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JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA E LUIZ EDUARDO DE 

OLIVEIRA E SILVA, por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da ação 

penal em epígrafe que lhes move o Ministério Público Federal, vêm à presença de 

Vossa Excelência, nos termos do art. 403 do Código de Processo Penal, 

apresentar Memorias, consubstanciados nos fatos e fundamentos de direito a 

seguir expostos. 

 

 

UMA BREVE INTRODUÇÃO 

 

Originada da 30ª fase da Operação Lavajato, 

denominada “Vício”, a presente ação penal tem por objeto apurar eventuais 

irregularidades nos contratos celebrados entre a Petrobrás e a empresa Apolo 

Tubulars, pertencente aos corréus Paulo de Castro e Carlos Eduardo de Sá. 
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Segundo consta na denúncia, a celebração desses 

contratos teria sido efetivada por intermédio do colaborador Júlio Camargo, 

mediante o oferecimento e a promessa de vantagens indevidas ao então Diretor 

de Serviços Renato Duque que, por sua vez, supostamente era mantido em seu 

cargo com o apoio do peticionário José Dirceu e seu suposto “núcleo político”, 

também integrado por seu irmão, o peticionário Luiz Eduardo. 

 

Ainda, para a acusação, os valores indevidos obtidos 

com a celebração daqueles contratos teriam sido dissimulados e/ou ocultados 

mediante (i) contratos fictícios celebrados entre as empresas APOLO TUBULARS 

e a PIEMONTE, pertencente ao colaborador Júlio Camargo; (ii) custeio, pelo 

colaborador, de despesas com aeronaves utilizadas pelo peticionário José 

Dirceu; e (iii) contratos celebrados entre as empresas AUGURI, do colaborador 

Júlio Camargo, e a CREDENCIAL, pertencentes aos corréus Eduardo de Meira e 

Flávio Macedo e supostamente de fachada, para posterior repasse de valores ao 

peticionário e seu núcleo político. 

 

Tudo o que se vê nesta denúncia imputada pelo 

Ministério Público Federal, todavia, é uma investigação policial pautada em uma 

colaboração prestada por delator que não comprova suas acusações e alheia a 

inúmeras outras provas que demonstram, paradoxalmente, a absoluta falta de 

provas da participação dos peticionários nos fatos. 

 

Assim, a esta defesa foi imposta a difícil tarefa de 

produzir provas do que os peticionários não fizeram, dos compromissos que não 

compareceram e dos valores que não receberam. 

 

O único elemento a corroborar a tese acusatória – de 

forma bastante contraditória, repisa-se – foi o colaborador Júlio Camargo. E 

seus depoimentos, é necessário dizer, foram valorados pelo Ministério Público 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

3 

Federal de forma bastante intrigante. 

 

Com efeito, ao mesmo tempo em que traz a tona um 

contrato absolutamente lícito entre a APOLO e a Petrobrás, Júlio Camargo 

utiliza esse contrato para fazer acusações a respeito de suposto pagamento de 

propina aos peticionários e aos acusados Eduardo e Flávio, representantes da 

Credencial. 

 

A respeito da contratação da APOLO pela Petrobrás, 

há nos autos documento elaborado pela Comissão de Investigação da estatal, 

por meio do qual se conclui que não foi constatada fraude da licitação ou 

superfaturamento no contrato com a empresa dos corréus (evento 1-OUT6). 

 

Ainda, os representantes da APOLO e da 

CREDENCIAL, ora corréus, e os funcionários da Petrobrás ouvidos ao longo da 

instrução, foram categóricos ao afirmar que não tiveram conhecimento sobre 

qualquer pagamento de propina envolvendo o contrato apurado. 

 

Por fim, a respeito das acusações que pesam sobre os 

peticionários, todos afirmaram desconhecer a participação de ambos nas 

negociações comerciais e técnicas entre a empresa APOLO e a Petrobrás. 

 

Em meio a todas essas informações, o Ministério 

Público Federal preferiu “pinçar” os depoimentos do delator apenas no tocante 

às acusações infundadas de pagamento de propina com o dinheiro que recebeu 

da empresa APOLO, e desacreditá-los no que diz respeito à regularidade do 

contrato celebrado com a estatal. 

 

Ocorre que Júlio Camargo é mais do que uma 

testemunha comum – o que por si só já lhe impingiria o dever de dizer a 
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verdade; ele é colaborador da Justiça, e como tal tem o dever fundamental 

de falar a verdade, sempre, sob pena da quebra de seu acordo. Assim, ao 

acreditar que ele mentiu a respeito da inocência dos representantes da APOLO, 

caberia ao Ministério Público Federal confrontá-lo e adotar as medidas cabíveis. 

 

Não obstante, por mais correta que fosse a medida, 

certamente acarretaria a inutilização de todos os depoimentos prestados pelo 

colaborador e, no presente caso, na improcedência da ação penal, por ser ele o 

único elemento a embasar a denúncia. 

 

Dos Memoriais apresentados pelo Ministério Público 

Federal, portanto, ficou claro que a busca da verdade real foi posta de lado, em 

prol da condenação a qualquer custo. 

 

Não por outra razão, mais uma vez o Parquet federal 

gastou mais de quinze laudas de sua peça apenas para invocar, de maneira 

distorcida, “pressupostos teóricos” que possam embasar uma condenação sem 

provas. 

 

Assim é que começou a tentar a se desincumbir do 

ônus da prova, utilizando-se de argumentos absurdos e afirmando, por exemplo, 

que “os crimes perpetrados pelos investigados são de difícil prova”, sugerindo 

fosse medido “adequadamente o ônus da acusação”. Afirmou ainda, sem 

ruborizar, que “uma condenação pode legitimamente ter por base prova 

indiciária”, e falou de uma suposta necessidade de “flexibilização de standard 

dentro dos limites permitidos pelo modelo beyond a reasonable doubt”. 

  

Mas por óbvio, não havia alternativa ao MPF para o 

presente caso: para sustentar a denúncia e insistir no pedido de condenação dos 

peticionários, só mesmo com a propositura de um modelo de análise de prova 
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que já assumiu ser meramente “indiciária”, tido como “moderno”, mas 

absolutamente alheio a um Estado Democrático de Direito. 

 

Em síntese, portanto, serão esses os pontos 

abordados por esta defesa nos tópicos a seguir, no intuito de demonstrar que, 

em todos os aspectos – fáticos ou jurídicos, a acusação não procede. 

 

Todavia, antes da realização desta análise, é 

necessário enfrentarmos algumas questões preliminares ao mérito da causa. 

 

 

DO DIREITO 

 

1. PRELIMINARMENTE 

 

Durante todo o curso do processo, essa defesa arguiu 

questões que foram afastadas por Vossa Excelência. 

 

Não obstante, considerando que, nesta fase 

processual, cabe à defesa alegar tudo que lhe interessa, as matérias já 

combatidas serão novamente arguidas nos presentes Memoriais, evitando, 

assim, eventual preclusão. 

 

 

1.1 Inépcia da denúncia 

 

Em linhas gerais, o Ministério Público Federal 

apontou a existência de uma organização criminosa composta por quatro 

núcleos: empresarial, administrativo, político e financeiro. 

 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

6 

O núcleo empresarial seria composto pelos 

administradores da empresa Apolo Tubulars, Paulo de Castro e Carlos Eduardo 

de Sá. 

 

O núcleo administrativo seria integrado por Renato 

Duque que, mantido em seu cargo com o apoio dos integrantes do núcleo 

político, recebia vantagens indevidas de empresas contratadas pela Petrobrás. 

 

O núcleo político, composto por parlamentares, ex-

parlamentares e pessoas a eles relacionadas, estaria integrado pelos 

peticionários José Dirceu e Luiz Eduardo. 

 

Por fim, o núcleo financeiro estaria representado pelos 

corréus Eduardo de Meira e Flávio Macedo, e pelo operador Júlio Camargo 

(arrolado nestes autos como testemunha da acusação, e não no rol dos 

denunciados, em razão da colaboração celebrada com o Ministério Público 

Federal). 

 

Muito embora o crime de organização criminosa não 

tenha sido imputado aos peticionários, pois estes já foram condenados pelo 

delito nos autos da ação penal nº 5045241-84.2015.404.7000, a narrativa 

ministerial os inserem nessa suposta organização apenas como forma de 

justificar os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a eles 

imputados. 

 

Conforme já mencionado, todavia, a inépcia da inicial 

formulada pelo Ministério Público Federal é inconteste, pois não preencheu os 

requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, impedindo, deste modo, o 

exercício da ampla defesa. 
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A acusação não pode ser falha e/ou estar sujeita a 

imprecisões. Deve conter a narração clara e objetiva dos fatos imputados. Nessa 

esteira, segundo ponderações do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em âmbito 

doutrinário: 

 

“É substancial a jurisprudência do Tribunal” (do Supremo Tribunal Federal), 

“que considera atentatória ao direito do contraditório o oferecimento de 

denúncia vaga ou imprecisa, por impedir ou dificultar o exercício do direito 

de defesa (...). Essa questão assume relevo na jurisprudência do Tribunal, 

ensejando a extinção de inúmeras ações, seja em sede de competência originária 

(denúncias oferecidas contra réus que gozam de prerrogativa de foro), seja em sede 

de controle judicial regular (habeas corpus), não se podendo sequer falar em 

preclusão caso o tema tenha sido arguido antes da sentença (...). Quando se fazem 

acusações incabíveis, dando ensejo à persecução criminal injusta, portanto, 

viola-se, também, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual, entre 

nós, tem base positiva no art. 1.º, III, da Constituição. (...) Observe-se que, em alguns 

casos, o Tribunal exige que a denúncia indique a presença, em tese, de elementos 

específicos do tipo. Assim foi decidido no célebre ‘caso Collor’ (denúncia contra o 

Presidente Fernando Collor de Mello), em que alegava-se a prática de crime de 

corrupção passiva (CP, art. 317)”1. 

 

Até para fins de postulação das provas, pressupõe-se 

que o contraditório seja satisfeito a partir do primeiro ato da ação penal, isto é, 

logo com o oferecimento de uma acusação, a qual tem que ser apta a transmitir 

o que precisamente se imputa ao jurisdicionado. Só assim poderá o réu entendê-

la, para poder elencar o que de interessante poderá produzir a título de prova ou 

contraprova, de modo a desqualificar as asserções da acusação. 

 

No caso, a denúncia não esclarece como se deram os 

supostos fatos.  A inépcia da inicial ofertada em desfavor dos peticionários nada 

                                       
1MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional (em coautoria com Paulo Gustavo Gonet Branco). 6.ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 499-502. 
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mais é que uma decorrência da ausência de elementos de autoria e 

materialidade delitivas, pois – em não havendo indícios da prática de crimes – 

era mesmo inviável que o Ministério Público Federal esboçasse uma mínima 

descrição adequada. 

 

Especificamente sobre a participação dos 

peticionários, a denúncia não narra um (a)onde, um (b)quando e (c) em quais 

circunstâncias (descrevendo os meios do pretenso crime e quais teriam sido os 

seus motivos) teriam se dado os eventos, em tese, delituosos. Todos os requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal, necessários de maneira a conferir 

eficácia à imputação, foram desconsiderados pelo Parquet Federal, acarretando a 

imprestabilidade da acusação.  

 

Assim, logo ao se pretender demonstrar a suposta 

existência de uma organização criminosa, não se teve o cuidado de descrever ou 

se apontar o seu elemento essencial, consubstanciado na instituição de um 

vínculo permanente e estável entre os agentes envolvidos, sem o qual não se 

pode reconhecer os delitos. Aliás, sequer se discrimina a qual título teria sido a 

participação dos peticionários na pretensa organização. 

 

A acusação, quando muito, apenas e tão-somente se 

restringe a repetir, como já o fez em outras denúncias da Operação Lavajato, que 

“uma grande organização criminosa se estruturou com a finalidade de praticar 

delitos no seio e em desfavor da PETROBRAS”2.  

 

As inferências são embasadas em uma imaginária 

indicação de Renato de Souza Duque pelo peticionário José Dirceu e seu “grupo 

político”, do qual fazia parte o peticionário Luiz Eduardo – sendo esta conjectural 

indicação calcada em parcas inferências probatórias, isto é, em rumores e 

                                       
2 Fl. 34 da denúncia.  
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fofocas. 

 

Em síntese, toda a acusação parece partir de tal 

suposição (frise-se, em rumores quanto à influência política de José Dirceu na 

indicação e manutenção do corréu Renato Duque, na Diretoria de Serviços da 

Petrobrás), pretendendo inferir a institucionalização de pagamentos reiterados 

de propina, mediante outras presunções.  

 

Além de não terem sido descritos os fatos inculpados, 

há atribuição a título de responsabilização objetiva, isto é, em bloco, para várias 

pessoas, não sendo poucas as vezes em que a imputação atribui fatos ao núcleo 

político (como se se tratasse de um “ente” ou entidade), que o Ministério Público 

Federal presume existir e do qual supõe sejam os peticionários integrantes3. 

 

Ainda que, por conjectura, fosse possível se falar na 

existência de uma organização criminosa, não há qualquer tipo de 

individualização de qual seria a conduta de cada um dos envolvidos, incorrendo 

a acusação em manifesta responsabilização objetiva, especialmente ao 

imputarem os fatos, estando estes alicerçados “na condição de representantes 

do núcleo político do Partido dos Trabalhadores - PT”, o que é proscrito pelo 

nosso ordenamento jurídico, como ensina a doutrina mais abalizada4. 

                                       
3 Confiram-se algumas menções da imputação: “JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO, por sua vez, direta e 

indiretamente, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, em razão das posições que ocupavam 

no núcleo político do Partido dos Trabalhadores – PT...” (fl. 03 da denúncia); “... assim como a JOSÉ DIRCEU e 

LUIZ EDUARDO, agentes integrantes do núcleo político que o mantinha no poder...” (fl. 11 da denúncia); “... que 

lhe era cabível fosse repassada ao núcleo político capitaneado por JOSÉ DIRCEU, na condição de representante 

do Partido dos Trabalhadores – PT, por meio de LUIZ EDUARDO ou de MILTON PASCOWITCH...” (fl. 12 da 

denúncia); e “... a destinar grande parte desses valores para os integrantes do núcleo político que o alçaram ao 

poder e que permitiam que lá ele permanecesse, notadamente JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO...” (fl. 35 da 

denúncia). 

4 FERNANDES Antonio Scarance, GRINOVER, Ada Pellegrini, GOMES FILHO Antonio Magalhães e As 

nulidades no processo penal. 11.ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 92; STF, HC 83947, Relator(a):  Min. CELSO DE 
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A acusação de uma suposta associação criminosa, 

portanto, é toda feita de modo genérico, sem se descrever quais as condutas 

teriam sido praticadas pelos eventuais integrantes. 

 

Também no que concerne à imputação da corrupção 

passiva, melhor sorte não socorre ao Ministério Público Federal. Ao atribuir tal 

conduta aos peticionários, o Parquet discorre, genericamente, que, juntamente 

com os demais membros do grupo, “em razão das posições que ocupavam no 

núcleo político do Partido dos Trabalhadores – PT, responsável por conceder apoio 

para a manutenção de RENATO DUQUE no cargo de Diretor de Serviços da 

PETROBRÁS, solicitaram, aceitaram e receberam, para si e para outrem, parte dos 

valores espúrios oferecidos/prometidos pelos executivos da APOLO TUBULARS e 

aceitos por RENATO DUQUE na condição de funcionário da PETROBRAS, agindo, 

assim, como beneficiários do produto da corrupção”5.  

 

Esqueceu-se a acusação de explicar como se deram os 

fatos e como as ações dos peticionários referentes a um suposto solicitar, um 

pretenso aceitar e um hipotético receber propina teriam ocorrido. No que se 

refere ao tipo penal imputado, ora em análise deve ser conferida a solução dada 

pelo STJ, ao reconhecer a inépcia da inicial6. 

 

Além do mais, como é cediço, o crime de corrupção 

passiva é classificado como próprio e, portanto, “exige qualidade ou condição 

especial do sujeito, qual seja a de funcionário público”7. “Sujeito ativo do crime 

                                                                                                                   
MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT 

VOL-02305-02 PP-00327. 

5 Fls. 11 e 12 da denúncia.  

6 STJ, HC 154.307/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., j. 22/06/2010, DJe 02/08/2010). No mesmo sentido: 

STJ, HC 63.487/AM, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 5.ª T., j. 20/05/2008, DJe 23/06/2008. 

7 BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal. V. 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 125. 
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haverá de ser o exercente de função pública, mesmo que fora dela ou ainda 

que não a tenha assumido”8 (grifou-se); ou, segundo o magistério de Eduardo 

Magalhães Noronha: 

 

“Sujeito ativo é o funcionário que solicita ou aceita a vantagem. É mister que 

revista essa qualidade, mesmo porque o delito integra o capítulo que versa 

os crimes praticados por funcionários públicos”9. 

 

Esta defesa não se olvida da possibilidade de que um 

agente externo, em conluio com um funcionário público, pratique o crime em 

comento, até mesmo por disposição do art. 29 do Código Penal.  

 

Não obstante, por não ser possível atribuir 

responsabilidade dos peticionários como se fossem autores da prática, em tese, 

da corrupção, pois se trata de crime próprio, a imputação da conduta a título de 

coautoria deveria ter sido descrita, explicando-se as razões que levaram a tal 

conclusão. 

 

Ocorre que o Ministério Público Federal não conseguiu 

descrever – muito provavelmente porque não tem provas nesse sentido – a 

participação dos peticionários nos fatos, seja como autores ou como coautores. 

 

A acusação não descreve de que forma José Dirceu e 

Luiz Eduardo teriam, na condição de integrantes do núcleo político, indicado ou 

colaborado com a indicação do nome de Renato Duque para a Petrobrás; não 

descreve, também, de que forma teriam solicitado ou colaborado na solicitação 

de vantagem indevida para que algum ato de ofício deixasse de ser realizado. 

Absolutamente nenhuma narrativa acusatória aponta a participação dos 

peticionários nas ações descritas pelo Ministério Público Federal. 

                                       
8 COSTA JR., Paulo José da, Comentários ao Código Penal. V. 3. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 473. 

9 NORONHA, Eduardo Magalhães, Direito penal. V. 4. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 243. 
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Ainda, a acusação não demonstra nos autos qualquer 

nexo causal entre eventuais valores indevidos recebidos da empresa APOLO 

TUBULARS com os supostos valores que afirma terem sido destinados aos 

peticionários. 

 

É dizer, o Parquet não descreve a relação de 

causalidade entre os valores pagos pela APOLO TUBULARS às empresas 

pertencentes a Júlio Camargo, e aqueles utilizados para custear despesas com 

aeronaves e, ainda, transferidos da empresa Credencial para a JD Assessoria e 

Consultoria Ltda.. 

 

Também quanto às cifras ou porcentagens em que 

teria havido a suposta vantagem, igualmente não se explica a razão de se chegar 

aos respectivos valores, em tese, auferidos. Em mais de uma passagem10, a 

denúncia menciona o recebimento de “valores em espécie” e “custeio de 

aeronaves”, e sem qualquer explicação, alcança somas exorbitantes. 

 

Em síntese, ao se ler a peça, não é possível entender 

os seus termos, ou em que circunstâncias se deram os acontecimentos, sequer 

se apontando quando teriam ocorrido. Nesse ponto, constitui prova do grau de 

imprecisão da acusação o fato de o Ministério Público Federal não especificar as 

datas dos crimes e trabalhar com intervalos de tempo compreendidos em anos11! 

