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 CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, brasileira, casada, inscrita no 

CPF/MF sob nº 907946137-72, com endereço na Rua Heitor Doyle Maia, 98, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, também qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

através de seus advogados regularmente constituídos (procuração no evento 152), 

apresentar sua MANIFESTAÇÃO (DEFESA PRÉVIA), o que faz com fulcro no art. 17, §7º 
da Lei 8429/1992, bem como pelas razões de fato e direito que passa a expor.  

 

PRELIMINARMENTE  
 
Das Intimações 
 
01.    Preliminarmente, requer que as futuras intimações e/ou 

notificações nos presentes autos, recursos e demandas incidentais, tanto pela imprensa 
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oficial quanto por correio, sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados 

MARLUS H. ARNS DE OLIVEIRA, advogado inscrito na OAB/PR sob o n° 19226 e 
GILSON GOULART JR., advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 36950, ambos com 

endereço profissional situado na Avenida Cândido de Abreu, nº 427, 7º andar, CEP 80.530-

903, Curitiba, Paraná, telefone/fax (41) 3254-1814, sob pena de nulidade. 
 
Da Tempestividade 
 
02.    A primeira carta precatória destinada à citação da ora Requerida, 

efetivamente cumprida, foi juntada aos autos no dia 20/09/2016 (evento 138). Por sua vez, 

o prazo para apresentação da manifestação prévia é de quinze dias úteis, nos termos 

previstos nos artigos 17, §7º da Lei 8.429/1992 e 219 do Novo Código de Processo Civil. 

 

     Assim sendo, a presente manifestação, protocolada no décimo 

quinta dia útil após a juntada da carta precatória cumprida, é plenamente tempestiva. 
 
Da tramitação sigilosa dos presentes autos 
 
03.    Foram trazidos aos autos documentos relacionados aos Réus 

que são protegidos por sigilo fiscal (como, por exemplo, declarações de imposto de renda). 

Além disso, há também informações sobre contas bancárias e outros bens e propriedades 

dos Requeridos. 

 

    A inclusão de tais informações demanda a decretação de sigilo 

na tramitação do presente feito, restringindo seu acesso somente às partes. 

 

     Tal determinação, por certo, preservará a intimidade de todos os 

envolvidos e, por outro lado, não trará qualquer prejuízo ao andamento processual. Desse 

modo, requer desde logo a decretação de sigilo na tramitação dos presentes autos, 

restringindo seu acesso somente às partes envolvidas. 
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Da tradução dos documentos acostados à exordial 
 
04.    Diversos documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público 

Federal estão em língua estrangeira. 

 

    Ocorre que tais documentos não foram acompanhados de 

versão para língua portuguesa, como determina expressamente o Código de Processo Civil 

em seu artigo 192, § único, verbis:  

 

“Art. 192.  Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua 

portuguesa. 

 

Parágrafo único.  O documento redigido em língua estrangeira somente 
poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a 
língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, 

ou firmada por tradutor juramentado.” (grifos nossos) 

 

    Portanto, requer preliminarmente que o Ministério Público 

Federal seja intimado a trazer aos autos, no prazo máximo de 15 dias úteis, a versão para 

língua portuguesa de todos os documentos juntados aos autos, sob pena de seu imediato 

desentranhamento. Após tal juntada, requer-se novo prazo de 15 dias úteis para 

manifestação de todos os Requeridos da presente demanda.  

 
Do imediato desbloqueio dos bens das pessoas jurídicas que não integram à lide – 
afronta à ampla defesa e ao contraditório 
 
05.    Ainda antes de adentrar ao mérito da lide, é necessário registrar 

que no despacho inicial (evento 06) se determinou o bloqueio de bens pertencentes a 

pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da presente demanda: C3 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E JORNALÍSTICA LTDA. (CNPJ 32.321.580/000105) e C3 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (CNPJ 14.965.682/000181). 
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    A justificativa para tal restrição se deu, com a devida vênia, de 

forma singela, argumentando que “... há elementos de prova revelando que existe uma 

confusão patrimonial entre tais entidades societárias e seus sócios, autorizando, portanto, 

a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.” 

 

     Todavia, tal presunção não pode perdurar sem observância ao 

devido processo legal e ao contraditório, obstando que tais pessoas jurídicas possam 

exercer sua ampla defesa em plenitude, mormente numa demanda em que tais pessoas 

jurídicas sequer foram incluídas. 

 

    Importante destacar que o próprio Ministério Público Federal já 

havia requerido tal citação em sua exordial (“Os Pedidos Finais”, item “d” – fls. 100). 

 

    Desse modo, é necessário determinar o imediato desbloqueio 

dos bens de titularidade das pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da presente 

demanda.  

 

     Alternativamente, no eventual indeferimento deste pedido, deve 

ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica (previsto no 

Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 133 a 137), para que tais empresas 

possam apresentar sua manifestação a respeito da aludida tese de confusão patrimonial. 

 
DO MÉRITO - A NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
EM FACE DA ORA REQUERIDA 
 

06. Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, 

movida no âmbito da Operação Lava Jato, alegando, em síntese, a suposta formulação de 

um esquema entre os Requeridos da ação, visando o recebimento de vantagem ilícita 

oriunda de contratos da Petrobrás. 

 

07. Para tanto, aduz o Ministério Público Federal que houve a 

manutenção do Sr. João Augusto Rezende Henriques no cargo de Diretor Internacional da 
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Petrobrás, por atos do Sr. Eduardo Cunha e Sr. Jorge Zelada, sendo que aquele teria 

realizado um contrato de aquisição de 50% dos direitos de exploração petrolífera na 

plataforma continental da República do Benin, mediante tratativas com a empresa “CBH”, 

de propriedade do Sr. Idalécio Oliveira, com recebimento de valores indevidos oriundos 

deste contrato.  

 

 A “conduta” atribuída a ora Requerida refere-se a um alegado 

benefício, do valor depositado em sua conta, que supostamente teria origem ilícita. 

Portanto, no entendimento do Ministério Público Federal, a Requerida teria sido beneficiada 

pelos atos ilícitos de improbidade administrativa cometidos pelos demais integrantes do 

polo passivo da ação. 

