz de alicerçar a certeza do MPF de que SABIAM 

do esquema de corrupção na Petrobras. Muito menos que tal esquema envolveria o 

representante da KEPPEL FELLS. 

 

Ninguém sabia disto até eclodir a operação em 

que ZWI fora preso.  

 

Além do mais, algo que não passou despercebido 

pelo notável professor espanhol, a absolvição de DUDA MENDONÇA, baseada no 

fato de que só responde por lavagem o publicitário que SABE do crime antecedente – e 

não aquele que deveria saber – torna absolutamente plausível a tese de que, findo o 

processo e inocentado o conhecido publicitário, MONICA e JOÃO atuaram com a 

confiança de que, no final das contas, aquele houvera atuado de forma regular. 
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Tanto é assim, Excelência, que o ilustre catedrático 

espanhol que ofereceu parecer para o caso em tela deixou claro que 

 

“Sin embargo, como se reconoce en la propia denuncia (p. 

90) el “caso Mensalão” finalizó con la absolución del 

antiguo socio del Sr. Santana, lo que convierte en 

plausible la tesis de que años después éste hubiera 

obrado en la confianza de que, después de todo, se 

trataba de actuaciones legales” (doc. 02, fls. 68). 

 

Até mesmo sob o enfoque da cegueira deliberada 

ou do dolo eventual, que não é o da denúncia, frise-se, que imputa dolo direto, não 

haveria como incriminar os defendentes, porque como enfatiza RAGUÉS “... la 

confianza del sujeto en que no concurren en su comportamiento los elementos objetivos del tipo 

penal excluye la ´aceptación` o ´asunción` en que se basa a figura del dolo eventual” (doc. 02, 

fls. 68). 

 

Em outras palavras, o julgamento proferido pela 

mais alta corte de justiça do país no caso do mensalão dava-lhes motivos de sobra para 

confiar que condutas semelhantes à de DUDA MENDONÇA não configuravam ilícito 

penal, não pelo menos o de lavagem, e muito menos de corrupção, pelo qual aquele 

não fora sequer acusado.  

 

O cidadão comum tem o direito de guiar seu 

comportamento à luz do que determina não só a lei mas também a jurisprudência dos 

tribunais. Levando em conta a ideia concebida pelo parquet de que a divulgação do 

julgamento foi tão ampla que ninguém poderia tê-lo ignorado, então é verdade 

também que ao saber o resultado final qualquer cidadão tinha o direito de 

incorporar o entendimento da Suprema Corte como norte do que poderia ou não 
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fazer, e no caso de MONICA e JOÃO agir com a plena certeza de que sua conduta 

não configuraria nem lavagem de dinheiro nem muito menos corrupção.  

 

Os crimes antecedentes mencionados na denúncia, 

pela sua própria essência e natureza, são tipo de malfeitos que quem comete procura 

mantê-los em segredo para o maior número de pessoas. Só sabe deles que 

necessariamente precisa saber. Os prestadores de serviço do partido não precisavam 

saber. Havia diversas razões que justificavam a doação eleitoral desta forma, sem que 

isto necessariamente representasse pagamento de propina. Era nisto que os 

prestadores acreditavam quando eram orientados a receber direto de doador.  

 

A prova judicial produzida neste caso é farta 

neste sentido. O delator RICARDO PESSOA, ao ser questionado acerca de outras 

razões para o pagamento de caixa dois, esclareceu que: 

 

“Defesa: O senhor sabe pontuar algumas outras razões 

para se realizar esse pagamento por fora? 

Depoente: Poderia... Isso é somente impressão minha, mas 

político quando está em campanha, ele só se preocupa com 

a receita e não controla a despesa. Isso significa que eles 

são extremamente desorganizados com relação a como 

conduzir uma campanha. Como eles têm muitos recursos, 

muitas despesas pequenas que se somando passam a ser 

grandes, é muito mais fácil eles receberem em espécie, 

esse é o meu modo de pensar quando a campanha é 

proporcional, pior ainda” (EVENTO 385). 