 

Ainda que admissível, em determinados casos, alguma 

                                       
10 Fls. 21 e 24 da denúncia. 

11 A título explicativo, temos as seguintes passagens da denúncia: “Em datas ainda não estabelecidas, mas 

certo que compreendidas entre o início de 2009 e 29/04/2012..." (fls. 02 e 03 da denúncia); “(...) no período 

de 01/02/2010 a 15/07/2013, dissimularam a origem, a movimentação e a disposição de ...” (fls. 12 da 

denúncia); e “No interregno compreendido entre, pelo menos, o início de 2009 e 15/07/2013...” (fls. 34 da 

denúncia); 
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flexibilização quanto à descrição do aspecto temporal do delito, isto é, quando o 

suposto evento teria se verificado, não é possível se permitir que haja completa 

indeterminação, como ocorre no caso. Ora, chega-se ao cúmulo de se expor na 

acusação que os fatos teriam ocorrido em “datas ainda não 

estabelecidas”12.  

 

Também na parte referente à imputação da lavagem 

de dinheiro, a denúncia não descreve as condutas dos peticionários e não faz a 

conexão (ou melhor, a correlação necessária) entre a pretensa ocultação de 

valores com os delitos anteriores. 

 

Com efeito, no tópico 2.2.1 da denúncia, denominado 

“Da lavagem de capitais mediante negócios simulados entre a APOLO TUBULARS 

e a PIEMONTE”, a acusação menciona o nome de José Dirceu e Luiz Eduardo 

apenas no primeiro e no último parágrafo, incluindo-os nos fatos de forma 

absolutamente genérica13. 

 

Depois, no tópico 2.2.2, intitulado “Da lavagem de 

capitais mediante o custeio de despesas com aeronaves”, o Ministério Público 

Federal afirma que parte das vantagens indevidas recebidas da empresa APOLO 

teria sido dissimulada e/ou ocultada pelos peticionários mediante a realização 

de viagens realizadas por José Dirceu e custeadas por Júlio Camargo14. 

 

No referido tópico, todavia, a acusação não descreve 

os elementos que demonstrariam a relação de causalidade entre os valores 

indevidos supostamente recebidos da APOLO TUBULARS e aqueles utilizados 

para o custeio das viagens realizadas pelo peticionário José Dirceu. Não 

descreve, tampouco, a ação direta de Luiz Eduardo nos fatos imputados. 

                                       
12 Sobre essa imprecisão, há trechos às fls. 02 e 03. 

13 Fls. 16 e 20 da denúncia. 
14 Fls. 21 da denúncia. 
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Por fim, no tópico 2.2.3, denominado “Da lavagem de 

capitais mediante negócios simulados entre a AUGURI e a CREDENCIAL”, a 

acusação afirma que referidas empresas teriam celebrado contrato fictícios a 

pedido do peticionário Luiz Eduardo, a fim de que fosse viabilizado o 

recebimento e posterior repasse dos valores devidos pela empresa APOLO 

TUBULARS. 

 

Segundo consta na denúncia, “LUIZ EDUARDO, 

imbuído de interesses próprios e, sobretudo, de JOSÉ DIRCEU, solicitou a JÚLIO 

CAMARGO que os pagamentos fossem realizados de maneira distinta, por meio do 

repasse de valores à empresa CREDENCIAL. Nesse contexto, após as tratativas 

entre os responsáveis pelas empresas, a fim de justificar o repasse de valores por 

JÚLIO CAMARGO à CREDENCIAL, restou celebrado, em 15/12/2011, contrato 

fictício de consultoria entre a AUGURI, representada por JÚLIO CAMARGO, e a 

CREDENCIAL, representada por seus Diretores EDUARDO DE MEIRA e FLÁVIO 

MACEDO.” (fls. 24). 

 

Embora tenha afirmado que Luiz Eduardo solicitou 

que valores que supostamente lhe eram devidos fossem depositados à empresa 

CREDENCIAL, tudo o que a acusação descreveu foi uma relação mantida entre 

esta empresa e a AUGURI, pertencente a Júlio Camargo. 

 

Os eventuais valores posteriores e supostamente 

recebidos por Luiz Eduardo, todavia, são descritos com base em presunções 

absolutamente infundadas, fundamentadas numa tentativa frustrada de 

relacionar saídas de recursos das contas dos sócios da Credencial com contatos 

telefônicos mantidos por estes com terminais da JD15. 

                                       
15 “(...) vislumbra-se, ademais, que as transações de saída de recursos se deram nas mesmas datas ou em datas 

bastante próximas àquelas em que ocorreram as ligações telefônicas dos/para os sócios da CREDENCIAL 
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Para exemplificar a acusação, o representante 

ministerial cita: “Exemplificativamente, em 16/04/2012, a CREDENCIAL recebeu 

R$75.352,50 da AUGURI, repassando, entre os dias 14/04/2012 e 25/04/2012, 

R$ 75.245,00 para a conta de EDUARDO MEIRA. Já em 20/04/2012, FLÁVIO 

MACEDO manteve contato com terminais da JD ASSESSORIA por 04 vezes, sendo 

que, no mesmo dia, EDUARDO DE MEIRA sacou R$ 15.000,00 de sua conta-

corrente, enquanto, em 23/04/2012, o próprio FLÁVIO MACEDO sacou de sua 

conta bancária a quantia de R$ 28.000,00”. 

 

Ora, não se pode descrever um fato criminoso com 

base em premissas tão genéricas. Por mais que os fatos trazidos pela acusação 

tenham sido realizados em datas próximas, afirmar que saques e transferências 

feitos entre 16 e 23 de abril estejam relacionados a uma ligação feita ao 

peticionário no dia 20 requer um exercício de adivinhação muito grande. 

 

Por fim, no tocante ao peticionário José Dirceu, a 

inépcia da denúncia neste subtópico é ainda mais evidente, pois a acusação 

sequer se preocupou em descrever uma única ação que justificasse inseri-lo 

nos fatos narrados.  

 

Por todo o exposto, a declaração da inépcia da 

denúncia pelo não preenchimento das condições previstas no art. 41 do 

CPP é medida de rigor, reconhecendo-se, portanto, a nulidade absoluta do 

feito desde o recebimento da inicial acusatória. 

 

 

1.2. Do indeferimento do acesso integral a todas as delações em curso na 

                                                                                                                   
para/de terminais vinculados à empresa JD Assessoria, consoante demonstra o Análise nº 14/2016 – 

ASSPA/PRPR.” (fls. 29 da denúncia). 
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Operação Lavajato 

 

Em sede de resposta à acusação, esta defesa requereu 

amplo acesso ao inteiro teor de todos os procedimentos relativos à Operação 

Lavajato, inclusive àqueles que se referem a delações premiadas, 

independentemente de estarem ou não relacionados ao presente feito, no 

sistema E-PROC. 

 

Ao analisar o pedido, Vossa Excelência indeferiu o 

requerido, sob os seguintes argumentos (evento 64): 

 

“Relativamente aos processos dos acordos de colaboração, observo que a denúncia 

está instruída com cópia dos acordos celebrados com os criminosos colaboradores 

que serão ouvidos como testemunhas de acusação, Júlio Gerin de Almeida Camargo 

e Milton Pascowitch (evento 1, out8, out9out11, out25, out28, out37, out38, out56 e 

out57), o que é suficiente para a ampla defesa. Em acréscimo, traslade a Secretaria 

cópia das decisões de homologação dos dois acordos para estes autos. Quanto ao 

acesso ao próprio processo do acordo, a medida não é necessária e poderia colocar 

em risco os colaboradores, já que há ali detalhes sobre endereço, rotina e 

deslocamento que devem ser preservadas. 

Quanto ao acesso a outros processos, observo que, pelo processo eletrônico, a Defesa 

já tem acesso a um número significativo de processos e nos quais a investigação foi 

desenvolvida. Se tiver algum específico ao qual não esteja tendo acesso, deve 

especificar”. 

 

Inconformados, ao final da instrução estes defensores 

reiteraram o pedido na fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal 

(evento 283), ocasião em que Vossa Excelência manteve o decreto anterior 

(evento 291): 

 

3. Pleiteia a Defesa de José Dirceu de Oliveira e Silva e de Luis Eduardo de Oliveira 

e Silva "amplo acesso ao inteiro teor de todos os depoimentos prestados por todos os 
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colaboradores no curso da Operação Lavajato" (evento 283). 

Já apreciei a questão na decisão de 26/07/2016 (evento 64): 

(...). 

A denúncia também está instruída com cópia de todos os depoimentos que dizem 

pertinência com o objeto da ação penal e com os documentos apresentado pelos 

criminosos colaboradores que dizem respeito à presente ação penal (evento 1, out26). 

Não é necessário ao exercício da ampla defesa que a Defesa tenha acesso a todos os 

depoimentos prestados pelos criminosos colaboradores, inclusive aos estranhos ao 

objeto da ação penal, o que poderia colocar em risco inclusive investigações em 

andamento.  

Indefiro, portanto. 

 

Pois bem. Esta defesa compreende – e até mesmo 

compartilha – o entendimento de Vossa Excelência no sentido de que as medidas 

de proteção ao colaborador devam ser mantidas sob sigilo, afinal, são elementos 

que, espera-se, em nada devam influir na ampla defesa dos acusados. 

 

O que se viu no presente caso, todavia, foi a 

decretação do sigilo também em relação a alguns depoimentos, e a escolha 

daqueles que seriam ou não disponibilizados aos acusados ficou a critério ou do 

Juízo, ou do Ministério Público Federal, o que evidentemente não tem razão de 

ser. 

 

Ou seja, ao oferecer a denúncia, os membros do 

Ministério Público Federal puderam realizar uma verdadeira triagem, 

selecionando, citando e juntando todos os depoimentos prestados por 

colaboradores que supostamente serviriam a embasar suas acusações. 

 

É nesse ponto que reside a violação ao princípio 

constitucional da isonomia (art. 5º) e da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, 

inc. LV), afinal, aos peticionários não foi concedido o acesso a todas as provas 
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produzidas no decorrer das delações premiadas, mas tão somente àquelas 

consideradas relevantes à acusação, tendo de simplesmente “acreditar” que o 

que lhes diz respeito é o que está acessível no e-proc. 

 

Não sabe (nem tem como saber) a defesa, portanto, se 

determinado delator prestou somente os depoimentos juntados a estes autos, ou 

se prestou outro(s) e qual o conteúdo dele(s). Não sabe também qual a totalidade 

de provas e documentos entregues por cada delator e, consequentemente, se 

todos esses elementos foram juntados aos autos. 

 

Exatamente por isso, impossível a estes defensores 

saber se faltante algum elemento relevante à defesa, tais como termos de acordo, 

depoimentos prestados e provas fornecidas, pois, para tanto, seria necessário 

conhecê-los em sua integralidade. Somente assim poderá a defesa e seus 

clientes escolher o que lhe for interessante. Se ao Ministério Público foi 

concedido o acesso a todas as provas, a fim de que pudesse selecionar aquelas 

supostamente aptas a embasar sua acusação, aos acusados deve ser dado o 

mesmo direito, para que possam conhecer e explorar todos os elementos que 

corroboram suas teses defensivas. 

 

Não se pode negar que o conteúdo dos depoimentos 

que, na visão acusatória, não são relevantes à acusação, podem ser 

extremamente importantes à defesa dos peticionários. E sobre este aspecto, 

somente José Dirceu e Luiz Eduardo poderão dizer. 

 

É notório o entendimento de que todos os 

procedimentos relativos à Operação Lavajato tramitam neste Juízo por eventual 

conexão probatória. Assim, é direito de todo investigado/acusado ter acesso a 

toda e qualquer prova produzida no âmbito dessa Operação, 

independentemente de estarem ou não mencionados na denúncia, ou de 
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citarem ou não os nomes dos peticionários, sob pena de violação aos 

princípios constitucionais acima invocados. 

 

Afinal, se a menção a outros acusados, em outros 

processos da mesma operação, não tivessem relação entre si, não haveria razão 

de ser em se firmar a competência desse MD. Juízo por conexão probatória. 

 

Muitos depoimentos podem não ter mencionado os 

peticionários diretamente, mas podem demonstrar incongruências e dar à defesa 

elementos para atacar a credibilidade de delatores; histórias contadas em outros 

depoimentos, em processos conexos da Operação Lavajato, podem ter indicado 

pessoas, fatos e circunstâncias úteis para a corroborar as teses defensivas. 

 

O acesso ao conteúdo integral das delações premiadas 

é direito de qualquer investigado e/ou acusado, conforme já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça16 e o Supremo Tribunal Federal17.  

 

Por todo o exposto, requer-se seja o julgamento 

convertido em diligência para que, nos termos do art. 7, §3º, da Lei 

12.850/2013, bem como da Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal 

Federal, seja conferido a esta defesa amplo acesso ao inteiro teor de todos 

os depoimentos prestados por todos os colaboradores no curso da Operação 

Lavajato, independente de estarem ou não relacionados ao presente feito, 

sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia (art. 5º) e 

da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV). 

 

 

                                       
16 STJ, HC 282.253/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/03/2014, 

DJe 25/04/2014. 

17 STF, Rcl 21861 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 24/09/2015, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 25/09/2015 PUBLIC 28/09/2015. 
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1.3. Dos elementos de prova não juntados aos autos da quebra de sigilo 

telefônico nº 5021298-04.2016.4.04.7000/PR 

 

Nos autos nº 5021298-04.2016.4.04.7000/PR, foi 

determinada a quebra do sigilo telefônico dos acusados Eduardo Aparecido de 

Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, dentre outros. 

 

Por meio do resultado obtido naquela medida cautelar, 

o Ministério Público Federal elaborou o Relatório de Análise nº 14/2016 (evento 

01 – OUT51). 

 

Não obstante, até o final da instrução criminal o 

resultado da quebra não havia sido juntado aos autos, muito embora Vossa 

Excelência tivesse proferido decisão determinando o levantamento do sigilo 

daquele procedimento cautelar e a intimação do Ministério Público Federal para 

que apresentasse o material (evento 16 daqueles autos). 

 

Assim, na fase do art. 402 do Código de Processo 

Penal, esta defesa requereu fosse instado o Ministério Público Federal a 

apresentar todo o resultado da quebra de sigilo telefônico obtido nos autos 

nº 5021298-04.2016.4.04.7000/PR, o qual foi utilizado para a elaboração 

do Relatório de Análise nº 14/2016 (evento 283). 

 

Na decisão acostada ao evento 291, Vossa Excelência 

deferiu o pleito, tendo o Ministério Público Federal se manifestado no evento 

313, ocasião em que apresentou o resultado do afastamento do sigilo telefônico 

deferido nos autos nº 5021298-04.2016.4.04.7000. 

 

Ocorre que, ao analisar a mídia apresentada pelo 

órgão ministerial e disponibilizada em secretaria, esta defesa verificou que não 
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havia sido apresentado o resultado integral da medida cautelar. 

 

Com efeito, conforme se verifica naqueles autos, ao 

analisar a medida cautelar requerida pelo Ministério Público Federal, Vossa 

Excelência a deferiu, decretando a quebra do sigilo de todos os dados telefônicos 

“no período compreendido entre 01/01/2006 a 29/04/2016”. Afirmou, na 

oportunidade, que “como os indícios de crime remontam a 2006, a quebra deve 

abranger o referido ano em diante” (evento 4-DESPADEC1, grifamos). 

 

Segundo informações prestadas pelo Ministério 

Público Federal, as quais acompanharam o resultado da medida cautelar, “os 

relatórios automatizados do SITTEL tem sido gerados em planilhas incluídas na 

mídia em anexo, pasta “download_sittel_planilha_csv_caso#2177...”, com dados 

recebidos das operadoras até 25/10/2016”. Ainda, esclareceu o representante 

ministerial que, na tabela CHAMADA, “contém os registros de chamadas dentro 

do período do afastamento de sigilo” (evento 313 – ANEXO2). 

 

Ao analisar referida tabela, todavia, esta defesa 

constatou que as chamadas ali mencionadas compreendiam o período entre 

maio de 2011 e abril de 2016, apenas. 

 

Ou seja, não constavam, no material apresentado pelo 

Ministério Público Federal, as chamadas referentes ao período entre janeiro de 

2006 a abril de 2011, ou seja, um período de mais de 5 (cinco) anos, o qual 

também foi objeto da medida cautelar decretada por Vossa Excelência. 

 

Também não havia qualquer menção, por parte do 

Ministério Público Federal, a respeito do cumprimento “parcial” da medida, 

nem qualquer certidão nos autos que justificasse a ausência da 

integralidade dos resultados obtidos. 
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Assim, esta defesa apresentou petição requerendo 

fosse o Ministério Público Federal novamente instado a apresentar o 

resultado integral da quebra de sigilo telefônico obtido naqueles autos, foi 

utilizado para a elaboração do Relatório de Análise nº 14/2016, o qual 

instruiu a denúncia oferecida nestes autos (evento 327). 

 

Horas depois da petição apresentada por esta defesa, 

o Ministério Público Federal se manifestou citando o artigo 10, inciso XXII, da 

Resolução nº 477/200718 da Agência Nacional de Telecomunicações, para 

afirmar que “as empresas de telefonia brasileiras, por vezes, não mantêm 

armazenados em seus bancos os dados concernentes a um período anterior a 

cinco anos” (evento 322). 

 

Para corroborar o alegado, o representante ministerial 

apresentou, “a título de exemplo, o quanto informado pela empresa TIM Brasil no 

que respeita ao presente caso (ANEXO 01)”. 

 

A manifestação do Ministério Público Federal já 

surpreendeu estes defensores pelo fato de que o documento apresentado “a título 

de exemplo”, o qual estava nas mãos do Parquet, não havia sido juntado ao 

procedimento cautelar. 

 

Ou seja, muito embora aquela prova tivesse sido 

produzida em resposta à medida cautelar determinada por Vossa Excelência – e 

                                       
18 Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a 

serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da prestadora: 

XXII - manter, à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam ofs dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem 

como os dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o que 

prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8218.htm#art11
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?caminhoRel=Cidadao-Biblioteca-Acervo%20Documental&codigoDocumento=19424


   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

23 

essa informação é de fácil constatação, já que o número de terminal ali citado 

pertence a um dos investigados, o representante ministerial decidiu juntá-la (a 

outro processo que não o de origem, ressalta-se) porque precisou corroborar a 

sua alegação. 

 

Mas não é só. Muito embora o representante 

ministerial tenha afirmado que, por força de norma da ANATEL, as empresas de 

telefonia não precisam armazenar dados de período anterior a 5 anos, essa 

informação não consta integral e oficialmente disponibilizada nos autos da 

medida cautelar. Pelo contrário, uma das empresas de telefonia informou, 

inclusive, que a medida foi integralmente cumprida. 

 

Com efeito, no dia 20 de maio foi expedido o ofício nº 

700001974124, “destinado a todas as operadoras que se relacionam com o 

Sittel)”, com a informação de que este Juízo havia decretado a “quebra do sigilo 

de dados telefônicos, referente aos CPFs e aos terminais abaixo listados, 

no período compreendido entre 01/01/2006 (00:00:00) a 29/04/2016 

(23:59:59)” (evento 06-OFIC1). 

 

Em junho, as empresas CLARO e TELEFÔNICA/VIVO 

responderam ao ofício requerendo fosse concedida dilação de prazo para o envio 

das informações, e não fizeram qualquer menção ao fato de que a medida seria 

parcialmente cumprida (evento 14). Muito pelo contrário, ambas afirmaram 

estarem empreendendo todos os esforços para atender a determinação: 

 

“A Claro S.A., em atenção ao Ofício em epígrafe, vem pela presente informar que, 

acusou o recebimento das requisições via Sittel em 23/05/2016, sendo certo que 

prontamente foram providenciadas as pesquisas conforme determinado. 

Contudo, a pesquisa de histórico de Chamadas, bem como dos dados cadastrais dos 

interlocutores das linhas fixas e móveis em nome dos Investigados está em 

processamento para envio de acordo com o layout Sittel. 
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Cumpre esclarecer a V.Exa. que estamos envidando todos os esforços para dar 

o tratamento mais célere possível às demandas deste d. juízo, entretanto, há 

um grande volume de solicitações de extratos telefônicos oriundas das investigações 

em curso no território nacional, o que nos impossibilita de atender simultaneamente 

as diversas demandas recebidas”. 