 

08. Basicamente, aduz-se que a conta KÖPEK foi instituída pela ora 

Requerida em 20 de janeiro de 2008, com a finalidade de liquidar faturas de cartão de 

crédito e a quase totalidade do dinheiro depositado na KOPËK (99,7%) teve origem nas 

contas TRIUMPH SP (USD 1.050.000,00), NETHERTON (USD 165.000,00) e ORION SP 

(USD 60.000,00), todas pertencentes a EDUARDO CUNHA. Aduz, ainda, que tais contas 

eram utilizadas para os recebimentos e movimentações do produto de crimes contra a 

administração pública praticados por EDUARDO CUNHA, que não possuía outras 

atividades lícitas conhecidas além do cargo de deputado federal. 

 

09. Especificamente no que toca aos USD 165.000,00 (cento e 

sessenta e cinco mil dólares americanos) recebidos da conta NETHERTON, segundo os D. 

representantes do Ministério Público, tratar-se-iam de parte dos valores depositados pelo 

Sr. João Augusto Rezende Henriques por meio da conta offshore ACONA, a título de 

pagamento de vantagens indevidas à EDUARDO CUNHA, em razão da transação havida 

entre a Petrobrás e a empresa Companie Beninoise des Hydrocarbures Sarl (CBH), relativa 

à aquisição de campo de exploração de petróleo em Benin, na costa da África.  

 

 A esse respeito, narram os D. membros do Parquet que a 

Requerida teria consciência dos ilícitos ocorridos, na medida em que os “gastos 

exorbitantes” transbordariam o padrão de um funcionário público, mesmo que Deputado 
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Federal e, ainda, seriam “incompatíveis com a renda e o patrimônio declarado de 

EDUARDO CUNHA (...) e com o de Cláudia Cordeiro Cruz”.  

 

10. Aduz a acusação, igualmente, que a Requerida, nos anos de 

2009, 2010, 2012, 2013 e 2014, teria mantido depósitos não declarados às repartições 

federais competentes na conta KÖPEK. 

 

 Por fim, considera que a Requerida não prestou esclarecimentos 

satisfatórios acerca de sua situação patrimonial, alegando que a Receita Federal constatou 

a existência de indícios de que a Requerida apresentou evolução patrimonial incompatível 

a partir do ano-calendário de 2011. 

 

11. Portanto, temos que a única imputação que recaí sobre a 

Requerida na narrativa do Ministério Público é o recebimento do valor de US$ 165.000,00, 
oriundo da conta da offshore NETHERTON, para a conta denominada KÖPEK, de sua 
titularidade, sendo que estes valores possuiriam, supostamente, origem ilícita. 

 

 Entretanto, conforme se demonstrará na presente manifestação, 

há um evidente equívoco nas alegações do Ministério Público, razão pela qual a presente 

ação civil pública deve ser rejeitada em relação a ora Requerida.  

 

Da delimitação dos fatos objeto da ação de origem 
 
12. Excelência, da narrativa realizada, percebe-se que o único valor 

cuja origem suspeita-se ilícita, refere-se à transferência de US$ 165.000,00 da conta da 

offshore NETHERTON, para a conta denominada KÖPEK. 

 

 Não obstante, o Ministério Público Federal, em sua narrativa, 

aponta que entre 2008 e 2014, “a conta KÖPEK movimentou o estrondoso montante de 

US$ 1.275.229,16”, com origem nas contas controladas pelo Sr. Eduardo Cunha. Todavia, 
não aponta, em nenhuma passagem da inicial, qual a razão que tais valores seriam 
ilícitos. 
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 Aduz, apenas, que esta evolução patrimonial não seria 

compatível com os rendimentos auferidos, sem tecer quaisquer considerações sobre 

eventual origem ilícita, sendo mera presunção, o que, salvo melhor juízo, não gera 

qualquer responsabilidade à Requerida, mormente na legislação brasileira. 

 

Inexistência de movimentações exorbitantes.  
 

13. No que concerne aos valores, trata-se do montante de USD 

1.000.000 (um milhão de dólares americanos) em sete anos, logo, de USD 143.000 (cento 

e quarenta e três mil dólares) por ano, e USD 11.000 (onze mil dólares) por mês.  

 

 Não se quer, com isso, afirmar que são valores ínfimos, mas 

apenas conferir aos fatos sua real dimensão e demonstrar que as transferências não eram 

absurdas a ponto de exigir da Requerida uma tomada de contas de seu marido, para que 

ele explicasse a origem dos valores. 

 

14. A exordial alega, ainda, que tais gastos eram incompatíveis com 

os vencimentos de um deputado federal, que declarou no imposto de renda ano base 2014 

rendimentos de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) e patrimônio total de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e com as receitas da Requerida, que teria 

recebido no mesmo ano R$ 76.000 (setenta e seis mil reais) e declarou um patrimônio de 

R$3.708.835,00 (três milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais). 

 

 Nota-se que, já à primeira vista, os gastos de um milhão de 
dólares em sete anos não são incompatíveis com um patrimônio total declarado de 
R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais).  
 

 Não se verifica, portanto, a discrepância absurda apontada pela 

acusação, que exigisse da Requerida uma diligente apuração da origem do patrimônio de 

seu marido, ou até mesmo uma desconfiança sobre sua origem, a justificar a alegação de 

que a Requerida “tinha consciência da origem ilícita dos valores”. 
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15. Neste âmbito, verifica-se que as próprias instituições bancárias 

não detectaram qualquer indício de ilicitude em tais valores ou movimentações (Evento 01 
– OUT49). É o que se passa a detalhar. 

 

A) CONTA KÖPEK 
 

16.     Nos documentos da conta KÖPEK – de titularidade da 

Requerida – constam as seguintes anotações:  

 

“Verificação do patrimônio: 

Propósito e uso previsto da conta: Como conta “mãe” como fiduciária, essa conta foi aberta 

exclusivamente para uso com cartões de créditos. 

Conclusão: O esposo já passou por Diligência Devida duas vezes pela MOFI. Em Nova 
Iorque na semana da abertura e depois abriu na MLBS. 
Como o FA desse relacionamento existente eu posso confirmar que estou numa posição 
de considerar que a fonte de riqueza e informações acima são consistentes com o 
que conheço do meu cliente e que seus ganhos são consistentes com a sua riqueza.  