 

DEMÓSTENES TEIXEIRA LIMA, de igual modo, 

aduziu, após ser questionado acerca das causas para prevalecer essa forma de 

pagamentos, que o que a justifica “do ponto de vista das empresas é temor de aparecer 
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numa lista de financiador de determinado político, que acabe eleito para um cargo, 

por exemplo, no Executivo. O receio das empresas de eventualmente qualquer contrato que 

faça com o poder público seja visto como uma compensação pelo investimento na campanha e 

para os partidos é o fato de investir menos, oficialmente, em determinada campanha, preserva 

um pouco a imagem do próprio partido e do candidato que se elegeu, digamos assim, pela livre e 

espontânea vontade dos eleitores sem a necessidade de investimento maior” (EVENTO 450). 

 

Mas há mais.  

 

Por outro lado, a corrupção no Brasil é um crime 

que se pratica entre agentes públicos e sujeitos privados. Não há corrupção quando só 

envolve agentes privados. Isto é um fato a mais a minar qualquer certeza de que os 

publicitários soubessem – ou tinham como saber – da proveniência ilícita dos valores.  

 

JAMAIS TRATARAM DOS VALORES COM 

ALGUM FUNCIONÁRIO PÚBLICO, MUITO MENOS LIGADO À PETROBRAS.  

 

Trata-se fato admitido pela própria denúncia, já 

que afirma que quem os orientou a receber desta forma foi JOÃO VACARI NETO, à 

época tesoureiro do partido, e sem qualquer cargo na administração pública. Era, 

portanto, um acerto entre dois sujeitos privados, um tesoureiro de legenda partidária 

e um empresário.  

 

Somente desconfiaram do envolvimento de ZWI 

com malfeitos na Petrobras quando este foi alvo da Lava Jato, e veja, aí sim, jamais 

pensaram em cobrar a última parcela ainda pendente e que precisava ser paga.  

 

Este fato – que o MPF tenta usar contra eles – é 

uma das provas mais eloquentes de que, sob desconfiança, não receberiam, tanto que 
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não quiseram receber a última parcela. É desta forma que se afere a existência do dolo, 

com base em circunstâncias concretas, e não em especulações metafísicas.  

 

A prova de que não receberam a última parcela, 

ou até mais do que isto, nem ao menos quiseram cobrá-la – como o MPF reconhece 

expressamente – é a maior prova de que só suspeitaram do envolvimento do 

empresário com o escândalo da Petrobras quando estourou a operação, e não antes.  

 

Quando mencionaram o mensalão no depoimento 

policial, e fizeram questão de esclarecer isto quando interrogados por Vossa 

Excelência, estavam querendo dizer que jamais imaginavam que depois daquele 

processo os partidos continuariam a abastecer suas campanhas com recursos da 

corrupção. Sob esta perspectiva, daria para supor exatamente o contrário do que 

pretende o MPF, que depois daquele julgamento havia razões de sobra para achar que 

mesmo não acabando com a cultura centenária do caixa dois, os partidos tomassem 

providências para que a corrupção fosse extirpada do processo eleitoral.  

 

Vossa Excelência deve se ver forçado a admitir 

que há no mínimo espaço para as duas interpretações, o que nos encaminharia para 

um cenário de dúvida sobre o dolo, que não permite condenação.  

 

 

 

IV – DOSIMETRIA DA PENA. 

 

 

a.) CORRUPÇÃO e LAVAGEM – UMA única conduta: 

 

13. Na remota hipótese de Vossa Excelência 

decidir pela condenação do acusado, o que se admite apenas por amor ao debate, de 
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rigor o reconhecimento de que foram praticadas apenas um crime de CORRUPÇÃO e 

uma LAVAGEM. 

 

13.1. Muito embora a d. Acusação Pública sustente 

que o Defendente teria recebido valores oriundos de propinas cobradas em diversos 

contratos celebrados com a Petrobras, fato é que os pagamentos auferidos por JOÃO 

derivaram apenas de uma das hipóteses apontadas pelo Ministério Público Federal, 

de forma que inexistem as 10 corrupções elencadas pela vestibular. 

 

13.2. Com efeito, o parquetier imputa ao 

Peticionário a prática de corrupções oriundas de contratos firmados pela KEPPEL 

FELS com a Petrobras por intermédio da SETE BRASIL e, além disso, por quatro 

contratos celebrados diretamente entre a KEPPELS e a estatal brasileira. 