 

“TELEFÔNICA BRASIL S.A., em atenção ao Ofício supracitado, serve-se da 

presente para informar que, imediatamente ao recebimento deste foram 

adotadas as medidas necessárias para o atendimento do solicitado, 

contudo, devido a sua complexidade requeremos, respeitosamente, a dilação 

de prazo para envio das informações. 

Assim, informamos que tão logo as informações estejam disponíveis, serão 

encaminhadas conforme determinado por Vossa Excelência. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição, para os 

esclarecimentos que se façam necessários, renovando nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração”. 

 

O pedido de dilação de prazo foi deferido por Vossa 

Excelência, e a informação foi encaminhada às empresas por meio dos ofícios 

acostados aos eventos 18 e 19. 

 

Aproximadamente 1 (um) mês depois, a empresa de 

telefonia TELEFÔNICA/VIVO encaminhou ofício a este Juízo informando sobre o 

cumprimento INTEGRAL da medida (evento 20): 

 

“Excelentíssimo Juiz, 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., em razão da reestruturação societária da Companhia, 

sucessora mediante incorporação da empresa GVT Participações S.A., serve-se da 

presente para em atenção aos ofícios em epígrafe, informar que as requisições 

solicitadas na Ordem 304 do SITTEL foram integralmente cumpridas em 

19/07/2016. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição, para os 

esclarecimentos que se façam necessários, renovando nossos protestos de elevada 
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estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Divisão de Serviços Especiais” 

 

Essa foi a única resposta juntada àqueles autos antes 

de o Ministério Público Federal esclarecer, nesta ação penal, que a medida não 

havia sido integralmente cumprida porque as operadoras armazenam, “por 

vezes”, apenas os dados dos últimos 5 (cinco) anos. 

 

Somente depois disso, já em janeiro último, foi 

juntado aos autos resposta ao ofício expedido à empresa Oi S.A., com a 

informação de que, nos termos estabelecidos pela Anatel, as prestadoras de 

serviços de telefonia “devem manter todos os dados relativos à prestação do 

serviço, inclusive de bilhetagem, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos”. 

 

De uma análise detida dos autos da quebra de sigilo 

telefônico, portanto, verifica-se que (i) as alegações do Ministério Público Federal 

não correspondem com as informações fornecidas pela empresa de telefonia 

Telefônica/VIVO; (ii) não há nos autos resposta da CLARO a respeito do 

cumprimento da medida, embora tenha sido juntada, pelo MPF, o resultado da 

quebra dos terminais da operadora; e (iii) a resposta da operadora TIM foi 

juntada pelo órgão acusatório apenas nestes autos e “a título de exemplo” das 

suas alegações. 

 

Ora, Excelência, toda a prova produzida, 

independentemente se no processo principal ou em procedimento conexo, 

pertence ao processo, e não somente à acusação. É direito das partes analisar 

todo o material colhido e explorá-lo da forma mais adequada a garantir a ampla 

defesa, e o princípio da comunhão da prova no processo penal. 

 

Não é necessário dizer que, a partir da instauração de 
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procedimento formal para a decretação da quebra de sigilo telefônico dos 

investigados, toda e qualquer prova produzida em decorrência daquela 

medida deve ser juntada aos autos e apresentadas as partes. 

 

Em outras palavras, não é porque o Ministério Público 

Federal é o titular da ação penal que pode dispor e selecionar as provas a serem 

juntadas nos autos, a seu bel prazer e/ou conveniência.  

 

Não se está a dizer, por óbvio, que o órgão ministerial 

está ocultando provas. Mas se há uma requisição oficial para a produção de uma 

prova, não basta que o Parquet afirme o seu resultado, citando, “a título de 

exemplo”, apenas uma das provas produzidas, a qual não havia sido juntada até 

então. 

 

Até porque, imaginam estes defensores que a 

constatação do Parquet depende de uma resposta de cada empresa de telefonia, 

pois, caso essa fosse a regra, não haveria razão para o representante ministerial 

solicitar a quebra por período maior, como fez no presente caso. 

 

Por todo o exposto, é medida de rigor seja o 

julgamento convertido em diligência para que, em respeito aos princípios 

do contraditório, da ampla defesa, da isonomia processual e da comunhão 

da prova no processo penal, seja o Ministério Público Federal intimado a 

apresentar (i) todas as respostas aos ofícios expedidos às operadoras de 

telefonia e (ii) todo o resultado da quebra do sigilo fornecido pela 

TELEFÔNICA, tendo em vista a afirmação da empresa no sentido de que as 

requisições solicitadas “foram integralmente cumpridas” (evento 20 dos 

autos nº 5021298-04.2016.4.04.7000. 

 

Do contrário, o processo penal estará sendo utilizado 
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apenas como ato formal para se chegar a um resultado pré-concebido. Ou se 

leva a sério a defesa e, portanto, o equilíbrio processual, a igualdade de 

tratamento e, por conseguinte, um efetivo respeito a todas as partes, ou tudo 

isso não passa de um perigoso jogo de cartas marcadas, onde a defesa é uma 

mera etapa a ser cumprida. 

 

 

NO MÉRITO 

 

Como já afirmado no início destes Memoriais, as 

acusações veiculadas contra os peticionários são completamente vazias de 

conteúdo e sentido, alicerçando-se em elementos frágeis e absolutamente 

inaptos a fundamentar uma condenação.  

 

Isso porque, além da regularidade e licitude do 

contrato celebrado entre a APOLO e a Petrobrás, as provas colhidas no curso do 

processo comprovaram que José Dirceu e Luiz Eduardo não tiveram qualquer 

envolvimento ou participação nas tratativas e celebração daquele contrato, 

tampouco receberam eventuais vantagens indevidas. 

  

Não há nada que favoreça a versão acusatória. Pelo 

contrário, há provas testemunhais e documentais que demonstram inexistir 

qualquer irregularidade no contrato entre a Apolo e a Petrobrás, ou a 

participação e envolvimento dos peticionários nos fatos apurados. 

 

A verdade é que a imputação aos peticionários implica 

uma presunção de que os depoimentos prestados pelo colaborador Júlio 

Camargo é indiscutivelmente irrefutável, o que, como se verá, nem mesmo o 

Parquet acredita.  

 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

28 

De fato, tudo o que se demonstrou, ao final da 

instrução criminal, é que o Ministério Público Federal agiu de forma 

absolutamente contraditória e utilitarista ao desacreditar seus depoimentos no 

tocante à licitude dos fatos, mas utilizá-los, na parte que lhe interessava, para 

fundamentar sua frágil acusação. 

 

Deste modo, o que dá roupagem ilícita às narrativas 

acusatórias são apenas algumas palavras soltas e isoladas ditas pelo delator. 

Nada mais! 

 

Além do mais, não se pode olvidar que Júlio Camargo 

foi o colaborador que celebrou acordo de delação premiada em outubro de 2014, 

quando havia rumores de sua iminente prisão, mas foi somente em julho de 

2015 que decidiu, sabe-se lá porque, “lembrar” um repasse de R$4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) em propinas a José Dirceu. 

 

Ao ser questionado por Vossa Excelência sobre o fato, 

afirmou que quando fez a colaboração, “nós fomos dentro de uma linha que não 

passava o Doutor José Dirceu”19. 

                                       
19 Trecho do interrogatório prestado pelo colaborador nos autos nº 5045241-84.2015.404.7000:  

Juiz Federal:- Quando o senhor fez o acordo de colaboração, prestou os seus depoimentos iniciais o senhor não 

revelou esses fatos dos pagamentos ao Senhor José Dirceu, o senhor pode me esclarecer o motivo? 

Interrogado:- Sim, Excelência, eu acho que dois motivos, o primeiro é que quando nós fizemos a... Quando eu fiz 

a colaboração nós fomos dentro de uma linha de colaboração, não obstante, isso é muito claro para mim, que eu 

deveria apresentar todos os fatos que era do meu conhecimento, porém nós fomos dentro de uma linha que não 

passava o Doutor José Dirceu. A segunda coisa, que talvez erradamente eu tenha pensado, é que o capítulo José 

Dirceu, na verdade não era um capítulo José Dirceu, era um capítulo de Renato Duque, porque a operação eu fiz 

com ele, eu não fiz uma operação com o Doutor José Dirceu, o Doutor José Dirceu não me pediu isso, quem me 

solicitou para fazer essa operação foi o Doutor Renato Duque nas duas situações, a primeira no caso desses R$ 4 

milhões e depois no caso da Apolo. Então, foi esse o motivo e depois em um interrogatório que o senhor presidiu 

entrou assunto José Dirceu e eu esclareci esse ponto ao senhor, acredito que da mesma maneira como estou 

fazendo hoje. 
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Ocorre que, no termo de colaboração nº 08, prestado 

pelo colaborador ainda em 2014 e juntado nestes autos pelo órgão acusatório, é 

possível constatar que Júlio Camargo havia sido questionado, de maneira 

contundente, a respeito de pagamentos efetuados a “agentes políticos”: “QUE em 

complementação a todos os Anexos do Acordo de Colaboração Premiada, o 

declarante é indagado se nos fatos já relatados em todos os termos de 

colaboração, efetivou pagamentos de propina em favor de autoridades públicas 

com prerrogativa de foro, como deputados federais, senadores ou a qualquer outro 

agente político, afirma que nunca praticou nenhum ato ilícito com “deputados, 

senadores ou qualquer tipo de político” e nos seus fatos já narrados nos termos 

anteriores não consta nenhum político destinatário de propinas; QUE afirma que 

não efetivou, dentro do contexto dos contratos de comissionamento mantido com 

as empresas contratadas pela PETROBRÁS, pagamento de propinas a políticos;” 

(evento 1-OUT21). 

 

Não transparece credibilidade, portanto, a 

argumentação do delator no sentido de que a sua colaboração foi iniciada dentro 

de uma linha que não passava pelo peticionário. Ora, se a sua acusação 

posterior foi justamente o pagamento de propina a José Dirceu enquanto “agente 

de um núcleo político”, como pode afirmar que a sua colaboração não havia 

alcançado este assunto? 

 

Em síntese, portanto, foi esse o colaborador que, de 

alguma forma, inseriu os peticionários nos fatos ora apurados, porque lhe 

pareceu interessante. E infelizmente, as contradições não pararam por aqui. 

 

                                                                                                                   
Juiz Federal:- Sei. É que na verdade não tem justifica viu, Senhor Júlio, do senhor ter omitido isso lá atrás, mas 

no oportuno pergunto ao senhor o motivo para o senhor dar uma explicação e tal, mas realmente não existe 

justificativa. Eu passo ao Ministério Público. 
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In casu, Júlio Camargo utilizou um contrato 

absolutamente lícito, afirmando não ter recebido qualquer vantagem indevida 

por ele, mas, inexplicavelmente, narra um suposto repasse de parte desses 

valores aos peticionários como se corrupção fosse. 

 

Nesse contexto, para que esta defesa possa 

demonstrar a fragilidade da acusação, serão analisados nos tópicos seguintes as 

provas produzidas no curso da instrução, e os aspectos fáticos e jurídicos dos 

delitos imputados. 

 

 

2. AS PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DOS FATOS IMPUTADOS 

 

Em síntese, o Ministério Público Federal imputa aos 

peticionários o recebimento de vantagens indevidas oriundos do contrato da 

empresa APOLO com a Petrobrás, em decorrência da condição de “agentes 

integrantes do núcleo político que mantinha Renato Duque no poder”.  

 

Ainda, a denúncia narra um suposto esquema de 

lavagem de capitais, mediante a prática de 3 condutas distintas: negócios 

simulados entre a APOLO TUBULARS e a PIEMONTE, custeio de despesas com 

aeronaves e negócios simulados entre a AUGURI e a CREDENCIAL. 

 

Conforme será demonstrado adiante, todavia, as 

alegações ministeriais não prosperam, seja em razão das inverdades a respeito 

da indicação de Renato Duque, seja em razão da licitude e regularidade do 

contrato celebrado entre a APOLO e a PETROBRÁS e das posteriores revisões 

contratuais, seja em razão a ausência de qualquer envolvimento ou participação 

dos peticionários nos fatos imputados. 
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a) Sobre a indicação de Renato Duque 

 

Inicialmente, todas as declarações prestadas pelos 

colaboradores nos autos da ação penal nº 5045241-84.2015.404.7000, a 

respeito da suposta indicação de Renato Duque pelo peticionário José Dirceu se 

deram no sentido de que a acusação foi baseada em “rumores”, ou seja, em 

boatos e fofocas. Não estão aptas, portanto, a fundamentar eventual decreto 

condenatório. 

 

Com efeito, ao ser questionado sobre a indicação de 

Renato Duque, o colaborador Milton Pascowitch deixou claro não ter qualquer 

elemento concreto que indicasse a participação de José Dirceu no fato. 

 

No entanto, para não assumir, de forma objetiva e 

honesta, que nada sabia sobre os fatos, preferiu utilizar-se do famoso “ouvi 

dizer”, alegando que tinha o mesmo conhecimento de “todo mundo, dito até 

pelo próprio Fernando” (colaborador que, posteriormente, teve seu acordo 

de delação rescindido por faltar com a verdade)20. 

 

Já o colaborador Júlio Camargo apresentou versões 

diferentes para cada interrogatório prestado, mas em nenhuma delas fez 

qualquer menção à suposta participação de José Dirceu neste fato, afirmando 

apenas que Renato Duque teria sido indicado pelo PT, mas pelo que tinha 

conhecimento, não havia sido por nenhum “político em especial”21. 

 

Ainda nos autos da ação penal nº 5045241-

84.2015.404.7000, os colaboradores Alberto Youssef, Ricardo Pessoa, Paulo 

Roberto Costa e Augusto Ribeiro de Mendonça também confirmaram que a 

                                       
20 Ação penal nº 5045241-84.2015.404.7000, evento 670. 

21 Ações penais nº 5045241-84.2015.404.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000 e 5083838-59.2014.4.04.7000. 
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suposta indicação de Renato Duque por José Dirceu não passavam de boatos e 

“conversas de corredor”22. 

 

De todos os depoimentos colhidos no curso da 

Operação Lavajato, portanto, nenhum delator soube dizer, ao certo, as 

circunstâncias que envolveram a nomeação do corréu. Tudo o que se fala é 

com base em conversa de corredor, diz que diz, ouvi dizer. 

 

A bem da verdade, caberia a Renato Duque narrar os 

fatos como realmente aconteceram e esclarecer, de uma vez por todas, a real 

participação de José Dirceu na sua nomeação como Diretor da Petrobrás. Até o 

presente momento, todavia, o corréu silenciou-se.  

 

O nome de Renato Duque passou sim, pelas mãos de 

José Dirceu, assim como tantos outros nomes passaram, por ter sido Ministro 

Chefe da Casa Civil. Quando interrogado pela primeira vez neste Juízo23, o 

peticionário contou em detalhes como ocorriam as indicações que passavam pela 

Casa Civil, e qual o relacionamento que de fato tinha com Renato Duque: 

 

Interrogado:- Inclusive vou tomar por base o depoimento do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, doutor, no governo a indicação, como em todo governo, vem da 

base partidária do próprio governo, de ministros, parte da equipe de transição, não 

é uma indicação exclusiva, isso é uma composição política como nos Estados 

Unidos, na Inglaterra, em Portugal, acabou de estar tendo agora em Portugal e na 

Espanha acabou de acontecer isso, aliás o "Podemos" está exigindo 5 ministérios 

publicamente para participar do governo do partido socialista operário espanhol; a 

composição do governo, portanto, foi feita assim, o papel da casa civil é receber 

todas as indicações de todos os ministérios do primeiro escalão, de todas as 

empresas estatais ou autarquias, analisar na casa civil porque há órgãos 

                                       
22 Evento 464, fls. 08/09, 42 e 82; e evento 468, fls. 25/26 e 50. 

23 Evento 722 dos autos da ação penal nº 5045241-84.2015.404.7000. 
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especializados nisso, desde a Abin até o Gabinete de Segurança 

Institucional, ou a própria secretaria geral da casa civil que analisa os 

antecedentes, competência técnica, a folha corrida, história na empresa, 

história política, os interesses que estão envolvidos políticos de forma 

transparente, e todos esses nomes, tudo passa pela casa civil. Se for assim, 

eu indiquei todos os presidentes de estatais e todos os ministros do governo. 

(...). Não se pode dizer que eu escolhi ou indiquei o Renato Duque, mas 

também não se pode dizer que eu não tive participação porque eu seria, isso 

seria uma pessoa completamente, não é da minha índole, nem da minha 

história fazer isso, eu assumo as minhas responsabilidades, agora eu não 

posso assumir responsabilidade que não é minha, eu só assumo as minhas, 

eu como chefe da casa civil tenho, e o presidente foi muito claro ao dizer 

isso aqui e ao afirmar claramente que ao final desse processo o declarante, 

ex-presidente Lula, concordava ou não com o nome apresentado a partir dos 

critérios técnicos que credenciavam o indicado, como é normal em qualquer 

governo presidencialista, agora atribuir a mim, eu assumo as minhas 

responsabilidades e assumirei nessa causa aqui, nesse processo, que eu tenho, 

agora não aquilo que eu não tenho, porque essa lenda, doutor, eu fui contra 

parente do doutor Renato Duque, eu fui parente, ela percorreu 10 anos da 

minha história, da minha vida, de 2005 a 2015, eu... 

 

E novamente nestes autos, reafirmou os fatos quando 

interrogado em outubro p.p.: “Sim, a minha participação foi institucional do cargo 

que eu ocupava como chefe da Casa Civil, nada mais e nada menos que isso, não 

conheci o Renato Duque, não me comprometi com ele e com ninguém, não pedi 

nenhum favor, nenhuma retribuição pela indicação dele, a fiz por critérios técnicos, 

políticos e de governo” (evento 310-TERMO1). 

 

A toda evidência, nada houve de irregular na 

indicação do ex-diretor de Diretoria de Serviços da Petrobrás, sendo que a 

participação do então Ministro Chefe da Casa Civil foi absolutamente regular, 

como todas as demais indicações que por ali passavam, e a palavra final estava 
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com o presidente da República, que “concordava ou não com o nome 

apresentado a partir dos critérios técnicos que credenciavam o indicado, 

como é normal em qualquer governo presidencialista”. 

 

Não há, portanto, qualquer vínculo espúrio entre 

Renato Duque e os peticionários que justifique a imputação nos termos narrados 

pelo Ministério Público Federal. 

 

Talvez por isso, meses depois de proferida a 

condenação de José Dirceu nos autos da ação penal nº 5045241-

84.2015.404.7000, o Ministério Público Federal decidiu por oferecer denúncia 

contra o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, acusando-o de ter nomeado 

Renato Duque para a Diretoria de Serviços e instalando o esquema de corrupção 

na Petrobrás. 

 

 

b) Sobre as supostas irregularidades praticadas no âmbito do contrato 

celebrado entre a empresa APOLO e a Petrobrás 

 

Ainda que Vossa Excelência mantenha o 

entendimento adotado nos autos da ação penal nº 5045241-84.2015.404.7000, 

a respeito da participação de José Dirceu na indicação de Renato Duque em 

troca de recebimento de valores indevidos, o fato é que, no presente caso, não 

houve qualquer ilícito na celebração do contrato entre a APOLO e a 

PETROBRÁS, tampouco nas posteriores revisões contratuais. E essas 

conclusões são extraídas não somente pelas provas produzidas pela defesa, mas 

também por aquelas produzidas/juntadas pela própria acusação. 