 

MEMORANDO DE FONTES DE RIQUEZA 

Essa é uma conta aberta com o patrimônio do Sr. Eduardo Cunha. Conheço Sr. Cunha há 
seis anos e ele tem sido um cliente da Merrill Lynch por 20 anos. Hoje eu avaliaria o 

patrimônio líquido do cliente em US$ 16 milhões. Ele vem de empreendimentos 
imobiliários, salário de status como Deputado Federal. O cliente tem um amplo portfólio 
de bolsas de valores locais que tem negociado regularmente ao longo dos últimos 
20 anos e é um investidor muito entendido no assunto. Atualmente ele reserva US$ 5 

milhões com o MLBS (total) quatro contas (contas principais sendo Orion e Triumph). Kopek 

é uma conta de cartão de crédito para o sr. Cunha e sua esposa. Netherton é para novos 

negócios (recém financiados até a presente data), esperar mais receita para investimento 

2012 quando o negócio de energia se desenvolver. 

(...) 
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Ele ganhou uma quantia significativa de dinheiro desenvolvendo empreendimentos 
imobiliários no bairro chamado Barra da Tijuca, logo fora do Rio de Janeiro. A área 

aumentou consideravelmente de valor nos últimos 10 anos. Ele vendeu algumas das 

propriedades e desenvolveu algumas. Ele possui sua própria grande casa na mesma área 

com sua esposa e filhos. Eu o visitei nessa casa (estimada hoje em 1-2 milhões). (...) 

Estou confiante de que avaliei o patrimônio do cliente com precisão a partir das minhas 

discussões e reuniões com ele. 

 

FORMULÁRIO PARA LÍDERES POLÍTICOS INTERNACIONAIS 

7. O cliente tem renda de outras fontes? Em caso que sim, indicar as fontes e a extensão 

da renda. 

Imóveis  

Investimentos na bolsa de valores local (Brasil) Petrobras, Vale Rio.  

 

FORMULÁRIO PARA LÍDERES POLÍTICOS INTERNACIONAIS 

Descrição da Fonte de Riquezas (se trabalha ou herança, por favor, fornecer detalhes)  

Congresso + Mercado Imobiliário + Aluguéis  

 

FORMULÁRIO PARA LÍDERES POLÍTICOS INTERNACIONAIS 

7. O cliente tem renda de outras fontes? Em caso que sim, indicar as fontes e a extensão 

da renda. 

Imóveis  
Investimentos na bolsa de valores local.  

 
B) CONTA NETHERTON 
 

17.     Nos documentos do trust NETHERTON – que repassou valores 

à Requerida – constam as seguintes anotações: 

 

“RELATÓRIO GERENCIAL – LEVANTAMENTO ANUAL 

Apresentação de fatos/resultados encontrados na Conta anteriormente de ML.  
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EC é última avaliação deputado federal no Brasil desde 2003, ganhou dinheiro com 
investimentos imobiliários (Barra da Tijuca, Rio de Janeiro) Nada de negativo foi 
encontrado contra o BO.  

 

MEMORANDO DE FONTES DE RENDA 

Esta conta foi aberta com ativos depositados pelo Sr. Eduardo Cunha. Eu conheço o Sr. 
Cunha há seis anos e ele é cliente do Banco Merrill Lynch há 20 anos. Eu avaliaria o 

valor líquido da sua conta atualmente em USD 16 milhões. Esta renda se origina de 
investimentos imobiliários e de percebimento de salários de Deputado Federal. Ele 
possui uma ampla carteira de ações locais, as quais ele vem negociando 
regularmente pelos últimos 20 anos. Trata-se de um investidor com profundo 
conhecimento da bolsa. Atualmente, ele possui USD 5 milhões em quatro contas do 

Merrill Lynch (sendo as duas contas principais denominadas "Orion" e "Triumph"). "Kopek" 

é uma conta de cartão de crédito utilizada pelo Sr. Cunha e pela sua esposa, enquanto a 

conta "Netherton" é uma conta para novos empreendimentos, tendo sido aberta 

recentemente. Espera-se a afluência de mais rendimentos auferidos por seus 
investimentos em 2012, quando seus investimentos no setor energético renderão. 
(...) 

PROPRIEDADES 

O Sr. Cunha auferiu elevados rendimentos por meio de seus investimentos 
imobiliários na Barra da Tijuca, na região do Rio de Janeiro. A área foi valorizada nos 

últimos dez anos. O Sr Cunha vendeu algumas propriedades e construiu algumas 
outras, sendo também proprietário de sua própria casa na região, a qual habita com sua 

esposa e filhos. Tive a oportunidade de visitá-lo na referida propriedade, estimada 

atualmente entre 1 e 2 milhões. 

OUTROS DADOS SOBRE EMPREENDIMENTOS 

o Sr. Cunha está, no momento, fazendo investimentos no setor energético. Contudo, 

o referido investimento está ainda em estágio embrionário. 

Acredito haver avaliado a renda do cliente com veracidade, a partir de encontros e 

conversas com ele.  
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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA BANCÁRIA DE CLIENTES 

INTERNACIONAIS 

Cargo: Deputado Federal. 

Há quanto tempo o Cliente exerce o cargo? 5 anos. 

Salário Anualmente Percebido: USD 65.000,00 pelo exercício do cargo. 

Bônus Anualmente Percebido: USD 1.200.000,00 devido a investimentos financeiros 
e imobiliários realizados no Brasil.  

 

ADENDO AO PERFIL DE EDUARDO CONSENTINO CUNHA 

Eduardo Consentino Cunha é conhecido pela gerente financeira Mary Kiyonaga há 
mais de 15 anos. Ela o conheceu um pouco antes de ele se tomar Diretor da Telerj 

(companhia telefônica do Rio de Janeiro). À época quando ele era o Diretor da 
companhia, costumava receber bônus de até USD 350.000,00.  

 

Sua fortuna, que atualmente gira em tomo de USD 15.000.000,00, foi basicamente 

acumulada mediante investimentos feitos em ações locais e em imóveis. 
No mercado imobiliário, lucrou aproximadamente USD 2.000.000,00, havendo 
investido em uma área do Rio de Janeiro que acabou por se tomar um bairro nobre, 

a Barra da Tijuca, local onde ele mora. Ele comprou projetos na planta e os vendeu após 

as chaves serem entregues. Esta ainda é a forma em que ele investe hoje em dia. 