 

13.3. No que toca a estes últimos, contudo, é certo 

que nenhum gerou qualquer pagamento destinado a JOÃO e sua esposa, de forma 

que fica afastada por completo qualquer possibilidade de participação do 

Defendente no suposto recebimento de propina deles decorrentes. 

 

13.4. Segundo a versão ministerial, JOÃO teria 

recebido dinheiro no exterior oriundo de propina paga ao PT, a qual seria decorrente 

de contratos firmados entre a KEPPELS e a Petrobrás, referentes à execução de obras 

em quatro plataformas da estatal – P-58, P-56, P-52 e P-51. 

 

13.5. Entretanto, o corréu de JOÃO e delator 

compromissado a dizer a verdade, ZWI ZKORNICKI, declarou em seu depoimento 

em juízo, de forma expressa, que os pagamentos de propina destinados ao Partidos 

dos Trabalhadores apenas começaram com a execução das obras referentes à P-56, de 

forma que qualquer arremedo de envolvimento do Peticionário com os contratos 
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celebrados anteriormente – é dizer, referentes à P-51 e P-52 – é afastado de imediato 

pela prova dos autos30.  

 

13.6. Mas não é só! Em que pese o interrogado ter 

afirmado que o repasse ao Partido dos Trabalhadores tenha se iniciado com o contrato 

das obras na P-56, tampouco aí o dinheiro oriundo da Petrobras foi destinado a 

alimentar as contas bancárias do Defendente! 

 

13.7. Sim, porque ZWI SCORNICKI foi incisivo ao 

declarar que os pagamentos à MONICA MOURA ocorreram apenas no período da 

SETE BRASIL, é dizer, tempos depois dessas demais contratações. Veja-se: 

 

“Juiz Federal: Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao 

objeto específico, os pagamentos que o senhor mencionou 

à senhora MONICA Moura, o senhor pode esclarecer 

como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento? 

Interrogado: Numa das visitas que o senhor Vaccari esteve 

no meu escritório, disse que dentro dessa conta corrente 

ele tinha que fazer uns pagamentos para o senhor João 

Santana e MONICA Moura, e que a senhora MONICA 

Moura iria me procurar. 

Juiz Federal: Isso foi aproximadamente quando? 

Interrogado: ISSO FOI DURANTE O PERÍODO DA 

SETE. 

Juiz Federal: Da Sete Brasil? 

                                                 
30 “Juiz Federal: O senhor mencionou também que o senhor Pedro Barusco relatou ao senhor que parte dessa 
propina era dirigida ao partido, ao partido dos trabalhadores? 
Interrogado: Sim, senhor. 
Juiz Federal: E como é que o senhor fez os repasses para o partido dos trabalhadores? 
Interrogado: Primeiro foi feito uma conta corrente com o senhor Vaccari, que o Barusco me apresentou o 
senhor Vaccari e disse que ele seria a pessoa que faria a coordenação desses recebimentos da Keppel para ele. 
Juiz Federal: Isso foi ainda no âmbito da P-56? 
Interrogado: Começou na P-56. E não me lembro da 51 e 52 o Raul Schmidt comentar absolutamente nada 

sobre o partido” (EVENTO 486). 
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Interrogado: Sete Brasil, todos dois foi durante esse 

período da Sete Brasil. Aí a senhora MONICA Moura 

esteve no meu escritório, combinamos que o valor era de 5 

milhões de dólares, que o Vaccari tinha autorizado...” 

(EVENTO 486). 

 

13.8. Aliás, até por uma questão de datas seria 

impossível cogitar o recebimento de propina por outros contratos que não aqueles 

celebrados no período da SETE BRASIL! 

 

13.9. Sim, porque os contratos celebrados 

diretamente com a Petrobras, a bem da verdade, foram firmados em datas muito 

anteriores aos pagamentos feitos a JOÃO e MONICA! O contrato referente à 

Plataforma P-58 deu origem ao pagamento de propinas “em datas ainda não 

precisadas, mas certo que próxima a 15/01/2009” (EVENTO), enquanto os demais se 

sucederam ainda antes: 30/10/2007 (P-56); 25/05/2004 (P-51) e 19/12/2003 (P-52). 