 

Com efeito, já no oferecimento da denúncia o 

Ministério Público Federal juntou Relatório Parcial da Comissão Interna de 
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Apuração da Petrobrás, instalada com o objetivo de averiguar eventual 

recebimento de propina decorrente dos contratos firmados pela PETROBRÁS 

com a empresa APOLO TUBULARS (evento 1-OUT6). No referido documento, a 

Comissão concluiu pela inexistência de “anormalidades nestes procedimentos” e 

de “dano ao patrimônio da PETROBRÁS”: 

 

“4. APURAÇÃO. (...). Analisou-se o instrumento contratual 4600300851, escolhido em 

razão do valor do contrato, do montante dos aditivos firmados e também do período 

de início de vigência do mesmo, que coincidia com a época em que houve pagamento 

de Comissão pela APOLO, conforme relatado no depoimento do Sr. JULIO 

CAMARGO. Com base na documentação apresentada nas pastas de Contratação e 

Diligenciamento, não se identificou anormalidades nestes procedimentos” (fls. 

13). 

 

“6. CONCLUSÕES. (...). Vale destacar, porém, que esta Comissão não encontrou 

elementos suficientes para concluir que os mencionados pagamentos 

causaram dano ao patrimônio da PETROBRÁS, no que pese ter-se detectado 

contradições na motivação da APOLO em contratar os serviços da PIEMONTE” (fls. 

31). 

 

Já no oferecimento da denúncia, portanto, estava 

claro que a Comissão de Investigação da Petrobrás não constatou nenhuma 

fraude à licitação ou superfaturamento do contrato celebrado com a empresa 

APOLO. 

 

Ainda, o Ministério Público Federal também juntou na 

inicial acusatória diversos depoimentos prestados por Júlio Camargo, os quais 

narravam que o colaborador teria sido procurado por um dos representantes da 

APOLO, que lhe solicitou um serviço de consultoria comercial dentro da 

Petrobrás, pois havia uma restrição técnica que impedia a contratação da 

empresa pela estatal, muito embora os produtos fornecidos atendessem à 

qualidade exigida pela Petrobrás. 
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Sobre as tratativas iniciais com o representante da 

APOLO, portanto, os depoimentos de Júlio Camargo anteriores a esta ação penal 

já deixaram claro que a contratação da empresa se deu somente depois de 

formada uma comissão técnica da Petrobrás, que visitou as instalações 

industriais da empresa e constatou pela excelência dos serviços prestados. 

Ainda na oportunidade, Renato Duque teria demonstrado enorme interesse na 

contratação da APOLO em benefício da Petrobrás, pois se tratava de um setor da 

Petrobrás que “estava nas mãos” de apenas duas empresas fornecedoras 

(11/04/2016, evento 1-OUT8; e 16/06/2016, evento 1-OUT9). 

 

Depois, quando ouvido nestes autos na condição de 

testemunha arrolada pela acusação, o colaborador foi ainda mais contundente 

nesse sentido: 

 

“Depoente:- Bom, eu, eu tenho algumas empresas que têm como atividade 

representação comercial e consultoria e fui procurado pelo conhecido comum de 

rotatividade, Doutor Paulo César de Castro aqui presente dizendo que ele tinha uma 

fábrica de tubos, que havia se associado com uma empresa americana de alto porte, 

de grande porte, de grande tecnologia, tinha feito um investimento bastante grande 

na área tecnológica e que tinha já feito várias visitas à Petrobras, várias reuniões, 

várias tratativas, mas que não tinha logrado êxito em nenhuma delas e que o ponto 

principal de alegação da Petrobras, é que a fabricação dos tubos da Apolo eram 

tubos com costura e a Petrobras tradicionalmente costumava comprar tubos sem 

costura. Ocorre que a tecnologia evoluiu e os tubos com costura passaram a ter 

aplicação aprovada em áreas de exploração e produção da Petrobras. Então, essa 

alegação que vinha sendo utilizada para não participação da Apolo era uma, era 

uma, era uma alegação não válida no momento, uma vez que a parte tecnológica já 

havia superado esse problema. Doutor Paulo César me procurou, "Ah, Júlio eu estou 

nessa situação não consigo vender e, eu sei que você tem outros assuntos com a 

Petrobras, que não tem nada que ver com a nossa área e eu gostaria de ver se você 

poderia me dar uma ajuda no sentido de conseguir que a gente comece... a pelo 
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menos". Eles eram convidados para o certame, mas após o certame eles eram 

inabilitados em virtude dessa característica do tubo. Eu disse: Olha, Paulo eu vou 

procurar saber o que está acontecendo na Petrobras e depois retorno a você para 

dizer se temos possibilidade ou não temos possibilidade de ajudar. Se tiver, vamos 

em frente fazemos um contrato, como é a norma absolutamente regular num 

relacionamento e se não tiver condições, então, abandonamos e tudo isso. Bom, 

então, eu nesse momento fui procurar o Doutor Renato Duque, que era o diretor de 

Serviços e Materiais da Petrobras, parte de serviços e que englobava a parte de 

engenharia e materiais da Petrobras e contei para ele a história, exatamente isso 

que acabei de reportar e confesso que ele ficou surpreso e falou: “Olha Júlio eu estou 

surpreso com isso, não era do meu conhecimento. É de interesse da Petrobras que a 

gente tenha mais empresas fornecendo, porque nós estamos na mão praticamente 

de duas empresas somente, que é Mannesman e a CONFAB e, com certeza, se essa 

empresa tiver condições técnicas para fornecer e tiver preço, for competitivo não tem 

porque a gente não contratar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear um 

grupo de trabalho para fazer uma visita técnica a Apolo, fazer uma avaliação e 

depois que essa avaliação for feita eu te chamo aqui novamente e aí nós definimos... 

da possibilidade ou não da participação dela”. 

(...). 

Ministério Público Federal:- Certo. No momento que o Senhor Paulo procurou o 

Senhor foi firmado algum contrato com alguma de suas empresas para que fosse 

feita essa intermediação com a Petrobras? 

Depoente:- Então Doutora, exatamente eu estava nesse momento dizendo que 

quando conversei com o Doutor Duque naquele momento, ele me disse que ia fazer 

uma avaliação da empresa e que voltaria a me procurar. Realmente isso ocorreu 

depois de um, talvez depois de uns dois, três meses ele me retornou e disse: “Olha, 

Júlio, houve um grupo, aliás, foram uma ou duas vezes lá na Apolo e realmente é 

uma empresa que tem condições de fornecer, realmente a solda que eles fazem é de 

alta tecnologia, de maneira que o tubo deles é perfeitamente aplicável naquilo que a 

Petrobras precisa, muito bom”. Então, disse: “bom Paulo...” Então voltei ao Doutor 

Paulo e disse: “Olha, a Petrobras diz que tem condições de fornecer, existe um 

contrato que está em vias de ser negociado e você será convidado a participar”. Ele 

falou: “Bom, mas vou ser convidado e vou ser desclassificado novamente”. Eu falei: 

"Você vai ser convidado e não vai ser desclassificado, que houve...”. Não, realmente 
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foi um grupo de trabalho e nesse momento o Doutor Carlos Eduardo também já se 

juntava junto com, junto Doutor Paulo César, considerando que o Doutor Carlos 

Eduardo era o presidente da Apolo, é, então começou a participar dessas conversas 

naquilo que se dizia, naquilo que dizia respeito a Apolo. 

Ministério Público Federal:- Certo. Quando o Senhor Paulo de Castro procurou o 

Senhor inicialmente ele ofereceu alguma quantia, ofereceu alguma coisa para o 

Senhor para fazer essa intermediação? 

Depoente:- Então, ele me ofereceu uma oportunidade de verificar e caso eu tivesse 

interesse ele me contrataria para receber dentro do objeto do meu contrato, que era a 

representação comercial, representar os interesses da Apolo junto à Petrobras. 

(...). 

Ministério Público Federal:- Certo. Depois disso a Apolo foi contratada pela 

Petrobras? 

Depoente:- Depois disso, a coisa não é absolutamente tão simples como a Senhora 

está dizendo. Depois disso evidentemente, foi aberto esse certame, né, isso tem todo 

um prazo regulamentar, existe uma concorrência formulada. A Apolo foi convidada, 

apresentou sua proposta técnica comercial, houve uma negociação bastante longa e 

onde ela foi obrigada apresentar um desconto bastante substancial e dentro dessas 

condições ela teve a sua proposta técnica aprovada e teve o seu preço reconhecido 

como competitivo pela Petrobras e ficou com uma parcela desse certame, ficando o 

saldo, aliás a maior parte, para ser dividida entre a Mannesmann e a CONFAB. 

 

Mas não foi somente o colaborador Júlio Camargo que 

narrou a regularidade daquela contratação. Durante a instrução criminal, as 

alegações nesse sentido foram fartamente comprovadas pelas demais provas 

testemunhais. 

 

Com efeito, Marco Aurélio da Rosa Ramos, Lesseir 

Ramos de Souza Junior e Roberto Luiz Crnkovic Octaviani, funcionários da 

Petrobrás, narraram a este Juízo o “monopólio” vivido na Estatal em relação às 

empresas fornecedoras de tubo, e os benefícios trazidos com a contratação da 

Apolo (eventos 187 e 248, respectivamente): 
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“Depoente:- Houve um grupo de trabalho sim, que encerrou em julho de 2006, e que 

analisou esse mercado, analisou o contrato anterior, que o contrato anterior era só 

com essas 3 empresas, fez uma leitura do mercado sobre quais eram as empresas 

que tinham interesse, foram consultadas diversas empresas, quais eram aquelas 

que tinham interesse em participar desse mercado, já preparando a contratação que 

iria substituir esses contratos, que encerrariam em 2007, então nessa avaliação se 

identificou empresas nacionais e empresas de fora que tinham interesse em 

participar desse mercado, a Apolo foi uma, mas tem outras, Moji, Pérsico, Sanken, 

TSA, empresas que tinham interesse em participar. 

Defesa:- Ok. O senhor se recorda se uma das conclusões desse grupo de trabalho 

era acerca da necessidade de se ampliar o leque de fornecedores? 

Depoente:- Isso pra nós já estava claro desde o início do trabalho, não precisava 

fazer um grupo de trabalho para chegar a essa conclusão, a gente estava vivendo 

uma situação de quase monopólio porque essas 3 empresas cada uma delas 

atua em um nicho, então a área de competição entre elas é muito estreita ou era 

muito estreita, então isso a gente já sabia antes mesmo de começar o grupo, que a 

gente precisava ampliar a competitividade desse segmento, a estratégia trabalhou 

mais em como fazer isso. 

(testemunha Marco Aurélio da Rosa Ramos). 

 

“Defesa:- Nesse contexto a Petrobras identificou a necessidade de ampliar a 

competitividade, de... ela tomou alguma providência nesse sentido? 

Depoente:- No fornecimento de tubos, assim, a gente tem contrato de longo prazo, 

então em 2007 iria se findar um contrato da Petrobras de longo prazo, isso foi feito 

um grupo de trabalho em 2006 para propor e analisar mercado, e propor estratégias 

que visassem realmente a maximização de competitividade e a gente fazer 

procedimentos licitatórios mais competitivos, então para esse período a gente teve 

um grupo de trabalho para suportar uma estratégia de contratação, para ter novos 

contratos lá em 2007. 

Defesa:- Ok. O senhor se recorda se foi identificado por esse grupo de trabalho 

alguma situação referente a Apolo? 

Depoente:- Sim, teve. 
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(...). 

Defesa:- Certo. E a entrada da Apolo nessas concorrências para tubos de produção 

foi benéfica para competitividade de fornecedores junto à Petrobras? 

Depoente:- Pela visão de competitividade sim, porque foi novo player que entrou no 

mercado para abrir mais competitividade para Petrobras fazer as licitações. 

(testemunha Lesseir Ramos de Souza Junior). 

 

Depoente:- Um trabalho bastante intenso que falava sobre três tipos de tubos que a 

Petrobras usa nas suas atividades, e aí se identificou dentro desses três tipos, 

subgrupos, aonde tinha exclusividade de algum fabricante ou a participação de dois 

fabricantes, ou de três fabricantes, quatro, e aí dependendo de cada grupo, cada 

conjunto desses de tubos que desse um certo número, tinha um processo competitivo 

para ver qual delas ia fornecer esse escopo. 

Defesa:- O senhor saberia me dizer se a intenção da Petrobras com a criação desse 

grupo era ampliar a competitividade desse mercado? 

Depoente:- Com toda certeza, sempre é revisitado o mercado para verificar o 

surgimento de um novo potencial fornecedor, para buscar o aumento de 

competitividade. 

(testemunha Roberto Luiz Crnkovic Octaviani, evento 248). 

 

Ainda, a testemunha Igor de Oliveira Gomes, 

funcionário da empresa APOLO, também atestou as visitas técnicas da Petrobrás 

à empresa e as discussões iniciais a respeito da qualidade dos tubos fornecidos: 

 

Defesa:- Então o senhor acompanhou visitas técnicas da Petrobras a Apolo para 

inclusão recertificação, renovação do CRCC, certificado de registro e classificação 

cadastral? 

Depoente:- Sim, desde 2007. 

(...). 

Defesa:- Mas o senhor sabe qual a razão dessa resistência da Petrobras, havia 

algum motivo técnico ou outro? 

Depoente:- Sim, a resistência inicial, não é, sempre ocorreu em função do paradigma 

da existência dos tubos sem costura e com costura, chamados de seamless ou 
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soldados, essa resistência sempre ocorreu. 

Defesa:- E a Apolo venceu, superou essa resistência com o trabalho técnico da 

equipe ou também tinha um representante técnico? 

Depoente:- Bom, na área técnica a gente atuava com um representante que se 

chamava Antônio Menezes, e ele nos ajudou à época a quebrar os paradigmas do 

tubo soldado que a gente produzia aqui em Lorena, porque a Petrobras sempre tinha 

muita resistência, não é, com relação a esse tipo de produto. Então a gente 

agendava as visitas técnicas através do Menezes à Petrobras, a Petrobras realizava 

as visitas na Apolo para poder checar plantas, condições da planta, tipo de produto. 

Então, ao longo do tempo, não é, a gente foi tentando mudar essa cultura de não 

receber o nosso produto. (testemunha Igor de Oliveira Gomes, evento 258). 

 

Além da regularidade da contratação da APOLO pela 

Petrobrás, as testemunhas arroladas pela própria acusação foram diretamente 

questionadas e negaram veementemente a existência de solicitação e/ou 

pagamento de vantagem indevida a agentes da Petrobrás, como condição para a 

celebração do contrato: 

 

Defesa:- Pois não Excelência. Senhor Antônio por acaso o Senhor chegou a pedir em 

nome da Apolo ou oferecer alguma vantagem indevida a algum funcionário da 

Petrobras no intuito de facilitar seja o cadastramento, seja alguma licitação. 

Depoente:- Não, eu nunca... pedi nem ofereci. 

(...). 

Defesa:- O Senhor disse que o Senhor nunca ofereceu ou sequer alguém da 

Petrobras lhe pediu vantagem indevida para celebração de negócios. Eu queria 

saber, nas reuniões com o Senhor Júlio Camargo ele alguma vez disse, comentou 

que estava pagamento propina a alguém da Petrobras por conta dos contratos com a 

Apolo? 

Depoente:- Não. 

(testemunha Antonio Luiz Menezes, evento 173). 

 

Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de que houve algum 

pagamento de propina por parte da Apolo para que fosse firmado esse contrato com 
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a Petrobras? 

Depoente:- Não, desconheço de tudo. 

(...). 

Ministério Público Federal:- Nessas reuniões que o senhor participou com os 

representantes da Apolo, o senhor disse que eram tratadas demandas com relação 

aos tubos, alguma vez foi mencionada alguma espécie de comissão que teria sido 

paga pela Apolo? 

Depoente:- Comissão? Não, não. 

Ministério Público Federal:- Nunca foi tratado desse assunto em nenhuma 

reunião? 

Depoente:- Não, nunca foi tratado desse assunto. 

(...). 

Defesa:- Ok. Alguma vez o senhor tomou conhecimento de interferência do então 

diretor Renato Duque para de algum modo beneficiar a Apolo, seja em licitações ou 

seja na execução de algum contrato? 

Depoente:- Não, de todo. 

(...). 

Defesa:- Quer dizer que o senhor não soube de nenhuma irregularidade, apesar de 

já ter sido perguntado em relação à propina, mas o senhor não soube de nenhuma 

irregularidade na contratação da empresa Apolo com relação à Petrobras, é isso? 

Depoente:- Desconheço inteiramente. 

(testemunha Jansem, Evento 187). 

 

Defesa:- Uma última pergunta, diante de tudo que o senhor falou o senhor acha 

possível todas essas tratativas terem influência política dentro da Petrobras, 

principalmente na sua área, senhor Marco Aurélio? 

Depoente:- O que o senhor diz influência política na minha área? 

Defesa:- Escusas. 

Juiz Federal:- Como, doutor? 

Defesa:- Escusas indevidas. 

Depoente:- Não, não teve nenhum tipo de, assim, digamos assim, indução 

pra dizer “Olha, o contrato é de fulano, o contrato é de ciclano”, isso nunca 

aconteceu. 

(testemunha Marco Aurélio, evento 187). 
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No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados 

por outros funcionários da Petrobrás, arrolados como testemunhas de defesa 

(evento 248 - Lesseir Ramos de Souza Junior, Maurício de Freitas Costa, Rafael 

Carlos Soares Maia, Roberto Luiz Crnkovic Octaviani e Carlos Joel Paiva Nunes). 

 

Das provas produzidas nos autos, tanto pela defesa 

quanto pela acusação, verifica-se que não há qualquer afirmação no sentido 

de que houve solicitação, recebimento, oferecimento ou promessa de 

vantagem indevida pra que o contrato entre a APOLO e a Petrobrás fosse 

celebrado. 

 

Mas talvez o depoimento mais marcante nesse sentido 

tenha sido o do próprio colaborador Júlio Camargo. Ao ser questionado se foi lhe 

foi solicitado, pelo representante da APOLO, o oferecimento de vantagens 

indevidas em troca da celebração do contrato da empresa com a Petrobrás, o 

delator foi contundente ao afirmar que “LI A DENÚNCIA E NÃO CONFIRMO OS 

TERMOS DA DENÚNCIA E CONFIRMO O MEU DEPOIMENTO”. 

 

Ainda, quando perguntado se Renato Duque, em 

algum momento, lhe procurou para tratar de comissão referente àquele contrato, 

também afirmou que “NUNCA ME CHAMOU”. 

 

A bem da verdade, ao ser ouvido em Juízo nesse 

processo, o colaborador esclareceu que, durante todas as tratativas a respeito da 

contratação da empresa Apolo, jamais foi oferecido ou solicitado qualquer tipo de 

vantagem indevida: 

 

Ministério Público Federal:- Certo. Em algum momento o Senhor Renato Duque 

chamou o Senhor para tratar das comissões dele nesse contrato? 

Depoente:- Nunca me chamou. 
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Ministério Público Federal:- Como é que o Senhor chegou a destinar alguma parte 

de suas comissões para o Senhor Renato Duque? 

Depoente:- Eu informo. A Senhora me indagou se eu tinha relacionamento com ele 

anterior, eu confirmei a Senhora que tinha e dentro desse relacionamento anterior 

havia pagamentos indevidos que eu fazia ao Senhor Pedro Barusco e ao Senhor 

Renato Duque. Quando essa, quando essa operação com a Apolo, ela teve êxito eu 

fui ao Doutor Duque. Disse: “Doutor, isso aqui é um contrato que eu chamei de "spot", 

quer dizer, é um contrato que não faz parte do nosso, do nosso dia a dia, foi uma 

oportunidade que eu tive onde o Senhor se interessou, deu apoio para verificar o que 

estava acontecendo internamente e eu, então, quero dizer o seguinte estou ganhando 

de 2% de comissão e estou à sua disposição, se o Senhor quiser alguma coisa disso 

que eu estou ganhando. 