No tocante aos seus investimentos em ações locais, os mercados domésticos 
tiveram um desempenho extraordinário recentemente. Em 1998, ele foi eleito Deputado 

Federal e, consequentemente, afastou-se do cargo de direção da Telerj. Trabalha 

atualmente em Brasília, no Palácio do Planalto, e regressa para sua casa na Barra da Tijuca 

aos fins de semana. 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DETALHADA DE CONTA BANCÁRIA 

Indicação de conhecimento de reputação negativa quanto a crimes de lavagem de dinheiro 

ou similares: desconheço. 

Fonte de Renda do Cliente 

Empregos anteriores: 
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Já foi diretor da Telerj (1993), empresa de telecomunicações 

Além disso, investe em imóveis e em ações da bolsa brasileira  

 

C) CONTA ORION-SP 
 

18.     Nos documentos do trust ORION-SP – que repassou valores à 

Requerida – constam as seguintes anotações: 

 

MEMORANDO DE FONTES DE RIQUEZA 

Emprego/Empresário 

O senhor Cunha é economista desde 1980. Ele trabalhou para a Arthur Anderson desde 
1978 e era o economista chefe da Xerox Brasil de 1980 até 1982. Depois ele trabalhou 

na Telerj (Companhia Telefônica do Rio de Janeiro) e se tornou CEO de 1991 até 1993. Ele 

era muito bem sucedido em sua posição e foi também um dos responsáveis pela entrada 

do telefone celular no país. Durante o período antes de ser eleito deputado (2001) ele 

dedicou a maior parte de seu tempo como consultor privado especificamente no 
setor imobiliário do bairro Barra da Tijuca que estava em desenvolvimento. 

 

Bens e Patrimônio Liquido 

Senhor Cunha possui propriedades no Rio de Janeiro e em São Paulo. A maior parte da 
sua riqueza vem de valorização imobiliária. Quando ele começou a investir na região da 

Barra da Tijuca (bairro do Rio de Janeiro) essa região ainda não tinha ligação e era 

considerada muito longe da cidade. Hoje a Barra da Tijuca é uma região residencial e 

comercial muito rica e continua crescendo. 

Ele recebe os lucros dos investimentos do seu salário e também aluguéis 
imobiliários. 

Conclusão: 

Como FA desse relacionamento existente eu posso confirmar que estou numa posição 
de considerar que a fonte de riqueza e informações acima são consistentes com o 
que conheço do meu cliente e que seus gastos são consistentes com a sua riqueza.  
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MEMORANDO DE FONTES DE RIQUEZA 

Essa é uma conta aberta com patrimônio do Sr. Eduardo Cunha. 

Conheço Sr. Cunha há seis anos e ele tem sido um cliente da Merrill Lynch por 20 anos. 

Hoje eu avaliaria o patrimônio líquido do cliente em US$ 16 milhões. Ele vem de 
empreendimentos imobiliários, salário de status como Deputado Federal. O cliente tem 
um amplo portfólio de bolsas de valores locais que tem negociado regularmente ao 
longo dos últimos 20 anos e é um investidor muito entendido no assunto. Atualmente 

ele reserva US$ 5 milhões com o MLBS (total) quatro contas (contas principais Orion e 

Triumph). Kopek é uma conta de cartão de crédito para o Sr. Cunha e sua esposa. 

Netherton é para novos negócios (recém-financiados até a presente data), esperar mais 

receita para investimento 2012 quando o negócio de energia se desenvolver. 

Propriedade: 

Ele ganhou uma quantia significativa de dinheiro desenvolvendo empreendimentos 
imobiliários no bairro chamado Barra Tijuca, logo fora do Rio de Janeiro. A área 

aumenta consideravelmente de valor nos últimos 10 anos. Ele vendeu algumas das 

propriedades e desenvolveu algumas. Ele possui sua própria grande casa na mesma área 

com sua esposa e filhos. Eu o visitei nessa casa (estimada hoje 1-2 milhões).  

 

ADENDO AO PERFIL DE EDUARDO CUNHA 

Eduardo Consentino Cunha é conhecido pela FA Mary Kiyibaga desde há 15 anos. O 

conheceu algum tempo antes de ele se tornar o Diretor da Telerj (Telecom do Rio de 

Janeiro). No tempo em que ele era Diretor, ele costumava ganhar bônus de até US$ 350mil. 

Sua fortuna que presentemente soma aproximadamente US$ 5.000.000 foi acumulada 
majoritariamente por investimentos que ele fez tanto em títulos locais como no 
mercado imobiliário. No mercado imobiliário ele ganhou por volta de US$ 2.000.000, já 

que investiu em uma área que veio a se tornar o próximo bairro da moda do Rio de Janeiro, 

a Barra da Tijuca, onde ele mora atualmente. Ele comprou projetos em desenvolvimento 
e os vendeu assim que construídos. Ele ainda investe dessa maneira. Nos 
investimentos que fez em títulos locais, mercados locais foram extremamente bem. 
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Em 1998, ele foi eleito Deputado Federal e, consequentemente, ele deixou a Telerj. Ele 

trabalha em Brasília, no Palácio do Planalto e volta para casa na Barra da Tijuca aos fins 

de semana.  

 

FORMULÁRIO PARA LÍDERES POLÍTICOS INTERNACIONAIS 

7. O cliente tem renda de outras fontes? Em caso que sim, indicar as fontes e a extensão 

da renda. 

Imóveis  
Investimentos na bolsa de valores local  

 
D) CONTA TRIUMPH 
 

19.     Nos documentos do trust TRIUMPH – que repassou valores à 

Requerida – constam as seguintes anotações: 

 

ADENDO AO PERFIL DE EDUARDO CONSENTINO CUNHA 

Eduardo Consenti no Cunha é conhecido pela gerente financeira Mary Kiyonaga há 
mais de 15 anos. Ela o conheceu um pouco antes de ele se tomar Diretor da Telerj 

(companhia telefônica do Rio de Janeiro). À época quando ele era o Diretor da companhia, 

costumava receber bônus de até USD 350.000,00. 
Sua fortuna, que atualmente gira em tomo de USD 5.000.000,00, foi basicamente 
acumulada mediante investimentos feitos em ações locais e em imóveis. No mercado 

imobiliário, lucrou aproximadamente USD 2.000.000,00, havendo investido em uma área 

do Rio de Janeiro que acabou por se tomar um bairro nobre, a Barra da Tijuca, local onde 

ele mora. Ele comprou projetos na planta e os vendeu após as chaves serem 
entregues. Esta ainda é a forma em que ele investe hoje em dia. 