 

13.10. MONICA, por sua vez, houve por bem 

auferir a primeira remuneração apenas em 2013, muito tempo depois desses contratos 

iniciais celebrados pela Petrobras. E mais: o próprio ZWI consignou em seu 

interrogatório que realizou os pagamentos de MONICA “até novembro de 2014” 

(EVENTO), sendo certo que, pelos termos da denúncia, apenas essa tal data confere 

com as propinas oriundas do “período da SETE BRASIL”, que ocorreram no “entre o 

início de 10/02/2011 e 04/04/2011” (EVENTO 486)!!!! 

 

13.11. Ora, como se cogitar, portanto, da 

participação do Defendente em esquemas supostamente criminosos tão distantes no 

tempo, em clara contradição com aquilo atestado pelo corréu que, segundo a versão 

acusatória, teria sido o elo de pagamento indevido entre os agentes corruptores e 

corrompidos?!!!! 
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13.12. Evidente que inexiste participação do 

Peticionário com diversos daqueles atos materiais imputados a ele pela denúncia, a 

revelar a não mais poder o excesso acusatório perpetrado no caso sub examen!!!! 

 

13.13. Seja como for, ainda que se cogitasse da 

absurda possibilidade de que MONICA tinha conhecimento de que recebia propina da 

petrolífera, agindo inclusive com dolo – o que se admite apenas por amor ao debate –, 

fato é que é demasiada fantasia assumir que ela e seu marido tinham plena ciência 

de que os valores espúrios eram oriundos não de um, mas de diversos contratos 

ilegais celebrados em prejuízo da Petrobras!!! 

 

13.14. Assim, também por esse motivo – já que, 

como visto, sobram provas a infirmar o dolo do Defendente nos autos – é de rigor 

assumir-se que, quando muito, JOÃO teria se envolvido apenas na prática de uma 

corrupção em detrimento da estatal – não de diversas, como fez crer o parquetier em 

suas alegações finais. 

 

14. No que diz respeito aos crimes de lavagem de 

dinheiro, o Ministério Público Federal também incorreu em ostensivo excesso acusatório! 

 

14.1. Sim, porque imputa o parquet curitibano ao 

Defendente a prática da – absurda! – quantidade de 09 (nove) crimes de 

branqueamento de capitais, isso porque teriam sido realizadas justamente 09 (nove) 

transferências bancárias de ZWI para MONICA e JOÃO, as quais destinavam-se a 

ocultar os valores oriundos dos crimes perpetrados no bojo da Petrobras. 

 

14.2. Olvida-se, contudo, o n. representante 

ministerial que, a bem da verdade, por mais que tenham sido realizados pagamentos 

parcelados, todas as transferências diziam respeito à imaginada dissimulação da 
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origem ou natureza do mesmo produto de crime, motivo pelo qual é impossível 

cogitar-se da possibilidade de perpetração de diversos atos de lavagem! 

 

14.3. Conforme leciona a mais abalizada doutrina, 

a lavagem é um delito “de ação múltipla, com núcleos disjuntivos, de forma que a realização 

de qualquer das condutas descritas concretiza a consumação”31; entretanto, 

 

“as ocultações e dissimulações sequenciais, sobre o 

mesmo objeto – ou sobre aqueles resultantes de sua 

transformação ou substituição – caracterizam o mesmo 

processo de lavagem de dinheiro” (idem). 

 

14.4. Esse é também o entendimento da 

jurisprudência nacional, a qual já deixou conclamado que, em “sendo o delito previsto 

pelo artigo 1º da Lei Nº 9.613/1998 tipo misto e alternativo, tratar-se-ia na verdade de 

crime único, não havendo concurso na lavagem de vários bens provenientes de um 

único crime”32, o que é justamente a hipótese dos autos! 

 

14.5. Sendo assim, de rigor seja desconsiderada a 

prática dos 09 (nove) crimes de lavagem descritos pelo MPF e, na pior das hipóteses, o 

que se admite apenas por amor à argumentação, seja JOÃO condenado por crime 

único de branqueamento de capitais. 