(...). 

Ministério Público Federal:- O Senhor disse que a sua empresa Piemonte recebeu 

esses valores. Foi firmado um contrato da Piemonte com a Apolo? 

Depoente:- Foi. Foi firmado um contrato que já disponibilizei ao Ministério Público. 

Ministério Público Federal:- Houve alguma prestação de serviço da Piemonte para 

a Apolo para justificar o recebimento desses valores? 

Depoente:- Acabei de espelhar a Senhora, acabei de descrever à Senhora, isso é um 

serviço característico de um representante comercial não só esse como durante toda 

a execução do trabalho, tivemos várias reuniões com o pessoal da Apolo porque 

aparecem problemas operacionais normais disso e o Carlos Eduardo frequentemente 

ia ao nosso escritório, discutimos as situações, se os tubos eram entregues nas 

unidades da Petrobras, as vezes aparecia algum problema nas unidades e de 

maneira que nós tínhamos um contato constante, não só com referência a esse 

contrato e também verificando um pouco as oportunidades futuras que 

eventualmente se teria neste mercado. 

 (...). 

Defesa:- É só confirmar dentro daquilo que eu o Senhor já disse em depoimentos 

anteriores e disse hoje aqui, só para deixar de forma clara. Porque o Senhor já havia 

dito em outros depoimentos que quando foi contratado pela Apolo, pelo Senhor Paulo 

César, não foram perguntados acerca de detalhes de como o Senhor havia vsj  

Depoente:- É isso. 

Defesa:- O Senhor confirma. E também a denúncia aqui... então o Senhor não 
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confirma o que está na denúncia de que o Senhor Paulo César quando lhe procurou 

solicitou que fosse pago propina ao diretor Renato Duque e que dessa forma fosse 

mediante oferecimento e a promessa de vantagens indevidas fosse obtido o contrato 

para a Apolo Tubulars? 

Depoente:- Eu li a denúncia e não confirmo os termos da denúncia e 

confirmo o meu depoimento. 

Defesa:- Está ótimo, obrigado Excelência. Só isso. 

 

Deste modo, ao contrário do quanto alegado pelo 

Ministério Público Federal, não se pode afirmar que os representantes da Apolo 

procuraram Júlio Camargo e “solicitaram-lhe auxílio para que, mediante o 

oferecimento e a promessa de vantagens indevidas, a empresa APOLO TUBULARS 

fosse beneficiada em contratos com a PETROBRÁS” (evento 344, fls. 40). 

 

Por todos os depoimentos colhidos no curso do 

processo, ficou evidente que a contratação da APOLO pela Petrobrás se deu 

de forma absolutamente regular e dentro dos trâmites legais. Da mesma 

forma, aconteceu com as revisões contratuais celebradas durante a vigência 

do contrato. 

 

Com efeito, afirma o Ministério Público Federal que 

“mediante o oferecimento e a promessa de vantagens indevidas ao funcionário da 

Estatal, bem como a agentes por ele indicados, a APOLO TUBULARS logrou firmar 

uma revisão contratual de valor com a PETROBRÁS durante a permanência de 

RENATO DUQUE nos quadros da PETROBRÁS” (fls. 49, evento 344). 

 

Na ótica acusatória, portanto, o favorecimento da 

APOLO teria ido além do contrato celebrado com a Petrobrás, perfazendo-se 

também mediante “a atualização do valor do contrato e à formalização das 

diversas demandas que a APOLO TUBULARS recebia da PETROBRAS a partir da 

intervenção de JÚLIO CAMARGO e do então Diretor de Serviços da Estatal. Note-
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se, nesse sentido, que a APOLO TUBULARS restou acionada por 310 vezes no 

interregno de 26/10/2009 a 23/04/2012, em aproximadamente 427.746 

unidades”. Assim, a atuação de Renato Duque teria sido relevante para a 

contratação e, posteriormente, para que a empresa fosse constantemente 

demandada pela Petrobrás. 

 

Durante a instrução criminal, todavia, os 

testemunhos de funcionários da Petrobrás fizeram com que a tese acusatória 

caísse por terra, pois todos foram categóricos ao afirmar que as revisões 

contratuais e a celebração de novos pedidos são absolutamente comum e 

corriqueira dentro da Estatal, não tendo sido constatada qualquer irregularidade 

no tocante à empresa APOLO24. 

 

O teor desses depoimentos não deixa dúvidas de que 

não houve qualquer irregularidade ou anormalidade nas revisões dos 

contratos. Ao contrário do quanto afirmado pelo representante ministerial, esse 

procedimento é “algo comum aos contratos públicos” sim!  

 

O processo de cadastramento e contratação da APOLO 

se deu sem qualquer interferência ou oferecimento de vantagens indevidas. E 

esses fatos foram afirmados não somente pelas testemunhas, mas pelo 

próprio colaborador responsável por narrar, no curso da Operação Lavajato, 

os fatos que envolvem a empresa. 

 

A acusação de que eram indevidos os valores pagos a 

Júlio Camargo mediante a celebração de contrato entre a sua empresa, a 

PIEMONTE, e a APOLO foi negada pelo próprio colaborador, que foi objetivo ao 

afirmar que se tratava de “um serviço característico de um representante 

                                       
24 Testemunhas Rafael Carlos Soares Maia, Roberto Luiz Crnkovic Octaviani (evento 248), e testemunhas Sueli 

Massae Nishi Ueta e Jorge Luiz Lopes de Freitas (evento 261). 
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comercial”, pois “não só esse como durante toda a execução do trabalho, tivemos 

várias reuniões com o pessoal da Apolo porque aparecem problemas operacionais 

normais disso e o Carlos Eduardo frequentemente ia ao nosso escritório”. 

 

Não há como extrair, do depoimento prestado pelo 

colaborador, qualquer ilicitude na relação mantida entre a sua empresa e a 

APOLO. 

 

Não obstante, todos esses fatos foram ignorados pelo 

representante ministerial, com o nítido objetivo de se conferir ilicitude ao 

contrato e, assim, tentar justificar a imputação dos delitos não só aos 

representantes da empresa, mas também aos peticionários. 

 

E mais. No intuito de demonstrar uma suposta 

irregularidade e desnecessidade do contrato com a PIEMONTE, o Ministério 

Público Federal citou, inúmeras vezes, o contrato de consultoria técnica mantido 

entre a APOLO e a empresa da testemunha Luiz Antônio de Menezes. 

 

Assim, afirmou que “a APOLO TUBULARS recebia, 

desde 2007, consultoria técnica do ex-funcionário da Estatal ANTÔNIO LUIZ 

MENEZES, de modo que não se apresentam razões para que a empresa 

procurasse JÚLIO CAMARGO senão para buscar, sabendo de sua proximidade 

com RENATO DUQUE, a sua ingerência no intuito de que seus interesses fossem 

tutelados, ainda que de maneira irregular e ilícita” (fls. 52, evento 344). 

 

O órgão acusatório ignorou, todavia, que o contrato 

celebrado entre a APOLO e a empresa do Sr. Luiz Antônio de Menezes, para 

representação técnica na Petrobrás, ocorreu nos mesmos termos daquele 

celebrado com a PIEMONTE: ambos receberam, como pagamento, uma 

porcentagem do valor estabelecido entre a empresa e a estatal, e em ambos os 
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casos a consultoria não foi prestada mediante um “solicitar, receber, oferecer ou 

prometer vantagem indevida”, no intuito de que o contrato entre a APOLO e a 

Petrobras fosse celebrado.  

 

A forma como se deu a prestação de serviços pela 

empresa do Sr. Luiz Antônio foi minuciosamente esclarecida por ele em Juízo: 

 

Ministério Público Federal:- Correto. Que tipo de serviço o Senhor prestava para a 

Apolo Tubulars? 

Depoente:- É, eu fui contratado pela Apolo para desenvolver uma discussão técnica 

a partir de uma especificação técnica dos produtos que ela fornecia, que para 

Petrobras existia uma diferença de qualidade entre o que se chamava de tubos com 

costura e tubos soldados. Essa diferença fazia com que a Apolo, que tinha um 

produto de... na minha opinião, de excelente qualidade fosse preterida tecnicamente. 

Então, o contrato foi, teve como objetivo resolver esses aspectos técnicos e qualificar 

o produto da Apolo. 

(...). 

Ministério Público Federal:- Senhor Antônio, com relação a esse contrato com a 

Apolo, o Senhor se lembra qual foi o valor contratado que a sua empresa recebeu? 

Depoente:- Ah, não me lembro mais não. Não me recordo não. O valor do contrato da 

Apolo com a Petrobras, que você pergunta? 

Ministério Público Federal:- Não, com a empresa do Senhor? 

Depoente:- Ah com a minha empresa, ele era consequência. Tinha um valor do 

contrato, não tinha valor no contrato, tinha uma comissão que eu recebia pelo volume 

da venda da Apolo para a Petrobras. 

(Antônio Luiz Menezes, evento 173). 

 

E posteriormente, já no final da instrução, o corréu 

Carlos Eduardo, representante da APOLO, também esclareceu as razões pelas 

quais decidiu optar pela consultoria comercial de Júlio Camargo, quando já 

havia celebrado o contrato de consultoria técnica com o Sr. Antônio Luiz: 
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Juiz Federal:- Contrataram ele? 

Interrogado:- Então, eu contratei ele para fazer representação comercial, 

comuniquei ao senhor Menezes de que o nós imaginávamos no início, que ele poderia 

ser o representante completo, técnico e comercial, na parte comercial realmente ele 

não tinha nenhuma tradição dentro da Petrobras. 

Juiz Federal:- Na parte comercial ou na parte técnica? 

Interrogado:- Não, na parte comercial, na parte técnica ele tinha nos atendido 

perfeitamente, na parte comercial ele não tinha nenhuma tradição e talvez isso fosse 

a causa de a gente desconhecer esse relacionamento que a gente deveria 

desenvolver dentro da Petrobras. 

Juiz Federal:- Como foi acertada a remuneração dele? 

Interrogado:- De quem? 

Juiz Federal:- Do senhor Júlio Camargo. 

Interrogado:- Do Júlio Camargo. A remuneração dele era parte da remuneração, foi 

parte da remuneração do Luiz Antônio Menezes, o Luiz Antônio Menezes tinha uma 

remuneração de 4% para fazer toda essa parte, então nós tiramos, renegociamos 

com o senhor Antônio Menezes de tirar 2% da comissão dele para passar então a ter 

um representante técnico com 2%, um comercial com 2% que depois eu tive que 

chegar a 2,25 porque o padrão de uma representação comercial às vezes passa de 

2%. 

Juiz Federal:- Quem ficou com a representação comercial, o Júlio ou o Antônio? 

Interrogado:- A representação comercial ficou com o senhor Júlio Camargo. 

Juiz Federal:- Com o Júlio Camargo. 

Interrogado:- O Antônio Menezes continuou com a representação técnica. 

 

Ficou detalhadamente esclarecido nos autos a razão 

pela qual a empresa de Júlio Camargo foi contratada, e qual o serviço por ele 

prestado. 

 

Ora, o fato de o Ministério Público Federal entender 

que não havia justificativa para a contratação de consultoria comercial pela 

empresa APOLO não pode implicar, automaticamente, na ilicitude dos serviços 

prestados pela PIEMONTE. 
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Se para a acusação, o contrato celebrado com o Sr. 

Luiz Antônio foi absolutamente idôneo – e isso ficou claro pelo fato dele ter sido 

arrolado como testemunha25, não há qualquer fundamentação plausível para 

que o contrato com a PIEMONTE, celebrados nos mesmos termos, seja tido como 

ilícito. 

 

É importante ressaltar, esta defesa não está, aqui, 

discutindo sobre a veracidade e/ou ilicitude de todos os fatos trazidos por Júlio 

Camargo no curso da Operação Lavajato. 

 

Não obstante, o fato é que, no presente caso, as 

alegações que o Ministério Público Federal aponta como criminosas não trazem 

qualquer elemento ilícito. Exatamente por isso, a conduta descrita pela acusação 

é absolutamente atípica, conforme será tratado mais adiante. 

 

c) Da inexistência de qualquer relação entre a empresa APOLO e os 

peticionários 

 

Não obstante a comprovada licitude e regularidade 

dos contratos apurados nestes autos, o fato é que, no tocante aos peticionários, 

o que se tem é uma narrativa de condutas supostamente criminosas imputadas 

à empresa APOLO TUBULARS, as quais não guardam nenhuma relação com 

qualquer ação direta que eles tenham praticado. 

 

Com efeito, já na fase investigativa foram ouvidos os 

corréus Carlos Eduardo de Sá Batista e Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares, 

representantes da empresa, os quais negaram qualquer envolvimento 

                                       
25 Sobre este ponto, é importante ressaltar que, muito embora Júlio Camargo também tenha sido arrolado 

nestes autos como testemunha da acusação, na cota de oferecimento da denúncia o representante ministerial 

deixou claro que o fez apenas em razão de sua colaboração premiada (evento 01, fls. 42). 
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profissional dos peticionários com o contrato celebrado com a Petrobrás26. 

 

E durante a instrução criminal, a ausência de 

envolvimento dos peticionários com os fatos foram fartamente comprovadas, na 

medida em que todas as testemunhas que participaram, de alguma forma, 

das tratativas entre a APOLO e a Petrobrás, foram unânimes ao afirmar que 

desconheciam os peticionários: 

 

Defesa:- O Senhor por acaso conhece o Senhor José Dirceu ou o irmão dele, o Luiz 

Eduardo? 

Depoente:- Ah, só conheço o José Dirceu pelos... pela mídia e durante um período 

em que ele foi Conselheiro na Petrobras, nos primeiros meses do ano de 2003 em 

que eu ainda era diretor. Em janeiro e em duas, se não me engano duas reuniões de 

Conselho de Administração, nós participamos como ouvinte e eu o vi lá, mas o irmão 

não. 

Defesa:- Muito obrigado. Muito obrigado Excelência, era só. Obrigado Senhor 

Antônio. 

(testemunha Antônio Luiz Menezes, evento 173). 

 

Ministério Público Federal:- O senhor alguma vez teve contato com o senhor José 

Dirceu, senhor Jansem? 

Depoente:- Eu só conheço o senhor José Dirceu como  pessoa pública, assim como 

conheço  ministros, não o conheço pessoalmente. 

(...). 

Defesa:- Boa tarde, senhor Jansen, pela defesa do senhor José Dirceu e do senhor 

Luiz Eduardo. O senhor já disse que não teve contato com o senhor José Dirceu, e 

com o irmão dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o senhor teve algum contato? 

Depoente:- Nem o conheço. 

(testemunha Jansem, evento 187). 

 

                                       
26 Evento 1 – OUT12, fls. 18/21, Termo de Declarações de Carlos Eduardo de Sá Batista, e Evento 1 – OUT12, 

fls. 43/45, Termo de Declarações de Paulo César Peixoto de Castro Palhares. 
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Defesa:- Só uma questão, senhor Marco Aurélio, o senhor teve algum contato com 

José Dirceu ou com o irmão dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva? 

Depoente:- Olha, eu conheço o José Dirceu pela imprensa e o senhor Luiz Eduardo 

eu não conheci, também não me lembro de nenhum contato com eles. 

(testemunha Marco Aurélio, Evento 187). 

 

Juiz Federal:- Foi comentado à época acerca de um bom relacionamento do senhor 

Júlio Camargo com algum agente da Petrobras? 

Depoente:- Não, não tenho essa informação. 

Juiz Federal:- Foi comentado naquela época algum bom relacionamento do senhor 

Júlio Camargo com o senhor José Dirceu? 

Depoente:- Não, porque naquela época nem Júlio Camargo eu conhecia, não sabia 

quem era Júlio Camargo, sabia da Piemonte. 

(testemunha Wilson Rosa Cordeiro, evento 258). 

 

O colaborador Milton Pascowitch, tido na Operação 

Lavajato como “operador financeiro no interesse de José Dirceu”, também 

afirmou, em Juízo, que não tinha conhecimento a respeito de eventual 

participação ou interesse dos peticionários no contrato celebrado entre a 

APOLO e a Petrobrás: 

 

Ministério Público Federal:- O Senhor sabe qual que era o interesse do grupo do 

José Dirceu nesse contrato com a Apolo? 

Depoente:- Não. 

(...) 

Juiz Federal:- No caso da Apolo, o Senhor tem conhecimento se havia também esse 

pagamento à casa e ao grupo político? 

Depoente:- Não. Eu não tenho conhecimento dos negócios que Apolo fez com a 

Companhia. (evento 173). 

 

A bem da verdade, o próprio Júlio Camargo não 

trouxe em seu depoimento qualquer relação ou interferência de José Dirceu nos 

negócios celebrados entre a APOLO e a Petrobrás. Com efeito, ao ser questionado 
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se o corréu Paulo César utilizou o nome do peticionário ou se sua empresa, a 

JDA, quando o procurou, o colaborador foi categórico: “Não. De jeito nenhum”. 

(evento 173). 

 

Ao final da instrução, os representantes da APOLO 

foram interrogados e, mais uma vez, confirmaram que os peticionários não 

tiveram qualquer envolvimento nos fatos: 

 

Juiz Federal:- O senhor José Dirceu, o senhor chegou a conhecer? 

Interrogado:- Não senhor. 

Juiz Federal:- Ouviu algum comentário, o senhor Júlio Camargo disse para o 

senhor que parte da remuneração dele seria dirigida ao senhor José Dirceu ou ao 

irmão dele? 

Interrogado:- Não senhor. 

(...). 

Juiz Federal:- O senhor Júlio chegou a falar que ele tinha algum relacionamento, 

por exemplo, com o diretor Renato Duque ou com o José Dirceu, ou coisa parecida? 

Interrogado:- Não, sempre os termos que ele usou comigo, nas reuniões com ele, era 

que a Petrobras ficou preocupada porque as primeiras entregas foram entregas com 

problema, então houve problemas nas unidades e que eu deveria ver o que estava 

acontecendo. 

(Carlos Eduardo, evento 308). 

 

Juiz Federal:- O senhor Júlio chegou a mencionar ao senhor ou declarar ao senhor 

Carlos que ele tinha alguma influência junto aos agentes da Petrobras, que ele 

tinha... 

Interrogado:- Não, o que a gente achava é que ele tinha entrosamento na empresa, 

não com ninguém especificamente, achava que como ele representava essas 

empresas todas, se não me engano desde oitenta e poucos... 

Juiz Federal:- E não chegou a se vangloriar, por exemplo, que tinha uma relação 

especial com Renato Duque? 

Interrogado:- Não se vangloriou. 

Juiz Federal:- Ele chegou a mencionar o nome do senhor José Dirceu? 
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Interrogado:- Não. 

(...). 

Juiz Federal:- O senhor chegou a conhecer o senhor José Dirceu? 

Interrogado:- Não, senhor. 

Juiz Federal:- E o irmão dele, o Luiz Eduardo de Oliveira e Silva? 

Interrogado:- Também não. 

Juiz Federal:- O senhor já mencionou aqui, mas o que o senhor me diz basicamente 

é que o senhor não tinha conhecimento de que eventual parte da comissão iria para 

agentes da Petrobras ou para políticos? 

Interrogado:- Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. 

(Paulo César, evento 308). 

 

No mesmo sentido, foram os esclarecimentos 

prestados por José Dirceu e Luiz Eduardo: 

 

Juiz Federal:- Vou tomar o seu depoimento. Senhor Dirceu, (...) o senhor recebeu 

alguma propina desse contrato da Petrobras com a Apolo Tubulars? 