No tocante aos seus investimentos em ações locais, os mercados domésticos tiveram 
um desempenho extraordinário recentemente (veja quadro em anexo). 
Em 1998, ele foi eleito Deputado Federal e, consequentemente, afastou-se do cargo de 

direção da Telerj. Trabalha atualmente em Brasília, no Palácio do Planalto, e regressa para 

sua casa na Barra da Tijuca aos fins de semana.  
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DETALHADA DE CONTA BANCÁRIA 

5) Indicação de conhecimento de reputação negativa quanto a crimes de lavagem de 

dinheiro ou similares: desconheço. 

 

Fonte de Renda do Cliente: 

Empregos anteriores: 

Já foi diretor da Telerj (1993), empresa de telecomunicações 

Além disso, investe em imóveis e em ações da bolsa brasileira  

 

MEMORANDO DE FONTES DE RENDA 

Esta conta foi aberta com ativos depositados pelo Sr. Eduardo Cunha. 

Eu conheço o Sr. Cunha há seis anos e ele é cliente do Banco Merrill Lynch há 20 anos. 

Eu avaliaria o valor líquido da sua conta atualmente em USO 16 milhões. Esta renda se 
origina de investimentos imobiliários e de percebimento de salários de Deputado 

Federal. Ele possui uma ampla carteira de ações locais, as quais ele vem negociando 
regularmente pelos últimos 20 anos. Trata-se de um investidor com profundo 
conhecimento da bolsa. Atualmente, ele possui US$ 5 milhões em quatro contas do Merrill 

Lynch (sendo as duas contas principais denominadas "Orion" e "Triumph"). "Kopek" é uma 

conta de cartão de crédito utilizada pelo Sr. Cunha e pela sua esposa, enquanto a conta 

"Netherton" é uma conta para novos empreendimentos, tendo sido aberta recentemente. 

Espera-se a afluência de mais rendimentos auferidos por seus investimentos em 2012, 

quando seus investimentos no setor energético renderão. 

(...) 

PROPRIEDADES 

O Sr. Cunha auferiu elevados rendimentos por meio de seus investimentos 
imobiliários na Barra da Tijuca, na região do Rio de Janeiro. A área foi valorizada nos 

últimos dez anos. O Sr Cunha vendeu algumas propriedades e construiu algumas outras, 

sendo também proprietário de sua própria casa na região, a qual habita com sua esposa e 

filhos. Tive a oportunidade de visitá-lo na referida propriedade, estimada atualmente entre 

1 e 2 milhões.  



 

 

16 / 30 

 

 

20.     Em suma, são ao menos 18 (dezoito) anotações referentes a 

diligências e compliance – parte delas efetuada por gerente do banco que conhece 

EDUARDO CUNHA há décadas – que apontam para a licitude de seu patrimônio, e 
indicam como origem transações imobiliárias e investimentos no mercado de 
capitais. 
 

Ora, se a própria instituição financeira, sujeita a rígido controle 

para prevenção à lavagem de dinheiro, com estrutura de análise e investigação, não 

identificou problemas na origem dos ativos pertencentes a EDUARDO CUNHA, como exigir 

a suspeita por parte de sua esposa, que não tem qualquer obrigação de averiguar a 

procedência de seus bens? 

 

Inexistência de ilícito pela evolução patrimonial 
  

21. Ademais, temos que o ônus probatório acerca da origem ilícita 

dos valores recebidos, recai sobre o Ministério Público. Isto é, deve a acusação investigar 

e, se o caso, apontar factualmente a origem ilícita dos recursos.  

 

 Não há a presunção legal de que os valores são ilícitos, pela 

mera constatação do Ministério Público, de que a evolução patrimonial seria incompatível 

com a renda auferida licitamente. 

 

22. Neste sentido, manifesta-se a doutrina, inclusive mencionando a 

inépcia da inicial se não demonstrada a origem ilícita do recurso:  

 

"Se apenas com base na concomitância 

enriquecimento/exercício do mandato o Ministério Público 

postular sua responsabilização por enriquecimento ilícito, estará 

formulando pedido absolutamente inepto, porque da premissa 

(enriquecimento) não se segue a conclusão (de que enriqueceu 

por abuso do cargo). Afinal, se da narração dos fatos não 
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decorrer logicamente a conclusão incide a regra do art. 295, 

parágrafo único, inc. II. Fica faltando a conduta ilícita (ato de 
improbidade) que liga a premissa à conclusão, ou seja, a 
causa do enriquecimento, o abuso. Sem a declinação do ato 
antijurídico fica vazia a relação causal". 1 

 

23.   Outrossim, é de se notar que inexiste, igualmente, previsão legal 

da inversão do ônus probatório, cumprindo ao Ministério Público a comprovação de 

eventual enriquecimento ilícito, de acordo com ensinamentos doutrinários:  

 

“A meu ver, data venia, incumbe, na ação civil de 
improbidade, a seu autor provar que o agente público 
adquiriu valores incompatíveis com a evolução de seu 
patrimônio e rendimentos em decorrência do exercício 
abusivo, corrompido, subvertido de seu mandato, cargo, 
emprego ou função pública. 
Não há, na espécie, qualquer previsão legal, explicitamente, de 

inversão do ônus da prova. E sua adoção, por ser excepcional e 

afastar a regra processual geral actori encumbit probatio, tem 

que ser expressa e não tácita ou presumida.”2 

 

24. Inclusive, conforme demonstrado acima, as próprias 
instituições bancárias não detectam qualquer origem ilícita dos valores, sendo mera 
suposição por parte do Ministério Público, despida de qualquer elemento probatório.  
 