 

 

b.) Da participação de menor importância: 

 

15. Não há dúvida de que, se houve aderência aos 

desígnios delitivos por parte de JOÃO SANTANA, a mesma ocorreu em grau e 

                                                 
31 BADARÓ, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais 
penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 62/63. 
32 TRF3, AC nº 2006.61.81.005514-7, Rel. Juiz Conv. PAULO DOMINGUES, 1ª Turma, DJe 13.11.2012. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11320276/artigo-1-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
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intensidade infinitamente menor do que aquela perpetrada pelos demais corréus, 

cujas condutas são, indiscutivelmente, muito mais reprováveis.  

 

15.1. Afinal, indubitável, por tudo que fora 

exposto, que a acusação não pôde – e nem poderia! – provar que o Defendente atuou 

com verdadeira vontade delitiva, direcionando suas práticas, de forma deliberada, 

para a consecução das condutas criminosas que lhe são imputadas. 

 

15.2. Não! JOÃO, na mais hiperbólica e pura 

abstração de debate -somente de debate porque os fatos não a amparam – teria, 

quando muito, atuado com o chamado dolo eventual, o que reduz significativamente 

sua culpabilidade, desvelando uma participação no esquema criminoso de 

importância significativamente reduzida! 

 

15.3. Com efeito, anota nossa melhor doutrina que 

a participação de menor importância é identificada justamente a partir da “maior ou 

menor intensidade volitiva do partícipe”33, de sorte que o instituto se amolda com 

perfeição à hipótese dos autos! 

 

15.4. É que, conforme salienta o magistério dos i. 

professores HANS-HEINRICH JESCHECK e THOMAS WEIGEND, expoentes da 

Dogmática jurídico-penal contemporânea, o dolo eventual caracteriza-se por um 

conteúdo de injusto reduzido, a justificar um sopesamento diferenciado na 

determinação do quantum da reprimenda imposta, verbis: 

 

“El contenido de injusto del dolo eventual es MENOR 

que el de las otras dos clases de dolo porque aquí ni se 

persigue el resultado ni tampoco es visto como algo 

seguro, sino que es abandonado al curso de los 

                                                 
33 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. Parte Geral. 11. ed. Saraiva: São Paulo, 2007, p. 429, 
g.o. 
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acontecimentos aún a consciência de la puesta en peligro 

del bien jurídico protegido” (JESCHECK, Hans-Heirich e 

WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho penal. Parte 

General. Tradução de Miguel Olmedo Cardenete. Comares 

Editorial: Granada, 2002, p. 321). 

 

15.5. De igual modo, o entendimento pretoriano 

nacional: 

 

“não é lícita sanção jurídica maior (mais grave) contra 

quem atue com dolo eventual (§ 1º), enquanto menor 

(menos grave) a sanção jurídica destinada a quem atue 

com dolo direto... Ordem concedida a fim de se fixar a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão, substituída por pena 

restritiva de direitos (pena pecuniária) ”(STJ, HC 109.780, 

Rel. Min. JANE SILVA, Sexta Turma, DJe: 23.03.2009). 

 

15.6. Até porque, Excelência, verdade seja dita: 

JOÃO não realizou nenhuma conduta verdadeiramente proibida pela lei brasileira. A 

bem da verdade, existiam apenas deveres posteriores de que o Defendente declarasse os 

valores recebidos, os quais não foram, de fato, cumpridos. 

 

15.7. Sendo indiscutível que o trabalho que 

prestou para o Partido dos Trabalhadores – e a partir do qual recebeu como forma de 

remuneração os valores depositados por ZWI – era lícito, suas condutas poderiam ser 

analisadas sob o viés da excludente de antijuridicidade (exercício regular de um direito – 

artigo 23, inciso III, CP) e, assim, ainda mais reduzida seria sua culpabilidade, motivo 

pelo qual é de se atestar sua participação de menor importância! 

 



 
 
 
 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

15.8. Ressalte-se que, restando patente, como no 

presente caso, a participação de menor importância, a redução da pena não é mera 

faculdade, mas obrigação do juízo oficiante: “Trata-se de uma causa especial de redução 

obrigatória de pena e não de mera faculdade judicial. A redução de pena em tal caso é 

obrigatória” (DOTI, René Ariel. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 4ª Edição, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 454)34. 