Interrogado:- Não, doutor Moro, inclusive eu, para dizer, para fazer para o senhor o 

meu sentimento, eu considero a denúncia completamente inepta, eu não sei por que 

eu estou sendo relacionado com esse contrato, eu estou sendo responsabilizado por 

um contrato de uma empresa, a Apolo, com a Petrobras sem que não haja nenhuma 

participação minha e da minha empresa, nenhuma, zero. Segundo, eu sou 

responsabilizado por um pagamento que foi feito à Piemonte pela Apolo, eu não 

tenho nenhuma relação. E da Auguri, que no fundo é uma irmã siamesa da 

Piemonte, vamos dizer assim, para a Credencial, que eu também não tenho 

nenhuma relação, eu tive uma relação com a Credencial que eu comprovo, dei uma 

consultoria no Panamá, acompanhei eles ao Panamá, recebi, em 2008, nada mais, 

não tenho nenhuma relação. 

(...). 

Juiz Federal:- Então o senhor nunca tratou desse assunto Apolo contrato com a 

Petrobras? 

Interrogado:- Eu nunca tratei disso, nem minha empresa, eu não tenho nenhuma 

participação nisso, eu reconheci aqui nesse juízo aquilo que eu tive participação, na 
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ação que eu estou condenado a 20 anos e 3 meses eu reconheci. 

(...).  

(José Dirceu, evento 310). 

 

Juiz Federal:- Aqui, o Ministério Público tem como objeto desse processo um 

contrato que a Apolo Tubulars teria obtido com a Petrobras, o senhor teve algum 

envolvimento nesse contrato? 

Interrogado:- Não, não tive, com o contrato não tive envolvimento nenhum, eu sei da 

existência porque a Credencial trabalhou na Apolo sobre esse contrato. 

Juiz Federal:- Por que o senhor afirma isso? 

Interrogado:- Porque eu fiquei sabendo na ocasião. 

Juiz Federal:- Na época dos fatos? 

Interrogado:- Na época dos fatos, se eu não me engano 2009. 

Juiz Federal:- E quem contou para o senhor? 

Interrogado:- O representante da Credencial? 

Juiz Federal:- Quem seria? 

Interrogado:- Eduardo. 

Juiz Federal:- Eduardo? 

Interrogado:- Eduardo Aparecido de Meira. 

Juiz Federal:- Relatou ao senhor? 

Interrogado:- Sim. 

Juiz Federal:- Chegou a pedir algum auxílio ao senhor? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Algum apoio? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Só contou? 

Interrogado:- Só contou. Nós tínhamos uma amizade. 

Juiz Federal:- O senhor chegou a participar de alguma reunião com algum 

representante da Apolo? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Esse acusado aqui, o senhor Carlos Baptista disse que o senhor 

esteve presente numa reunião com ele. 

Interrogado:- Não, não estive. 

(Luiz Eduardo, evento 310). 
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Neste ponto, também, as provas carreadas nos autos 

demonstram a absoluta ausência de participação ou envolvimento dos 

peticionários nos fatos que envolvem a contratação da APOLO TUBULARS pela 

Petrobrás. 

 

 

d) Da lavagem de capitais mediante negócios simulados entre a APOLO 

TUBULARS e a PIEMONTE 

 

Na primeira conduta descrita nos item 2.2.1 da 

denúncia, a acusação afirma que os valores teriam sido ocultados mediante 

negócios simulados entre a APOLO TUBULARS e a empresa PIEMONTE, 

pertencente ao colaborador Júlio Camargo. Assim, afirma que os acusados 

teriam dissimulado “a origem, a movimentação e a disposição de R$ 

7.147.425,78, provenientes dos crimes de fraude em licitação, corrupção e 

organização criminosa” (fls. 16 da denúncia, evento 01). 

 

Não há sobre essa acusação, todavia, qualquer 

elemento que demonstre uma participação, ainda que ínfima, do peticionário 

JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO. Pelo contrário, a imputação da conduta 

contradiz a própria acusação ministerial.  

 

Com efeito, o valor de R$7.147.425,78 (sete milhões, 

cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito 

centavos), descrito na inicial acusatória, corresponde ao total pago ao 

colaborador Júlio Camargo por força do contrato celebrado entre sua empresa, a 

PIEMONTE, e a APOLO. Na ótica acusatória, portanto, esse seria o montante 

integral da suposta vantagem indevida. 
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Tanto é assim que, em sede de Memoriais, o 

representante ministerial requereu, ao final, “seja decretado o perdimento do 

produto e proveito dos crimes, ou do seu equivalente, incluindo aí os numerários 

bloqueados em contas e investimentos bancários e os montantes em espécie 

apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no 

montante de R$ 7.147.425,78, correspondente ao valor de vantagens indevidas 

pagas por PAULO DE CASTRO e CARLOS EDUARDO DE SÁ, por intermédio de 

JÚLIO CAMARGO, por indicação de RENATO DUQUE, a JOSÉ DIRCEU e a LUIZ 

EDUARDO”. 

 

Ocorre que, nos dois tópicos subsequentes, o Parquet 

também imputou aos peticionários a prática do crime de lavagem de capitais, 

correspondente ao branqueamento (i) do montante de R$1.445.107,86, mediante 

o custeio dissimulado de despesas decorrentes da utilização de aeronaves, e (ii) 

do montante de R$699.119,87, mediante a celebração de contrato de prestação 

de serviços simulado entre a AUGURI e a CREDENCIAL. 

 

Essas condutas, na verdade, referem-se à acusação de 

Júlio Camargo no sentido de que teria repassado parte do valor recebido da 

APOLO aos peticionários JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO, mediante o 

pagamento de aeronaves e de valores à empresa Credencial. 

 

Em sede de Memoriais, o próprio representante 

ministerial concluiu que o contrato entre a APOLO e a PIEMONTE foi celebrado 

com o intuito de justificar o suposto repasse de propinas, os quais seriam 

direcionados aos peticionários “a partir de outras operações de branqueamento 

de valores”: 

 

“Na sequência, como contraprestação à atuação de JÚLIO CAMARGO perante a 

PETROBRAS junto a RENATO DUQUE, a fim de justificar o repasse dos valores, os 

quais seriam direcionados, a partir de outras operações de branqueamento de 
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valores, a JOSÉ DIRCEU e a LUIZ EDUARDO, restou firmado, em 01/02/2010, 

contrato de prestação de serviços entre a APOLO TUBULARS S.A., representada por 

CARLOS EDUARDO DE SÁ e outro agente ainda não identificado, e a PIEMONTE 

EMPREENDIMENTOS LTDA50, cuja rescisão se deu apenas em 01/07/2013” (fls. 

76, evento 344). 

 

Não há nos autos, portanto, qualquer indicativo ou 

acusação no sentido de que os peticionários tenham recebido e dissimulado o 

valor integral do contrato celebrado entre a PIEMONTE e a APOLO. Logo, nada 

justifica a imputação de branqueamento daquele montante. 

 

Da forma como descrita pelo Parquet, imputou-se a 

José Dirceu e Luiz Eduardo o branqueamento de valor maior do que aquele 

objeto do suposto crime antecedente. Ou seja, narra-se um recebimento indevido 

de R$7.147.425,78, e imputa-se a dissimulação e/ou ocultação da origem do 

montante de R$9.291.653,51. 

 

Diante dessas circunstâncias, as provas e as próprias 

alegações ministeriais no curso do processo demonstram que, também neste 

ponto, a acusação não merece prosperar. 

 

 

e) Da lavagem de capitais mediante o custeio de despesas com 

aeronaves 

 

No segundo tópico da denúncia (2.2.2), o Ministério 

Público Federal afirma que parte dos valores indevidos, no montante de 

R$1.445.107,86, teria sido dissimulada/ocultada por José Dirceu mediante a 

realização de 113 (cento e treze) viagens nas aeronaves de prefixos PT-XIB e PP-

EVG, custeadas por Júlio Camargo. 
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Não obstante, a acusação não trouxe qualquer 

elemento apto a comprovar que os valores utilizados para o custeio das viagens 

realizadas pelo peticionário (as quais não totalizam 113, conforme será exposto a 

seguir) seriam decorrentes daqueles supostamente indevidos, recebidos da 

APOLO TUBULARS e repassados à empresa do colaborador Júlio Camargo. 

 

A bem da verdade, Júlio Camargo prestou diversos 

depoimentos tecendo acusações aos peticionários, mas em nenhum deles soube 

explicar a origem desses valores que supostamente teriam sido repassados a 

José Dirceu e Luiz Eduardo, e tampouco comprovar seus pagamentos. 

 

Apenas para rememorar, no primeiro depoimento27 

prestado por Júlio Camargo em que se falou no nome de José Dirceu, ele teria 

afirmado apenas um pagamento de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais): 

 

Juiz: Que tipo de relacionamento eles (Renato Duque e José Dirceu) tinham? 

Interrogado: Bom, diria que era um relacionamento em primeiro lugar profissional, o 

interesse do Dr. José Dirceu é, em saber como andava a Petrobrás, onde tinha o Dr. 

Renato Duque como um, como um participante da companhia, uma pessoa 

aproximada a ele. E no meu caso específico o Dr. Renato Duque autorizou que fosse 

repassado ao Dr. José Dirceu um valor de 4 milhões de reais. 

Juiz: O senhor Renato Duque autorizou o senhor a repassar valores ao senhor José 

Dirceu? 

Interrogado: Sim, autorizou. (...). Eles tinham uma conta corrente comigo, o Dr. 

Renato Duque e o Dr. Pedro Barusco, e dessa conta corrente me foi autorizado a 

repassar 4 milhões de reais ao Dr. José Dirceu, que foi repassado em reais através 

do “seu” Milton Pascowitch, pelo que eu me lembro. E talvez numa ocasião através 

do irmão dele, Luiz. 

Juiz: Bem, como essas questões também não são objeto desse processo eu vou me 

abster de aprofundar esse tema sem prejuízo de ser retomado em outro. Voltando 

aqui a esse processo, vou fazer umas perguntas ao senhor...”. 

                                       
27 O depoimento foi prestado nos autos da ação penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000. 
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Foi somente depois, quando compareceu para prestar 

depoimento no Ministério Público Federal no dia 31 de agosto de 2015, que o 

colaborador acrescentou em suas declarações a suposta comissão paga aos 

peticionários em decorrência do contrato com a APOLO:  

 

“QUE o declarante realizou diversos pagamentos a pessoa de JOSE DIRCEU, no 

valor total aproximado de R$ 4 milhões de reais; QUE tais pagamentos foram 

autorizados por RENATO DUQUE para serem debitados da conta corrente RENATO 

DUQUE/PETROBRÁS; (...); QUE parte dos dos valores oriundos do contrato da 

empresa do declarante PIEMONTE com a empresa APOLO eram repassados a 

pessoa de LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, irmão de JOSÉ DIRCEU; QUE 

também foram realizados pagamentos à empresa CREDENCIAL, indicada por LUIS 

EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA; QUE tais pagamentos têm relação com o contrato 

assinado com a APOLO; QUE o valor de tais pagamentos é de R$700 mil reais;  (...); 

QUE com relação aos pagamentos realizados para a pessoa de JOSÉ 

DIRCEU, todos estes foram realizados de modo informal, razão pela qual o 

declarante deixa de anexar ao presente termo os documentos bancários 

referentes a tais operações; (...); QUE JOSÉ DIRCEU já usou os aviões de prefixos 

PT XIB e PT EVG; QUE o custo dos voos em tais aeronaves, aproximadamente R$ 2 

milhões, foram deduzidos dos valores que JOSÉ DIRCEU tinha para receber da 

empresa APOLO e dos R$ 4 milhões de reais”; QUE JOSÉ DIRCEU fazia uso das 

aeronaves do declarante;”. (evento 01, OUT28). 

 

Ocorre que, muito embora tenha prestado diversos 

depoimentos afirmando que repassou valores aos peticionários, Júlio Camargo 

jamais soube explicar a origem desses valores, e tampouco comprovar a 

efetivação desses supostos pagamentos. A tabela abaixo bem demonstra isso: 

 

Assunto Citação Observações da defesa 

 

Suposto 

repasses de 

 

Interrogatório judicial prestados nos 

autos nº 5045241-84.2015.404.7000 

 

Os trechos transcritos 

neste ponto, verifica-se 
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R$4.000.000,00 

 

Juiz Federal:- E o senhor tratou 
diretamente desse assunto com o Senhor 
José Dirceu? 
Interrogado:- Excelência, essa é a 

grande dificuldade. Eu em um 
determinado momento, eu conheci o 
ministro depois que ele deixou de ser 
chefe da Casa Civil, já narrei, o conheci 

em um aniversário levado por um amigo 
e daí entrei em contato e começamos a 
manter uma relação, uma pessoa 
extremamente culta, conhecedor do país, 
interessado nos assuntos PETROBRAS e 
daí eu desenvolvi com ele, não digo uma 
amizade, mas desenvolvi um 
relacionamento com ele que me permitia 
ir ao escritório dele, acho que duas vezes 
me convidou para ir à casa dele e, 
algumas vezes, ele esteve na minha 
casa, nunca foi ao meu escritório, mas 
esteve na minha casa e participou de 
alguns jantares, lá na minha casa. E eu 

devo dizer ao senhor, que na minha 
frente ele nunca conversou sobre 
propina. E quero fazer mais um 
depoimento ao senhor, nesses jantares, 
algumas vezes ele pedia para que 
chamasse algumas pessoas da 
PETROBRAS, Pedro Barusco, teve lá 
algumas, menos vezes. O Doutor Renato 
Duque esteve mais vezes. E na minha 

frente, as conversas que eu 

presenciei foram conversas de 

âmbito geral, de problemas da 

Companhia PETROBRAS. O Ministro 
José Dirceu nunca chegou para mim 

e disse:- “Olha Júlio, saiu esse 

contrato com você, eu estou 

precisando de alguma coisa...”, não 
falou isso. Agora, o ambiente mostrava 
que, dentro da regra do jogo, que era 
uma regra conhecida, não só pelos 
empresários, era uma regra conhecida 
pelos políticos também, então o que me 

faz crer SEM TER PROVA, de que o 
ministro sabia que aquilo que ele havia 
solicitado, não a mim, mas ao Diretor 
Renato Duque eu estava cumprindo. 
Essa é a minha sensação. 
(...) 

que o próprio delator 

assumiu que jamais 

conversou ou 

presenciou qualquer 
conversa de José Dirceu 

sobre eventual 

pagamento e 

recebimento de 

propinas. Afirmou, ainda, 

que NÃO TEM 
QUALQUER PROVA 

sobre o assunto, sendo 

que suas pseudo-

acusações são baseadas 

no que “acredita”, e não 
no que sabe! 

 

Por fim, a respeito das 

acusações de que teria 

repassado valores a José 

Dirceu a pedido de 
Renato Duque, Júlio 

Camargo afirmou não ter 

conhecimento se eram 

valores sobre algum 

contrato específico com a 

Petrobrás. 
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Defesa de José Dirceu e Luiz 
Eduardo:- Perfeitamente, Excelência. 
Como eu dizia, no início do depoimento 
que o senhor prestou agora às perguntas 
do Meritíssimo Juízo, o senhor disse que 
a pedido do Senhor Renato Duque ou por 
autorização do Senhor Renato Duque o 
senhor transferiu R$ 4 milhões para o 

Senhor José Dirceu. O senhor sabe se 
esses R$ 4 milhões eram para algum 
contrato específico da PETROBRAS? 

Interrogado:- Não. 

Defesa de José Dirceu e Luiz 
Eduardo:- Não sabe ou não era? 
Interrogado:- Não sei, aliás, Excelência 
já havia me questionado, não havia uma 
referência, simplesmente um débito em 
uma conta corrente existente do Doutor 
Duque, Barusco, comigo. 

 

 

Suposto repasse 

de valores da 
APOLO 

TUBULARS 

 

 

Depoimento prestado nestes autos: 
Ministério Público Federal:- Como é 

que o Senhor chegou a destinar alguma 
parte de suas comissões para o Senhor 
Renato Duque? 
Depoente:- Eu, informo. A Senhora me 
indagou se eu tinha relacionamento com 
ele anterior, eu confirmei a Senhora que 
tinha e dentro desse relacionamento 
anterior haviam pagamentos indevidos 
que eu fazia ao Senhor Pedro Barusco e 
ao Senhor Renato Duque. Quando essa, 
quando essa operação com a Apolo, ela 
teve êxito eu fui ao Doutor Duque. Disse: 
“Doutor, isso aqui é um contrato que eu 
chamei de "spot", quer dizer, é um 
contrato que não faz parte do nosso, do 

nosso dia a dia, foi uma oportunidade 
que eu tive onde o Senhor se interessou, 
deu apoio para verificar o que estava 
acontecendo internamente e eu, então, 
quero dizer o seguinte estou ganhando 
de 2% de comissão e estou à sua 
disposição, se o Senhor quiser alguma 
coisa disso que eu estou ganhando. 
Ministério Público Federal:- E o que é 
que foi conversado sobre isso? 
Depoente:- Então, ele me disse: “Júlio, 
nesse caso eu não quero nada para mim, 

 

Igualmente, ao ser 

questionado, nestes 
autos, a respeito do 

pagamento referente a 

APOLO, Júlio Camargo 

acusou, mas também 

não soube explicar a 

razão daquele suposto 
repasse aos 

peticionários. 
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mas eu estou precisando ajudar o ex 
Ministro José Dirceu”. Era uma situação, 

não me lembro mais se era política 

ou alguma coisa e existe uma 
demanda dele comigo e você poderia 
ajudar repassando talvez metade dessa 
comissão que você vai ganhar, você 
repassaria aos, à equipe que vai te 

procurar do Doutor José Dirceu. 

(evento 173). 
 

 

Sobre repasses 

de um modo 

geral 

 

 
Ministério Público Federal:-  Como 
que eram feitos esses pagamentos em 
dinheiro? 
Depoente:- Eram entregues basicamente 
para o Senhor Milton ou para o próprio 
Luiz Eduardo ou em algumas vezes 
também para o Senhor Bob Marques. 
Ministério Público Federal:- Eram 
entregues em espécie? 
Depoente:- Em espécie. 
Ministério Público Federal:- Eram 

entregues aonde, Senhor Júlio? 
Depoente:- Houve um caso só, onde 
houve um pagamento à empresa 
Credencial. 
Ministério Público Federal:- Certo. 
Especificamente com relação a entregas 
em espécie, eram entregues onde e quem 
recebia essa entrega? 
Depoente:- Havia dois lugares Doutora, 
uma no nosso escritório do Rio de 
Janeiro, na Rua da Assembléia ou no 
nosso escritório em São Paulo, primeiro 
na Rua Joaquim Floriano, depois, no... 
basicamente no escritório da Rua 
Joaquim Floriano. 

Ministério Público Federal:- Certo. Era 
o próprio Milton e o Luiz Eduardo que 
realizavam, que pegavam esses valores? 
Depoente:- Exatamente. Em poucas 
vezes o Roberto Marques também 
apanhou. 
Ministério Público Federal:- O Senhor 
saberia quantificar mais ou menos 
quanto que foi entregue, pago em 
espécie? 
Depoente:- Não saberia. 
(...). 

 

Ainda, e especificamente 

em relação ao 

peticionário José Dirceu, 

há várias passagens no 

depoimento prestado 
nestes autos em que o 

colaborador foi enfático 

ao afirmar que jamais 

conversou ou realizou 

qualquer pagamento a ele 
e, tampouco, poderia 

confirmar que os valores 

teriam sido por ele 

recebidos. 
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Defesa:- Entendi. E o Senhor pode me 
afirmar que falavam em nome dele, que 
falar por ser irmão que recebia dinheiro 
em nome dele, que repassava ao José 
Dirceu esse dinheiro? O Senhor sabe se 
entregaram a ele essa quantia que o 
Senhor entregou? O Senhor tem como me 
comprovar isso? 