25. É de se ressaltar, por oportuno, que efetivamente existe um 

Projeto de Lei3, visando alterações na legislação de combate à corrupção, enquadrando 

                                            
1 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Improbidade administrativa e crimes de prefeitos, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 8 
2 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa comentada. São Paulo: Atlas, 2002, p. 66. 
3 PL 4850/2016 Enriquecimento ilícito. Art. 312-A. Adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, possuir, utilizar ou 
usufruir, de maneira não eventual, bens, direitos ou valores cujo valor seja incompatível com os rendimentos auferidos pelo 
servidor público, ou por pessoa a ele equiparada, em razão de seu cargo,  emprego,  função  pública  ou  mandato  eletivo,  ou  
auferidos  por outro meio lícito: 
Pena – prisão, de 3 (três) a 8 (oito anos), e confisco dos bens, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
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como crime o mero enriquecimento sem causa, transferindo o ônus da prova de origem 

lícita dos valores ao acusado.  

 

 Embora exista flagrante inconstitucionalidade nesta proposta, o 

fato é que se trata de mero projeto de lei. Isto é, não existe, atualmente, qualquer legislação 

que presuma a origem ilícita dos valores, devendo existir cabal comprovação, pelo órgão 

acusatório, da origem ilegal dos valores apontados – o que inexiste no caso em apreço.  

  

26. Em contrapartida a esta interpretação intentada pelo Ministério 

Público, a Lei de Improbidade, especificamente o art. 9º, atribui o ônus probatório do 

enriquecimento ilícito à acusação, inclusive por ser necessária a demonstração do elemento 

subjetivo de dolo. 

 

 Ou seja, se é preciso demonstrar a intenção do agente em se 

enriquecer ilicitamente, é evidente que o ônus probatório do eventual enriquecimento ilícito 

cabe ao Ministério Público. 

  

27. Portanto, a única suspeita que existe, nestes autos, se dá em 

relação ao valor de US$ 165.000,00, transferido da conta da offshore NETHERTON, para 

a conta denominada KÖPEK. 

 
 Este é o único fato que o Ministério Público aponta, ao 
menos, a suposta origem ilícita dos valores, devendo existir tal limitação para análise 
desta ação. 
 

28. Por fim, é de se ressaltar que a Requerida figura no polo passivo 

da presente ação, por ser supostamente beneficiária do ato de improbidade. Ou seja, não 
há atribuição de qualquer ato de improbidade à Requerida, apenas diz-se que foi a 
beneficiária dos valores obtidos mediante a prática de atos de improbidade.  
 
 



 

 

19 / 30 

 

Ausência de nexo de causalidade entre os valores oriundos da ACONA e os recursos 
recebidos na conta KÖPEK.  
 
29.     Pela linha de raciocínio descrita acima, temos que a única 

hipótese de configurar a responsabilidade da Requerida, seria a comprovação de que os 

valores ilícitos chegaram a lhe beneficiar.  

 

Todavia, pela descrição fática e lógica, que será realizada 

abaixo, demonstrando-se os repasses de valores, nota-se a evidente ausência de nexo 

entre os valores supostamente ilícitos e a transferência realizada para conta KOPEK.  

 

30.     Segundo a exordial, EDUARDO CUNHA teria recebido - como 
vantagem indevida - o valor de CHF 1.311.750 (um milhão, trezentos e onze mil, 
setecentos e cinquenta francos suíços), provenientes da conta ACONA, de João 

Augusto Rezende Henriques, na conta do trust ORION SP, entre maio e junho de 2011. 
 

 
      

     Contudo, conforme bem se observa do quadro esquemático 

reproduzido pelo Ministério Público Federal na exordial acusatória, a ORION SP não fez 

qualquer transferência de valores para a conta KÖPEK após essa data, de forma que não 
existe relação entre tais contas que possa envolver os valores ilícitos em questão. 
 

     A única transferência da ORION SP para a KOPEK ocorreu em 
24/03/2009, dois anos antes, de forma que inexiste relação entre tais valores e os 
recursos provenientes da ACONA. 
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31.     Em 11 de abril de 2014, a ORION SP fez 02 transferências para 

a NETHERTON INVESTMENTS PTE. LDT. – que a acusação também relaciona a 

EDUARDO CUNHA, nos valores de: (i) CHF 970.261 (novecentos e setenta mil, duzentos 

e sessenta e um francos suíços) e (ii) EUR 22.608 (vinte e dois mil, seiscentos e oito euros).  

 

 

 
 

Somente em 04 de agosto subsequente, a NETHERTON 

INVESTMENTS repassou à KÖPEK, conta de titularidade da Requerida, os USD 165.000 

(cento e sessenta e cinco mil dólares americanos) que a acusação aponta como sendo, 

supostamente, de origem espúria.   

 

 

 
 

Ocorre que os valores repassados pela NETHERTON à 
KÖPEK não são aqueles oriundos da ORION SP, que supostamente tem origem em 

vantagens indevidas.  

 

32.     Para que tal assertiva seja compreendida, é necessário perceber 

que a NETHERTON não teve como únicas receitas os recursos recebidos da ORION SP, 

mas também recebeu cerca de USD 246.000 (duzentos e quarenta e seis mil dólares 
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americanos) do trust TRIUMPH (em 09 de abril de 2014), sobre os quais não pesam 
quaisquer acusações nestes autos de origem ilícita. 
 

 
 

 

33.      Portanto, na data em que transferiu recursos para a 

KÖPEK – conta da Requerida – o trust NETHERTON detinha: 

 

(i) 970.261 francos suíços provenientes da ORION (supostamente 

ilícitos); 

(ii) 22.608 euros provenientes da ORION (supostamente ilícitos); 

(iii) 246 mil dólares provenientes da TRIUMPH (sem suspeita); 
  

Ocorre que os valores transferidos da NETHERTON para a 
KÖPEK provêm justamente dos últimos, da parcela sem mácula, oriunda do trust 
TRIUMPH, sem relação alguma com a suposta corrupção na PETROBRÁS. 
 

Não se trata de presunção ou especulação, mas de fato 
facilmente demonstrável pelos extratos acostados aos autos pela própria acusação! 
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34.     Conforme bem demonstra o documento anexo, APÓS a 

transferência dos 165 mil dólares para a KÖPEK – conta da Requerida – o trust 

NETHERTON continuou com os seguintes valores na conta (documento da data do 

bloqueio dos recursos - Doc. 02): 

 

(i) 970.261,63 FRANCOS SUÍÇOS; 

(ii) 23.895,37 EUROS; 

(iii) 198.211 DÓLARES; 

 

 
 

Em outras palavras, os valores em FRANCOS SUÍÇOS e em 
EUROS provenientes da ORION SP continuavam na conta NETHERTON, nos mesmos 
valores – apenas com correções pontuais. OU SEJA, NÃO FORAM REPASSADOS À 
KOPEK. 
 