 

15.9. Em suma, se teve qualquer participação nos 

delitos imputados na inicial, esta foi definitivamente de menor importância, obrigando, 

assim, a redução da pena, a teor do art. 29, §1º, do Código Penal. 

 

 

c.) as circunstâncias/consequências do delito, a atenuante da confissão e 

continuidade delitiva: 

 

16. Também na inimaginável hipótese de 

condenação, diante da inexistência de motivos para classificar negativamente 

quaisquer dos vetores previstos no art. 59, do CP, requer-se que a pena de todos os 

crimes seja aplicada no seu mínimo legal. Afinal, o acusado é primário e possui bons 

antecedentes.  

 

16.1. E as testemunhas de defesa FERNANDO 

VITA SOUZA, LUIZ MARCELO AMADO SIMÕES, DEMÓSTENES LIMA TEIXEIRA 

E MÁRCIO ADRIANO ANSELMO (EVENTOS 446 e 450), foram taxativas ao atestar a 

boa personalidade e conduta social do acusado. 

 

16.2. Por outro lado, sendo certo que o defendente 

no seu interrogatório judicial assumiu voluntária e conscientemente a postura de 

                                                 
34 “No concurso de pessoas, a participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do CP, não pode ser 
considerada apenas como uma mera atenuante genérica, mas como causa redutora da pena, pois não se trata 
de uma redução facultativa, mas de uma causa de diminuição obrigatória da pena, desde que evidenciada a 
contribuição insignificante ou mínima do partícipe para a realização de fato típico” (RT 755/646). 
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explicitar o recebimento de recursos provenientes de meios não oficiais, denominados 

vulgarmente como “caixa dois”, tal declaração enseja a consubstanciação da confissão 

espontânea e atrai, desta maneira, incidência da atenuante, a julgar por questão situada no 

cerne da acusação, bem como possuir o condão se resolver o mérito ora discutido. 

 

16.3. Sendo assim, em caso de condenação, 

requer seja aplicada no critério de fixação da pena a regra insculpida na alínea “d” 

do inciso III do artigo 65 do Código Penal, a fim de atenuar-se eventual quantum de 

pena correspondente ao defendente em real observância ao princípio da legalidade. 

 

17. Por fim, é de rigor a aplicação da 

continuidade delitiva às penas dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.  

 

17.1. Admitindo-se como verdadeira a acusação e 

rechaçada a ideia do crime único, o que se admite para argumentar, é mister 

reconhecer que a forma continuada, afinal presente sempre o mesmo modus operandi, 

iguais a circunstâncias, os motivos, o lugar, e até mesmo a frequência temporal, 

sendo, portanto, de rigor a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71, do 

CP35. 

 

17.2. Até porque, Vossa Excelência têm adotado 

este exato expediente nos casos análogos desta mesma Operação Lava-Jato, e, nas 

muitas sentenças condenatórias proferidas em que se identificava a prática de crimes 

de corrupção e lavagem de ativos em hipóteses absolutamente similares, houve por 

bem reconhecer o crime continuado, não dando guarida ao pleito ministerial de 

aplicação do instituto do concurso material!!! 

 

                                                 
35 Nesse sentido, “Comprovada a prática de quatro crimes de peculato (art. 312, caput, do CP), pode-se verificar entre os 
eventos similaridade das condições de tempo, lugar e maneira de execução, atraindo a sistemática do crime 
continuado, prevista no art. 71 do Código Penal”(STF - AP: 470 MG , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data 
de Julgamento: 05/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 
09-10-2013 PUBLIC 10-10-2013). 
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Eminente magistrado: 

 

18. É preciso julgar de acordo com o real 

comportamento dos indivíduos. Para se julgar é necessário partir de uma análise 

concreta e completa da realidade.  

 

18.1. A ânsia de punir, ou de recuperar um tempo 

supostamente perdido por lacunas legais, não pode fazer o julgador, nem o acusador, 

perderem a noção exata do delito. 

 

18.2. Um réu, deve ser julgado como indivíduo -

uno e indivisível - e não como personagem simbólico de uma corporação. Pode ser 

punido por culpa individual e, não, por supostas culpas coletivas. 