Depoente:- Não Doutor, não tenho. 
Não tenho, mas a evidências mostram 
que possivelmente foram entregues, mas 
não tenho como comprovar. 
Defesa:- Entendi. O Senhor me disse 
que o seu filho trabalha na sua empresa 
também, não? 
Depoente:- Trabalha numa outra 
empresa, não nessas empresas que 
operavam com a Petrobras. 
Defesa:- Entendi. Mas ele recebeu numa 
das reuniões, pelo que o Senhor me 
disse agora há pouco, ele estava numa 
das reuniões, teria recebido em seu 
nome as pessoas foi isso ou não? 
Depoente:- Sim. À minha solicitação, 
estava no Rio de Janeiro e houve uma 
ligação que em virtude, como eu já falei, 
da aceleração do cronograma precisaria 
ser assinado um contrato para dar 
suporte ao pagamento. 
Defesa:- Sim. 
Depoente:- Eu estava no Rio de Janeiro, 
não tinha previsão de voltar. Então pedi 
a ele e ao Franco, que era outra pessoa... 
Defesa:- Faziam parte da sua equipe? 
Depoente:- Faziam parte da minha 
equipe que atendesse ao pessoal da 
Credencial, recebesse o contrato da 
Credencial, mandassem fazer as 

verificações de praxe fiscais, mandasse 
para o nosso jurídico para dar uma lida 
para ver se havia alguma coisa que 
pudesse comprometer as nossas 
empresas, e... 
Defesa:- Entendi. Essas pessoas que 
faziam parte da sua equipe, inclusive 
seu filho, também receberam esse 
dinheiro de propina que o Senhor 
recebeu? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- Recebiam em seu nome, 
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usavam, chegou a ele esse dinheiro ou 
não? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- Foi só o Senhor? 
Depoente:- Não, só eu operava. Só, com 
isso... tinham as outras pessoas.. no 
escritório essa responsabilidade era 
absolutamente só minha. 

Defesa:- Isso quer dizer que não dá para 
o Senhor afirmar também que a 
responsabilidade ou que o recebível 
ficava com o Luiz ou com terceiro? Ou 
que o dinheiro que o Bob recebeu, ficou 
com o Bob, ou o próprio Milton? O Senhor 
sabe me dizer que o dinheiro que foi 
entregue ao Milton, do Milton foi entregue 
ao José Dirceu, o Senhor estava junto, 
viu esse dinheiro chegar em mãos ao 
José Dirceu? 

Depoente:- Objetivamente Doutor, não 
vi. Objetivamente não vi, mas como isso, 
se fosse um pagamento, não é? Uma 
vez... 
Defesa:- Mas o Senhor está deduzindo, 
estou perguntando o que o Senhor sabe? 
Depoente:- Não sei. 
Defesa:- O Senhor não sabe? O Senhor, 
então, objetivamente falando, o Senhor 
não sabe se o Milton pegou esse dinheiro 
e entregou na mão, por exemplo, 
entregou na mão do José Dirceu? 
Depoente:- Deixa eu fazer um reparo 
Doutor. 
Defesa:- Faça. 

Depoente:- Eu não vi. 
Defesa:- Não viu? 
Depoente:- Não vi. 
Defesa:- Muito bem. Então, essas 

afirmações, que o Senhor disse esse 
dinheiro é para o José Dirceu é porque 
teriam dito ao Senhor que era, isso não 
quer dizer que necessariamente tenha 
sido? 
Depoente:- Exatamente. 
(...). 
Defesa:- Perfeitamente. Eu não sei se o 
Senhor relatou, eu honestamente não me 
lembro. Essas pessoas iam lhe procurar 
ou o Senhor as procurava, como é que 
era esse contato físico? 
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Depoente:- Às vezes eu procurava, às 
vezes eles me procuravam, não havia 
uma, não havia assim uma maneira 
constante. 
Defesa:- Entendi. O Senhor chegou a 
ligar para o José Dirceu, disse assim 
chegou o seu dinheiro, o Senhor venha 
buscar ou mande alguém com ele ou 

não? 
Depoente:- Eu já relatei isso em outro 
depoimento, que eu nunca falei de 
dinheiro com o Doutor José Dirceu, que 
nunca ele me deu essa oportunidade. 
Defesa:- Entendi. E aí nós estávamos 
falando daquela equipe do Senhor José 
Dirceu, o Senhor me falou que era o 
irmão dele, o Luiz, o Bob, mais alguém 
fazia parte da equipe dele? 
Depoente:- O Milton. 
Defesa:- E o Milton? 
Depoente:- E o Milton. 
Defesa:- E o Senhor sabe quem fazia 
parte da equipe do Milton ou não? 

Depoente:- O Milton tinha um irmão, que 
eu conheci de muita data, que era sócio 
dele, mas não acredito, pelo menos 
comigo apareceu uma ou duas vezes 
somente. O Milton não, tinha um contato 
constante com ele. 
(...). 
Defesa:- Com relação àqueles 04 
milhões que o Duque teria pedido para 
entregar ao José Dirceu, ou à turma do 
José Dirceu, quando o Senhor ofereceu 
ou entrou em contato com quem o Senhor 
entrou em contato, com o José Dirceu ou 
com o Milton para dar aqueles 04 
milhões? 

Depoente:- Os 04 milhões o Milton se 
antecipou e falou comigo se eu já tinha 
falado com o Duque a respeito e eu 
confirmei. 

Defesa:- Então, também com relação 
àqueles 04 milhões com o Senhor 

José Dirceu não foi falado? 
Depoente:- Não foi falado. 
Defesa:- Não foi falado? 
Depoente:- Não foi falado. 
Defesa:- Então, o Senhor não tem como 
me afirmar se o Senhor José Dirceu 
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sabia da origem daqueles 04 milhões, se 
era produto de propina da Petrobras ou 
sabe lá da onde. Esse conhecimento o 
Senhor não sabe se ele tinha ou não? 
Depoente:- Não sei. 
(...). 
Juiz Federal:- Então, sobre essa 
questão de propina, a questão de 

propina o Senhor falou diretamente com 
o Senhor Luiz Eduardo? 
Depoente:- Luiz Eduardo, irmão do.... 
Sim. 
Juiz Federal:- Sim. Mas nunca com o 
Senhor José Dirceu diretamente? 
Depoente:- Nunca com o Doutor José 
Dirceu. 
Juiz Federal:- Mesmo nessas reuniões, 
esses jantares o Senhor... nem por 
telefone o Senhor nunca tratou disso? 
Depoente:- Não. 

 

 

Já de início, portanto, percebe-se que Júlio Camargo 

acusou de forma absolutamente leviana, pois narrou um suposto repasse de 

propina, mas não afirmou o porquê destes supostos repasses, e tampouco o 

efetivo recebimento pelos peticionários. 

 

Mas não é só. Em seus depoimentos, o colaborador 

também afirma que esses repasses, os quais totalizavam, em tese, 

aproximadamente R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), teriam sido feitos ora 

em espécie, ora mediante o custeio de aeronaves, ora mediante contrato fictício 

com a empresa CREDENCIAL: 

 

“Depoente:- Na verdade realmente nesse caso o Milton Pascowitch me procurou e 

disse: “Júlio você recebeu, você conversou com Duque”? Falei: “Conversei com ele e 

recebi a instrução”. Ok. Então, o Milton foi ao meu escritório, fizemos uma reunião e 

estabelecemos um cronograma de pagamentos por anotações, eu tenho que de abril 

de 2008 a abril de 2009 foram pagos em reais aproximadamente 02 milhões de 

reais. E depois em agosto de 2010 mais 01 milhão de reais e aí ficou um saldo 
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desses quatro 04 milhões, mais o crédito referente às comissões da Apolo contra os 

débitos da utilização dos aviões, mais o faturamento à Credencial e mais alguns 

pagamentos que foram feitos em dinheiro. Na verdade, então houve um crédito a 

favor do Doutor José Dirceu de 06 milhões e pouco, ou 06 milhões e foram pagos 

dessa maneira que relatei ao Senhor”. 

 

Do trecho acima transcrito, é possível perceber que 

Júlio Camargo não quantifica, ao certo, o suposto valor que teria sido pago em 

espécie (sobre o qual já afirmou, inclusive, que “foram realizados de modo 

informal”28). Também não sabe especificar se o total desses valores seria 

decorrente dos R$4.000.000,00 (sobre o qual já afirmou desconhecer se “eram 

para algum contrato específico da PETROBRAS”), ou se decorrentes dos supostos 

repasses da APOLO. 

 

O único “elemento” que há nos autos é uma tabela 

entregue pelo próprio colaborador, feita muito provavelmente no word, com a 

relação dos voos que supostamente teriam sido realizados por José Dirceu 

(evento 01, OUT28). 

 

Assim, sem qualquer explicação razoável, Júlio 

Camargo concluiu que aqueles voos seriam todos decorrentes do suposto 

repasse de propina da APOLO, e não sobre os R$4.000.000,00 - os quais faziam 

parte de uma mesma “conta corrente”, conforme narrado pelo próprio delator, e 

decidiu que aquela “prova” por ele produzida estaria apta a corroborar suas 

alegações. 

 

Ocorre que, ao prestar depoimento nos autos da ação 

penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000, o colaborador havia afirmado que, dentre 

o valor de R$4.000.000,00, teria ficado um saldo de R$1.000.000,00, o qual 

                                       
28 Evento 01, OUT28. 
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“entrou em uma conta de afretamento de aviões, que o Ministro utilizava dois 

aviões que eram de minha propriedade e era feitos... Então, isso representava um 

débito e esses débitos eram compensados nessa conta de R$ 1 milhão que ficou 

restante, mais os valores da Apolo” (evento 687). 

 

O próprio delator se contradiz em suas versões 

acusatórias, pois ora afirmando que os voos teriam sido custeados com valores 

da APOLO, ora afirma que teriam sido descontados dos supostos 

R$4.000.000,00, sobre o qual, repisa-se, afirmou desconhecer se “eram para 

algum contrato específico da PETROBRAS”. 

 

E com base naquela tabela feita pelo colaborador que 

apresenta versões tão contraditórias que se criou a tese acusatória no sentido de 

que valores indevidos decorrentes do contrato da APOLO teriam sido pagos aos 

peticionários mediante o custeio de aeronaves utilizadas por José Dirceu.  

 

Ora, não há qualquer prova nos autos que 

demonstre a relação entre os valores pagos pelos voos realizados por José 

Dirceu e a suposta propina originária do contrato apurado nestes autos. E 

não haveria como ser diferente, pois, conforme já esclareceu o peticionário, a 

utilização das aeronaves não era cobrada por Júlio Camargo, e descrição dos 

voos contida na tabela por ele apresentada é absolutamente insustentável. 

 

Com efeito, José Dirceu já detalhou em seu 

interrogatório judicial nos autos da ação penal 5045241-84.2015.404.700029, 

com absoluta precisão, como se dava a utilização dos aviões, e explicou que não 

fez 113 viagens distintas, conforme a tabela produzida pelo colaborador Júlio 

Camargo leva a crer. 

 

                                       
29 Evento 722. 
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Em realidade, basta analisar os códigos IATA contido 

na tabela de voos (evento 1 – OUT28), as datas e horários, para verificar que as 

escalas foram computadas como voos autônomos, levando à falsa percepção de 

que foram realizadas centenas de viagens! 

 

A título de exemplo, analisemos as duas primeiras 

viagens da tabela, realizadas de 08 e 09 de novembro de 2010: um primeiro 

olhar passa a errônea impressão de que José Dirceu tomou o avião em dois dias 

seguidos, passando por quatro cidades distintas... Um olhar mais atento, 

contudo, revela que a aeronave decolou às 22h do aeroporto de Congonhas 

(SBSP), tendo pousado no aeroporto de Guarulhos (SBGR) 25 minutos depois 

(provavelmente apenas por questões operacionais), tendo decolado novamente 

depois da meia noite (por isso, já era dia 09/11), pousando em Brasília (SBBR) 

por volta de duas da manhã! Ou seja, trata-se de uma única viagem, de São 

Paulo a Brasília, que acabou começando no final de um dia, e terminando no 

início de outro, porque a aeronave precisava passar pelo aeroporto de 

Guarulhos. Trata-se, portanto, de uma única viagem, com uma escala, não 

de duas viagens em dois dias distintos! 

 

Não obstante, assim como fez nos autos da ação penal 

nº 5045241-84.2015.404.7000, o Parquet permanece aqui neste feito, ignorando 

essa questão da pluralidade de voos, e afirmando que o peticionário teria 

ocultado ou dissimulado valores que lhe eram devidos a título de propina da 

APOLO mediante a utilização da aeronave do colaborador Júlio Camargo.  

 

Era absolutamente natural que empresários 

emprestassem aeronaves ao ora peticionário, como explicou José Dirceu 

textualmente, e com riqueza de detalhes: 

 

Juiz Federal:- O senhor utilizou um avião dele? 

Interrogado:- Ele me emprestava o avião, fazia questão de emprestar o avião, eu 
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utilizei, doutor, mas não 113 viagens, eu já pago, vou até dizer assim, perdão da 

expressão, esse mico, mas se o senhor olhar cada viagem é uma viagem por 

mês, só que faz escala, faz duas escalas, eu fiz 6 viagens, vem-se de Jundiaí, 

que é um problema da empresa me pegar em São Paulo eu fiz mais uma viagem, aí 

não é possível que eu fiz 113 viagens, aí sai manchete no jornal nacional que eu 

fiz 113 viagens, eu fiz uma viagem por mês ou duas por mês que eu assumo 

e ele nunca me cobrou por essas viagens, que o avião era emprestado por 

mim, e a historia do avião, o senhor conhece nos autos, é inacreditável, 

porque uma hora eu comprei 1 terço, outra hora eu comprei a metade, outra 

hora a Avanti comprou a metade, agora foi a Engevix que comprou. 

(...). 

Juiz Federal:- Mas foram dezenas de viagens, né? 

Interrogado:- Sim, sim senhor, eu já disse ao senhor, que fiz uma por mês ou 

duas por mês. 

Juiz Federal:- E ele não cobrava nada do senhor? 

Interrogado:- Não, senhor. 

Juiz Federal:- Que período que o senhor usou os aviões dele, aproximadamente? 

Interrogado:- Se não me engano, começo de 2010, um pouquinho da metade, até 

metade de 2011, de 8 a 12 meses. 

Juiz Federal:- E ele deixava o senhor utilizar sem cobrar nada nunca? 

Interrogado:- Nunca me cobrou nada, me oferecia o avião, doutor Sergio 

Moro, o que não era inusitado, muitos empresários me emprestaram avião 

pra... 

Juiz Federal:- Não tentavam utilizar o senhor de alguma maneira ou...? 

Interrogado:- Não, ele nunca me pediu nada, ele declara isso, ele nunca me pediu 

nada e eu nunca pedi nada para o doutor Renato Duque ou para outro diretor da 

PETROBRAS, nunca, nunca cheguei a falar “O senhor atende o Júlio Camargo por 

isso, por isso, por isso, nessa licitação.”, aliás, o senhor Júlio Camargo faz questão 

de dizer que nunca me representou na PETROBRAS, ele nunca me representou na 

PETROBRAS. 

(...). 

Ministério Público Federal:- Entendi. O senhor teve acesso à planilha que foi 

oferecida pelo Júlio Camargo? 

Interrogado:- Sim, senhor. 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

72 

Ministério Público Federal:- Todos aqueles voos que constam ali foram efetivados 

pelo senhor? 

Interrogado:- Nós temos que fazer prova disso, se foram efetivados por mim, a 

única coisa que eu digo é que não são 113 voos, porque se for assim todo 

mundo sai daqui faz duas escalas para ir a Manaus, 8 voos, qualquer 

cidadão, vai vender que o cidadão foi, se o senhor ver, é um voo por mês ou dois por 

mês que eu fiz, posso ter feito, nós vamos checar isso e nós vamos juntar aos autos, 

eu quero saber quais são os voos meus e quais são os, porque senhor Júlio Camargo 

voava nesses aviões. 

Ministério Público Federal:- Qual era o custo desses voos, o senhor alguma vez 

efetuou pagamento de voos como esses? 

Interrogado:- Quando eu fiz direto com a TAM eu efetuei e está nos autos, que a 

TAM declarou, a Flex, eu agora não me recordo. 

 

Nestes autos, o interrogatório dos peticionários foi no 

mesmo sentido: 

 

Juiz Federal:- Mas, assim, o senhor usou o avião dele? 

Interrogado:- Eu usei o avião emprestado, jamais ele fez relação comigo de 

empréstimo desse avião com pagamentos do avião. 

Juiz Federal:- Ele nunca cobrou do senhor? 

Interrogado:- Não. E mais, grande parte, vendo os documentos da TAM, no 

momento em que eu usei esse avião, o avião não estava nem em nome dele, estava 

em nome da empresa. 

(...). 

Juiz Federal:- Ele disponibilizava o avião para o senhor por algum motivo? 

Interrogado:- Ele me oferecia o avião. 

Juiz Federal:- Mas sem nada em troca? 

Interrogado:- Sem nada em troca, me oferecia o avião, eu jamais, aliás ele afirma 

isso, jamais discuti com o senhor Júlio Camargo nenhuma licitação da Petrobras, 

jamais ele me pediu, e com nenhum diretor da Petrobras, e não há nenhum 

empresário que possa vir em juízo e dizer que eu discuti com eles, me comprometi 

com eles que eles iam ganhar qualquer licitação da Petrobras ou qualquer convite na 
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Petrobras, que eu jamais fiz isso. 

(José Dirceu, evento 310). 

 

Juiz Federal:- E essa questão, parece que ele tinha um avião que era utilizado pelo 

seu irmão, o senhor pode esclarecer? 

Interrogado:- Eu sabia na época que ele emprestava o avião para o meu irmão, meu 

irmão utilizou acho que 8 meses o avião. 

Juiz Federal:- E pagava pelo avião? 

Interrogado:- Não, não pagava, era empréstimo, o José de vez em quando andava 

em outros aviões também. 

(Luiz Eduardo, evento 310). 

 

A bem da verdade, o próprio delator Júlio Camargo 

caiu em contradição no depoimento prestado nestes autos e assumiu que, na 

conversa inicial com José Dirceu, teria afirmado ao peticionário que poderia 

utilizar o avião “quantas vezes...”: 

 

“Depoente:- (...). Então, o Doutor José Dirceu sabia que eu tinha um avião e depois 

comprei um outro avião. Então, um belo dia, ele me procurou, ou a equipe dele me 

procurou, acho que nesse caso ele me procurou dizendo se ele poderia utilizar o 

avião. “Pode utilizar Senhor José Dirceu quantas vezes...”; “Não preciso ir fazer uma 

viagem”. Só que essas viagens começaram a ficar seguidas... e aí nós chamamos a 

equipe do Doutor José Dirceu: “Olha, eu não consigo mais bancar esse número de 

viagens porque o valor é muito alto para mim". 

  

José Dirceu jamais negou que tenha voado nas 

aeronaves de Júlio Camargo. Não obstante, a tabela de voos apresentada pelo 

delator contém uma série de inconsistências, as quais, além de não 

corroborar suas declarações, conforme se viu acima, demonstram, também, 

que o colaborador colocou “na conta” do peticionário, voos feitos por ele, o 

próprio Júlio Camargo.  
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Com efeito, foi juntada aos autos a resposta de ofício 

expedido à TAM, por meio do qual a empresa forneceu os seguintes documentos: 

(i) relatório com todos os voos realizados pela aeronave PT-XIB30, no período 

entre janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011, com a indicação da data de 

cada voo, cidades de origem e destino e empresa faturada; (ii) lista de 

passageiros dos voos realizados pelas duas aeronaves, a partir de suas bases 

localizadas no aeroporto de Santos Dumont (Rio de Janeiro/RJ) e Pampulha 

(Belo Horizonte/MG). 