 

 

23 / 30 

 

Portanto, claramente demonstrado que os recursos 
transferidos à KÖPEK foram aqueles oriundos da TRIUMPH, sem qualquer ligação 
com a suposta corrupção passiva relacionada à PETROBRAS. 

 

 
 
35.     Desse modo, toda e qualquer imputação que relacione os 

valores transferidos à KÖPEK com aqueles provenientes da ORION-SP (que, por sua vez, 

derivaram da ACONA), não se sustenta diante da prova produzida pela própria acusação 

em sede de cooperação internacional. 

 

 Em outras palavras, a Requerida não recebeu em sua conta 
qualquer dos valores que a acusação atrela à corrupção passiva ligada à 
PETROBRAS. 

 
36. Diante desta constatação, é patente a ausência de nexo entre 

eventual conduta ímproba, a qual teria angariado valores ilícitos, com os repasses 

financeiros realizados à conta da Requerida. 

 

 Em sendo que, vislumbrado este equívoco do Ministério Público 

Federal, não subsiste qualquer incidência da Lei de Improbidade Administrativa em face da 

Requerida, mormente não tenha ocorrido qualquer benefício à esta, oriundo dos supostos 

atos de improbidade. 
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Ausência de prova que os recursos anteriormente recebidos na conta KÖPEK – 
oriundos dos trusts ORION e TRIUMPH – tenham origem ilícita.  
 
37.     Apesar das genéricas afirmações constantes na exordial, a 

respeito de outros recursos recebidos na conta Köpek, a verdade é que não há qualquer 

prova de que estes demais depósitos recebidos tenham qualquer origem ilícita. 

 

  Os valores repassados pela ORION SP e pela TRIUMPH à 

KÖPEK – conta da Requerida – não tem qualquer relação com o negócio entabulado entre 

a PETROBRAS e a empresa CBH relativo à aquisição do campo de Petróleo em Benin. 

Portanto, não guardam relação com a suposta corrupção passiva descrita na Inicial. 

 

  Como já afirmado anteriormente, a ORION SP repassou USD 

60.000 (sessenta mil dólares americanos) à KÖPEK em 24 de abril de 2009, portanto, muito 

antes da transação envolvendo o campo de petróleo em Benin (que ocorreu em 2011), ou 

seja, antes de qualquer ato apontado como ilícito. 

 

  A TRIUMPH, por sua vez, repassou 1,05 milhões de dólares à 

KÖPEK entre 25 de março de 2008 e 16 de janeiro de 2014. Mas estes valores não são 

provenientes da ACONA – conta supostamente usada para repassar as vantagens tidas 

por indevidas - portanto também não tem relação com qualquer transação em Benin e com 

as contas supostamente relacionadas a ela. E, não se pode simplesmente presumir que 

todo e qualquer valor depositado nos trusts ORION SP e/ou TRIUMPH tenha origem ilícita. 

 

  Por isso, a referência da inicial de que os valores repassados 

pela TRIUMPH e pela ORION SP à KÖPEK provém de “delitos cometidos pela organização 

criminosa integrada por EDUARDO CUNHA, em especial o de corrupção passiva em face 

da PETROBRAS” não é verdadeira. 

 

  Não há qualquer relação entre estes recursos e a PETROBRAS 

e, portanto, com a suposta corrupção passiva descrita na Inicial. 
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Da ausência de irregularidade nas condutas de Eduardo Cunha  
 
38.     Na remota hipótese de Vossa Excelência rejeitar as 

argumentações anteriores, o que se admite apenas e tão somente em atenção ao princípio 

da eventualidade, ainda assim não há como responsabilizar a ora Requerida na presente 

demanda, vez que os valores recebidos de seu marido, EDUARDO CUNHA, não possuem 

origem ilícita.  

 

39.  Como já restou esclarecido na defesa apresentada por 

EDUARDO CUNHA (movimento 106), não há qualquer prova nos autos de que o mesmo 

tenha praticado algum ato de improbidade administrativa. 

 

 A narrativa da exordial é composta apenas de ilações, não 

demonstrando, efetivamente, qualquer informação concreta que comprove a prática de atos 

ímprobos por EDUARDO CUNHA, seja no contrato firmado com a Petrobras, seja na 

manutenção do Sr. Jorge Zelada na Diretoria Internacional, seja com qualquer tipo de 

facilitação de eventuais operações contratuais. 

 

40. Importante registrar que o negócio que supostamente originou a 

“propina” alegada pelo Ministério Público Federal, teve também participação da empresa 

multinacional SHELL, umas das maiores empresas do mundo, que adquiriu parte dos 

investimentos realizados pela Petrobrás, PAGANDO UM PREÇO CINCO VEZES 
SUPERIOR. 
 

 Ora Excelência, há uma enorme diferença entre o insucesso de 

uma atividade exploratória realizada no continente africano (que poderia sim trazer enormes 

lucros para a Petrobrás), com a realização de um negócio simulado, que objetivasse tão 

somente arrecadar valores para pagamentos de propinas, como tenta fazer crer, sem 

provas, o Ministério Público Federal. 
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 Obviamente que se não houvesse potencial exploratório na 

região, uma empresa privada do porte da SHEEL não teria participado do negócio. A visão 

defendida pelo Ministério Público Federal é muito simplista, e tenta atribuir caráter de 

ilicitude para uma tentativa frustrada (porém legítima) de exploração de petróleo. 

 

41. Não há qualquer comprovação sequer de que EDUARDO 

CUNHA tivesse ciência da contratação que se realizava a respeito da plataforma continental 

africana. Tampouco de qualquer ingerência, controle ou interferência de EDUARDO 

CUNHA na celebração do contrato entre a PETROBRAS e a COMPAGNIE BÉNINOUSE 

DE HYDROCARBURES SARL (CBH).  

 

 Repita-se, não há nenhum elemento concreto que indique 

efetivo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa a princípios da Administração 

Pública por parte de EDUARDO CUNHA. 