 

18.3. Levar o peso de um erro social, ou de erros 

políticos coletivos, para as costas de um indivíduo seria, no mínimo, um abuso 

punitivo. 

 

18.4. Parece não pensar assim o Ministério 

Público, pois, além de acusar sem provas como já foi aqui extensivamente 

demonstrado, ainda propõe penas tão pesadas que subvertem por completo as regras 

da dosimetria. 

 

18.5. É assim que além de acusar o defendente, 

sem sustentação em um conjunto probatório consistente, pelos crimes de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, soma agravantes excessivas às penas já em si injustas, e 

comete o absurdo de propor uma multa financeira que causou espanto a todas as 

pessoas de bom senso do país. 
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18.6. Ao propor uma multa ao defendente de 

aproximadamente 1 bilhão e meio de reais, que suplanta todas as multas já sugeridas 

aos verdadeiros corruptos deste processo e titãs do empresariado nacional, o 

Ministério Público está a exigir que o defendente reencarne no mínimo dez vezes para 

ter condições de pagá-las. (Basta verificar o valor dos bens e dos ganhos do defendente 

para entender nossa comparação) 

 

18.7. Equivoca-se de forma exponencial o MP ao 

imaginar que o excesso significa simbologia punitiva correta, quando, na verdade, 

gera o grotesco por força de uma aterradora, absurda e injusta punição. 

 

18.8. Um dos objetivos dos direitos é tornar o 

difícil ato de conviver menos dramático, menos irracional, menos refém das paixões 

que rotineiramente destroem a serenidade e a estabilidade dos homens. Por isso é 

missão primordial do Direito produzir o menor número possível de danos uns aos 

outros. E não ampliar este dano ao máximo. 

 

18.9. Na medida em que esta defesa pede a 

absolvição do acusado e sustenta este pedido na discussão técnica das páginas 

predecessoras, diz, de sã consciência, que o defendente já foi suficientemente punido, a 

considerar o suplício que sofre desde que foi preso no dia 23 de fevereiro deste ano. 

 

18.10. Independentemente dos profundos danos 

psicológicos e morais que já sofreu, o defendente teve sua vida profundamente 

danificada, pois suas imagens pessoal e profissional foram destruídas no Brasil e 

internacionalmente. 

 

18.11. Ninguém, de sã consciência, pode 

considerar isto pouco. Seja por que ângulo se examine, não se pode deixar de concluir 

que o defendente já sofreu pena profunda, com danos socialmente irreparáveis.  
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18.12. Infelizmente, como diz o poeta na epígrafe 

deste texto, ele sofre injustamente, queimado por mais fogos do que os que acendeu. 

 

 

 

V – CONCLUSÃO: 

 

 

19. Por todo o exposto, e invocando os doutos 

suplementos de Vossa Excelência, requer-se, preliminarmente,  

 

i.) o reconhecimento da nulidade ab initio do 

presente procedimento, uma vez que originado de diligências de busca e apreensão 

realizadas à revelia das garantias constitucionais e das normas processuais, nos 

termos do artigo 157 do Código de Processo Penal;  

 

ii.) subsidiariamente, o reconhecimento da 

nulidade do feito desde o indeferimento da inquirição de testemunha residente no 

exterior essencial a defesa do acusado, tolhendo a garantia constitucional à ampla 

defesa do acusado; 

 

iii.) subsidiariamente, o reconhecimento da 

incompetência deste d. Juízo para o processamento do feito, devendo os autos 

serem anulados ab initio e remetidos à Justiça Eleitoral;  

 

19.1. No mérito, requer-se a ABSOLVIÇÃO de 

JOÃO SANTANA dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, seja pela 

atipicidade da conduta (art. 386, III do CPP), seja pela ausência de provas suficientes 

para a condenação (art. 386, VII, do CPP). 
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Decidindo desta maneira, Vossa Excelência estará 

realizando a costumeira JUSTIÇA! 

 

Termos em que,  

Pedem deferimento. 

São Paulo, 20 de setembro de 2016. 

 

Fábio Tofic Simantob 

OAB/SP – 220.540 

 

 

Débora Gonçalves Perez 

OAB/SP – 273.795 

 

João Paulo de Castro Bernardes 

OAB/SP – 357.631 
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