 

42. Finalmente, não se pode olvidar que compete exclusivamente ao 

Parquet a demonstração efetiva da prática de atos ímprobos por parte de EDUARDO 

CUNHA, bem como que os supostos valores por ele recebidos teriam origem ilícita. 

 

DAS AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA ORA REQUERIDA E DA INOCORRÊNCIA 
DO DANO MORAL COLETIVO 
 
43. Pretende o Ministério Público Federal que os Requeridos 

respondam de forma solidária pelo ressarcimento ao erário, fundamentando seu pedido nos 

artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte, do Código Civil c/c artigo 5º da Lei 8.429/92. 

 

 Equivocado porém o raciocínio apresentado pelo Ministério 

Público para buscar a solidariedade da ora Requerida. 

 

44. Isso porque é inequívoco que a ora Requerida não foi, em 

momento algum, “responsável pela ofensa ou violação do direito”. Não há nexo de 
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causalidade entre qualquer conduta praticada pela ora Requerida e os danos alegados pelo 

Ministério Público Federal. 

 

 Portanto, em relação a ora Requerida não há como se aplicar o 

que determina o art. 942 do Código Civil4. 

 

45. Tampouco a redação dos artigos 275 do Código Civil5 e 5º da 

Lei 8.429/19926 permitem concluir pela alegada solidariedade.  

 

  Assim sendo, sob qualquer vértice, a ora Requerida não pode 

ser responsabilizada solidariamente por uma eventual sanção de ressarcimento ao erário 

atribuída aos demais Réus.  

 

46. Não assiste melhor sorte ao Ministério Público Federal no que 

diz respeito à condenação dos Requeridos em compensação por danos morais coletivos. 

 

 Segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais mais 

recentes, o dano moral coletivo existe quando algum ato ou comportamento afeta valores 

e interesses coletivos fundamentais, causando efetiva perturbação física ou mental em 

membros da coletividade. Trata-se de uma injusta lesão da esfera moral de uma dada 

comunidade. 

 

   Ocorre, por exemplo, quando há um dano ambiental, que afeta 

igualmente valores precípuos da coletividade a ele ligados, como qualidade de vida e 

saúde. Outro bom exemplo é a violação da honra de determinada comunidade (a negra, a 

                                            
4 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação 
do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas 
no art. 932. 
5 Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a 
dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados 
solidariamente pelo resto. 
6 Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 
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judaica, etc.) mediante publicidade abusiva, ou ainda o desrespeito à bandeira brasileira (a 

qual corporifica a dignidade nacional), através de ultrajes, insultos e ofensas públicas. 

 

47. Entretanto, na presente demanda se discute a prática de 

supostos atos de improbidade no âmbito da Petrobrás, uma sociedade de economia mista 

com personalidade jurídica própria.  

 

 Portanto, o máximo que se poderia argumentar, por amor ao 

debate, seriam eventuais danos morais à Petrobrás (que é quem poderia ter sofrido alguma 

espécie de lesão pelos atos que fundamentam esta demanda). Porém, não cabe ao 

Ministério Público Federal pleitear através da presente medida direito atribuível à Petrobrás, 

que poderia, através de demanda própria, buscar a recomposição de eventuais prejuízos. 

 

 Tampouco se pode pretender alterar a natureza jurídica destes 

danos e atribuí-los indistintamente à coletividade, como indevidamente pretende o 

Ministério Público Federal. 

 

  Até porque, nosso sistema indenizatório não contempla a tese 

dos “danos punitivos” (“punitive damages”), adotado em países da common law, que seria 

a repreensão pela conduta ilícita, além da reparação própria do dano. 

 

  Desse modo não se vislumbra, na hipótese dos autos, a 

ocorrência de qualquer espécie de dano moral coletivo. 

 

48.  Ademais, é de se registrar que a Lei de Improbidade 

Administrativa não menciona, em nenhum momento, a possibilidade de se pleitear danos 

morais (coletivos ou individuais). Até faz referência em seu artigo 19, quando afirma que o 

denunciante que representar contra agente público inocente estará sujeito a indenizar o 

denunciado inocente pelos danos causados, mas inequivocamente se trata de hipótese 

completamente diversa da tratada na presente demanda. 
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49. Finalmente, eventual condenação à indenização por danos 

morais coletivos não poderia ser atribuída à ora Requerida, que inequivocamente não 

praticou nenhuma conduta que possa justificar sua responsabilização. 

 

PEDIDOS 
 
50. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

     a) que as futuras intimações e/ou notificações nos presentes 

autos, recursos e demandas incidentais, tanto pela imprensa oficial quanto por correio, 

sejam realizadas exclusivamente em nome dos subscritores da presente petição; 
 

     b) a decretação de sigilo na tramitação dos presentes autos, em 

razão da inclusão de documentos protegidos por sigilo fiscal e bancário, restringindo seu 

acesso somente às partes envolvidas;  
 

     c) que o Ministério Público Federal seja intimado a trazer aos 

autos, no prazo máximo de 15 dias úteis, a versão para língua portuguesa de todos os 

documentos juntados aos autos, sob pena de seu desentranhamento. Após tal juntada, 

requer-se novo prazo de 15 dias úteis para manifestação de todos os Requeridos na 

presente demanda;  

 

     d) que se determine o imediato desbloqueio dos bens de 

titularidade das pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da presente demanda: 

C3 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E JORNALÍSTICA LTDA. (CNPJ 32.321.580/000105) e C3 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (CNPJ 14.965.682/000181). Alternativamente, deve 

ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica (previsto no 

Novo Código de Processo Civil em seus artigos 133 a 137), para que tais empresas possam 

apresentar sua manifestação a respeito da aludida tese de confusão patrimonial. 

 

  e) que seja rejeitada a presente ação civil pública em face da ora 

Requerida, nos termos dispostos no artigo 17, § 8º da Lei 8.429/1992. No eventual 
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indeferimento deste pedido, o que se admite tão somente para argumentar, requer, desde 

logo, que seja oportunizado prazo para apresentação de contestação, requerendo desde 

logo a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova testemunhal e 

a juntada de novos documentos. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 11 de outubro de 2016. 

 

Assinado Digitalmente      Assinado Digitalmente 

Marlus H. Arns de Oliveira     Gilson Goulart Jr. 
OAB/PR 19226       OAB/PR 36950 

 

    