 

Comparando a relação de voos apresentada por Júlio 

Camargo com a lista de passageiros dos voos realizados ao Rio de Janeiro e a 

Belo Horizonte, temos a seguinte situação: dos 26 trechos de viagens ao Rio de 

Janeiro ou a Belo Horizonte que o colaborador incluiu na relação de voos 

supostamente feitos por José Dirceu, apenas 11 comprovantes foram 

identificados pela TAM, sendo que, dentre esses documentos, havia apenas 8 

tickets com o nome de José Dirceu (e em um dele, Júlio Camargo estava junto), 

e 3 tickets com o nome de Júlio Camargo e outros passageiros. Para ilustrar 

melhor, veja-se a tabela abaixo: 

 

Voos descritos na relação 

entregue por Júlio Camargo 

Data Horário Passageiros dos voos, segundo 

a relação apresentada pela 

TAM 

SBRJ – SBJD (PT-XIB) 23/01/2011 20:20 José Dirceu 

SBRJ – SBBR (PT-XIB) 30/01/2011 19:40 José Dirceu 

SBSP – SBRJ (PT-XIB) 18/04/2011 19:30 José Dirceu 

SBBH – SBBR (PT-XIB) 03/05/2011 12:57 José Dirceu 

SBBR – SBSP (PP-EVG) 19/11/2010 19:20 Júlio Gerin de Almeida e Júlio 

Belardi de A. Camargo 

SBSP – SBBR (PP-EVG) 23/11/2010 20:17 José Dirceu 

SBSP – SBRJ (PP-EVG) 14/01/2011 13:57 Júlio Gerin de Almeida 

SBRJ – SBBR (PP-EVG) 26/01/2011 12:29 José Dirceu 

SBBR – SBRJ (PP-EVG) 15/03/2011 13:19 José Dirceu 

                                       
30 Na oportunidade, a empresa esclareceu que não tinha o mesmo relatório referente à aeronave PP-EVG. 
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SBRJ – SBSP (PP-EVG) 14/04/2011 20:11 Júlio Gerin de Almeida e José 

Dirceu 

SBSP – SBRJ (PP-EVG) 15/04/2011 20:11 Milton Pascowitch, Júlio 

Gerin de Almeida e outros  

 

Dos poucos documentos obtidos oficialmente a 

respeito dos voos, portanto, temos que apenas 1/3 das viagens imputadas ao 

peticionário foram, de fato, comprovadas. Isso já demonstra, por si só, que as 

supostas provas trazidas pelo colaborador não são idôneas. 

 

Na realidade, sequer é possível saber se a inclusão de 

voos feitos por ele mesmo na relação juntada nestes autos foi um equívoco, ou 

foi proposital e com o único objetivo de “criar” e robustecer as “provas” que se 

comprometeu a juntar em seu acordo de colaboração. Afinal, não parece 

razoável “cobrar” do peticionário voos em que ele não esteve presente, ou ainda, 

voos em que o próprio colaborador (e proprietário da aeronave) estava junto! 

 

Mas não é só. Analisando mais detidamente o relatório 

juntado pela TAM, com a relação de todos os voos realizados pela aeronave PT-

XIB31, no período entre janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011, constata-se 

que Júlio Camargo não pode sequer provar que custeou os voos que afirmou 

terem sido realizados por José Dirceu. 

 

Com efeito, por meio do relatório fornecido pela TAM é 

possível verificar que os voos realizados na aeronave PT-XIB foram faturados por 

diversas empresas diferentes e, dentre elas, a Beydoun Intl. Adm. Partic. e 

Invest. Ltda. (então proprietária parcial da aeronave) e a TREVISO do Brasil, 

pertencente ao Júlio Camargo. 

 

Ocorre que, os voos da aeronave PT-XIB relacionadas 

                                       
31 Na oportunidade, a empresa esclareceu que não tinha o mesmo relatório referente à aeronave PP-EVG. 
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na tabela de Júlio Camargo, sem nenhuma exceção, não foram faturados por 

sua empresa, mas sim pela Beydoun Intl. Adm. Partic. e Invest. Ltda.. Apenas a 

título demonstrativo, já que a integralidade dos documentos está juntada a estes 

autos e pode ser analisada, segue a imagem comparativa entre uma tabela e 

outra, com apenas os sete primeiros voos descritos pelo colaborador: 

 

1) Tabela apresentada por Júlio Camargo (evento 01, OUT28): 

 

 

2) Tabela apresentada pela TAM (evento 01, OUT34): 

 

 

 

 

Da mesma forma, ocorreu em relação aos voos 

realizados na aeronave PP-EVG. Com efeito, muito embora a TAM tenha 

informado que não possui o relatório com a indicação da data de cada voo, 

cidades de origem e destino e empresa faturada, no ofício acostado ao evento 01-

OUT33, sobreveio a informação de que, no período entre 25 de fevereiro de 2010 

a 27 de novembro de 2011, os voos e pagamentos eram realizados com base no 

Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Uso e Gerenciamento de 
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Aeronave, firmado com a Beydoun Intl. Adm. Partic. e Invest. Ltda.. 

 

O período acima citado, no entanto, compreende todos 

os voos apresentados na tabela de Júlio Camargo e referentes à aeronave PP 

EVG32. 

 

Assim, além de não provar que todos os voos descritos 

em sua tabela foram realizados por José Dirceu, Júlio Camargo também não 

demonstrou que teria, de fato, custeado aquelas viagens.  

 

Não se sabe se, em comum acordo, os proprietários da 

aeronave decidiram custear viagens a determinadas pessoas, ou se havia um 

acerto de contas entre eles. Não se sabe, também, se esses voos faturados em 

nome da Beydoun Intl. Adm. Partic. e Invest. Ltda. se referem aos alegados 

“débitos encontrados na TAM”, os quais “praticamente obrigaram” Júlio Camargo 

a ficar com a integralidade do avião33. Enfim, se houve um acerto de contas, 

estes devem ter sido feitos pelos proprietários das aeronaves, que decidiam 

juntos ou unilateralmente a respeito do empréstimo dos aviões. 

 

Não obstante, o fato de José Dirceu ter utilizado as 

aeronaves que pertenciam a Júlio Camargo não corrobora a versão no sentido de 

que houve o custeio de 113 (cento e treze) viagens, as quais teriam sido pagas 

com valores de propina, tampouco que esses valores seriam decorrentes da 

                                       
32 Segundo consta na tabela elaborado por Júlio Camargo, os voos realizados por José Dirceu na aeronava PP 

EVG teriam ocorrido entre novembro de 2010 a julho de 2011 (evento 01, OUT28). 

33 No depoimento prestado nestes autos, Júlio Camargo afirmou que, razão de problemas financeiros dos 

sócios, teve de comprar o avião integralmente: “Depoente:- Não. Imagina. Absolutamente. Eu vou reafirmar que 

o Doutor Jose Dirceu nunca foi meu sócio em nenhum avião. Quando eu comprei um avião Excel, havia, eu 

comprei um terço desse avião. Havia mais dois sócios, que não eram o Doutor José Dirceu. Devido a problemas 

financeiros de um dos sócios, depois débitos encontrados na TAM eu fui praticamente obrigado a ficar com o 

avião inteiro. Então, esse primeiro Excel eu comprei inicialmente um terço e depois comprei os dois terços 

restantes”. 
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APOLO. 

 

 

f) Da lavagem de capitais mediante negócios simulados entre a 

AUGURI e a CREDENCIAL 

 

Por fim, no tópico 2.2.3 da denúncia, o Parquet afirma 

que as empresas AUGURI, pertencente a Júlio Camargo, e CREDENCIAL, 

supostamente de fachada e pertencente aos corréus Eduardo de Meira e Flávio 

Macedo, teriam celebrado contratos fictícios a pedido do peticionário Luiz 

Eduardo, a fim de que, posteriormente, fossem repassados os valores indevidos 

supostamente recebidos da APOLO TUBULARS. 

 

Para a acusação, a materialidade do delito estaria 

evidenciada pelos seguintes elementos: “i) contrato e respectivo registro de 

oportunidade firmados entre a AUGURI e a CREDENCIAL, bem como as notas 

fiscais e os comprovantes de pagamento dele decorrentes; ii) documentos 

apreendidos com os denunciados; iii) diversos depoimentos prestados perante 

esse Juízo e/ou o Parquet federal; iv) Relatório de Análise nº 14/2016 – 

ASSPA/PRPR; e v) evidências de que os serviços objeto dos contratos não foram 

executados, servindo como artifício para dissimular os repasses dos valores 

ilícitos decorrentes dos crimes antecedentes” (evento 344, fls. 103). 

 

De fato, houve um contrato fictício firmado entre a 

CREDENCIAL e a AUGURI, e há nos autos evidências de que os serviços objeto 

daquele contrato não foram executados. 

 

Com efeito, o próprio representante da Credencial, o 

corréu Eduardo de Meira, assumiu não ter prestado qualquer serviço para a 

empresa de Júlio Camargo. 
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Em síntese, o acusado esclareceu que havia iniciado a 

consultoria comercial para a APOLO, mas, “no meio de caminho”, perdeu o 

negócio para o Júlio Camargo. Assim, para que fossem recompensados pelos 

trabalhos iniciais, o Sr. Carlos Eduardo “falou que acertasse então com o Senhor 

Júlio Camargo”, razão pela qual celebraram o contrato com a AUGURI, que 

repassou parte dos valores que havia recebido da empresa de tubos.  (evento 

310). 

 

Ao ser questionado por Vossa Excelência sobre o fato 

de as pessoas envolvidas no contrato com a APOLO não confirmarem a sua 

versão, o corréu afirmou que, em razão das acusações que lhe recaem no curso 

da Operação Lavajato, todos “deixaram de conhecê-lo”: 

 

Juiz Federal:- Mais uma questão do senhor Carlos, todas as pessoas que foram 

ouvidas aqui nenhuma confirmou essa versão que o senhor fala, que foi contratado 

pela... 

Interrogado:- Então, excelência, eu pensei nisso, exatamente, eu assistia e me 

sentia mal. O que acontece, a denúncia, a acusação diz que eu peguei e recebi 700 

mil reais do senhor Júlio Camargo para entregar para o senhor José Dirceu, isso 

está na minha acusação, ninguém quer ser meu amigo agora, então acredito o 

senhor Carlos Baptista acha que assim a defesa dele fica mais fácil porque a minha 

relação foi com ele, direto com o senhor Carlos Baptista, minha com ele, pessoal 

mesmo, inclusive eu considerava ele muito amigo, como se fosse uma pessoa que eu 

tinha no Rio de Janeiro como meu amigo; eu sou do interior de São Paulo, um 

mercado novo, extremamente grande, continuo confiando nesse mercado, se eu 

pudesse ter uma representada para vender tubos para a Petrobras eu focaria nisso, 

porque a gente poderia também não só vender para a Petrobras, a Petrobras tinha 

um plano de fazer também... 

Juiz Federal:- Por que o pessoal da Petrobras também não se recorda do senhor 

lutando pelos interesses da Apolo? 

Interrogado:- Então, todos pelos mesmos motivos, eu acredito, seria muito fácil a 
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gente fazer uma acareação e eu fazer a memória deles voltar, porque não é possível 

que ninguém me reconheça, o senhor Carlos... 

 

Pois bem. Conforme já afirmado anteriormente, os 

peticionários não tiveram qualquer envolvimento nos fatos aqui apurados. 

Exatamente por isso, não lhes é possível afirmar, categoricamente, em que 

circunstâncias se deram as tratativas e a contratação da APOLO pela Petrobrás, 

tampouco os termos dos contratos celebrados entre as empresas de Júlio 

Camargo, a Credencial e a APOLO. 

 

Não obstante, ambos deixaram claro que receberam 

valores da Credencial apenas em meados de 2008, quando a empresa JD 

prestou serviços de consultoria e assessoria: 

 

Juiz Federal:- Senhor Luiz, os fatos aqui dizem respeito a essa empresa, 

especialmente, Credencial Construtora, o senhor tem relação com essa empresa, a 

JD, o senhor trabalhava na JD Assessoria, né? 

Interrogado:- Sim. 

Juiz Federal:- A JD tinha relação com essa empresa? 

Interrogado:- Essa empresa, teve relação com essa empresa em 2008. 

Juiz Federal:- Pode me esclarecer, então? 

Interrogado:- Sim. Foi feito um contrato para prestação de serviços, o contrato 

durou 8 meses se não me falha a memória, foi a ocasião em que nós tivemos relação 

com ela. 

Juiz Federal:- E o que era esse contrato? 

Interrogado:- Esse contrato foi para serviço, prospectar serviços no exterior, haja 

vista que a empresa trabalhava com energia solar, construção, tecnologia de 

informação, quer dizer, ela já estava se formando no mercado, e... 

Juiz Federal:- Energia solar que ela lidava? 

Interrogado:- Isso. E pediu apoio, e nós fomos até o Panamá, eles foram até lá. 

 (Luiz Eduardo, evento 310). 
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Interrogado:-  (...) eu tive uma relação com a Credencial que eu comprovo, dei uma 

consultoria no Panamá, acompanhei eles ao Panamá, recebi, em 2008, nada mais, 

não tenho nenhuma relação. 

Juiz Federal:- Como é que foi essa consultoria no Panamá, o senhor pode 

esclarecer? 

Interrogado:- Nós fomos ao Panamá, eu apresentei eles a empresários, ao 

presidente da república, o Panamá vivia uma crise grave no setor elétrico, fui 

acompanhado de um empresário, se não me engano, de nome Colbi, da empresa 

Heliobrás, eu fiz todo o meu trabalho, toda a parte que eu tinha que fazer, depois, 

por razões da empresa Heliobrás que foi vendida, teve crise e tudo, eles não deram 

continuidade ao trabalho, eu prestei o meu trabalho e cobrei aquilo que eu considerei 

adequado, e eles pagaram, não tenho mais nenhuma relação com eles em nada, 

porque na denúncia que foi feita nessa ação e numa outra operação apresentou-se 

para a sociedade pelo Ministério Público como se eu tivesse relação com os recursos 

recebidos pela empresa na Via Bahia, na Isolux Projetos, na CMMS, e depois 

aparece na operação Arquivo X como se eu tivesse recebido esses recursos lá ou a 

Temac Isolux, 6 milhões e meio fossem pra mim, então eu estou sendo transformado 

num super, eu não tenho nenhuma relação, e muito menos com o senhor Júlio 

Camargo. 

(José Dirceu, evento 310). 

 

O envolvimento mantido entre os peticionários e os 

representantes da Credencial, portanto, não guardam qualquer relação com as 

questões aqui apuradas. 

 

Não obstante, o Ministério Público Federal invoca os 

depoimentos prestados pelos colaboradores Júlio Camargo e Milton Pascowitch, 

e o Relatório de Análise nº 14/2016 – ASSPA/PRPR, com o intuito de corroborar 

sua tese acusatória. 

 

Pois bem. Inicialmente, o depoimento de Milton 

Pascowitch foi citado pela acusação apenas “a título complementar”, no intuito 
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de demonstrar “a proximidade existente entre os denunciados”, visto que o 

colaborador “aduziu ter encontrado FLÁVIO MACEDO e EDUARDO MEIRA, por 

diversas ocasiões, na residência de JOSÉ DIRCEU” (fls. 112, evento 344). Esses 

fatos, contudo, jamais foram negados pelos peticionários ou pelos 

representantes da Credencial, e não estão aptos a demonstrar a conduta 

delituosa imputada pelo Parquet. 

 

Depois, o órgão acusatório cita a versão apresentada 

por Júlio Camargo, no sentido de que o peticionário Luiz Eduardo teria lhe 

solicitado que parte dos supostos pagamentos indevidos decorrentes da Apolo 

fosse pago por meio da empresa Credencial: 

  

Ministério Público Federal:- O Senhor mencionou que foi feito também repasse de 

valores para a empresa Credencial? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- Como que foi feito? Como que foi operacionalizado? 

Depoente:- Bom, Doutora, eu como reportei, eu tinha um débito a ser pago dentro 

dessa operacionalização, débitos referentes a utilização do avião e mais um 

pagamento que era feito em dinheiro. Esse pagamento em dinheiro, evidentemente, 

havia uma demanda para que esse cronograma de pagamento se acelerasse. Eu não 

tinha como acelerar a criação de reais em caixa para poder acelerar o cronograma 

solicitado. Então... por sugestão minha, eu pedi a eles que indicassem uma empresa, 

com a qual eu pudesse fazer um contrato com as minhas empresas, desde que 

tivessem mais ou menos o mesmo objetivo, para que eu pudesse acelerar esse 

cronograma e me foi apresentado uma, essa empresa Credencial, que eu já tinha 

ouvido falar dela... em algum momento na Petrobras não poderia precisar à Senhora 

como, em que momento viu.. mas, era um nome que pra mim, não era um nome 

estranho. 

Ministério Público Federal:- Só para deixar bem claro Senhor Júlio... 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- Quem que indicou para o Senhor a empresa 

Credencial? 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

83 

Depoente:- O Doutor Luiz Eduardo. 

Ministério Público Federal:- Certo. 

 

Ocorre que, mais adiante, no mesmo depoimento 

prestado nestes autos, ao ser questionado por Vossa Excelência, o colaborador 

afirmou que desconhece se houve o efetivo repasse desses valores ao 

“grupo do Senhor José Dirceu”:  

 

Juiz Federal:- Sabia disso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão a ser 

apresentada ao Senhor... E a única transferência que o Senhor fez, bancária, foi 

esse para a Credencial, relativamente a esse contrato? 

Depoente:- É, foram cinco transferências Excelência. 

Juiz Federal:- Cinco transferências totalizando cerca de? 

Depoente:- Setecentos mil reais. 

Juiz Federal:- O Senhor tem conhecimento se esse dinheiro foi efetivamente 

repassado ao grupo do Senhor José Dirceu e se sim como? 

Depoente:- Não tenho conhecimento. 

 

Temos, portanto, que os “diversos depoimentos 

prestados perante esse Juízo e/ou o Parquet federal”, invocados pelo Ministério 

Público como forma de evidenciar a materialidade do crime, consistem, 

basicamente, num delator que não sabe nada além de uma relação pessoal 

mantida entre os acusados, e outro que não tem elementos para chegar a 

conclusão alguma, mas acusa levianamente, muito provavelmente no 

intuito de robustecer seu acordo de colaboração. 

 

Por fim, mas não menos inconsistente, o Ministério 

Público Federal elaborou Relatório de Análise nº 14/2016 – ASSPA/PRPR, com o 

resultado do afastamento do sigilo bancário e telefônico (parcial, conforme se viu 

na tese preliminar exposta no início desses Memoriais) dos investigados, por 

meio do qual afirmou que “logo após os aportes financeiros da AUGURI para a 
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CREDENCIAL, essa repassava a maior parte dos valores para os seus sócios 

FLÁVIO MACEDO e EDUARDO DE MEIRA”, e as transações de saída de recursos 

se deram nas mesmas datas ou em datas bastante próximas àquelas em que 

ocorreram as ligações telefônicas dos/para os sócios da CREDENCIAL para/de 

terminais vinculados à empresa JD ASSESSORIA”. 

 

Assim, concluiu que “o maior fluxo de ligações entre os 

sócios da CREDENCIAL e os terminais vinculados à JD ASSESSORIA ocorreu 

durante o período em que realizados os pagamentos da AUGURI em favor da 

CREDENCIAL (março a julho de 2012), identificando-se a realização de 300 

ligações, em uma média de 60 contatos mensais” (evento 344, fls. 109). 

 

Ainda, o Parquet tenta relacionar saques feitos pelos 

representantes da CREDENCIAL com ligações realizadas para os peticionários, 

dias antes ou dias depois das movimentações bancárias. 

 

Ocorre que, após ter acesso ao resultado da 

interceptação telefônica juntado aos autos, esta defesa cruzou todas as ligações 

feitas entre os terminais da JD (9457-9291, 9457-9742, 9461-0020, 9483-1677 

e 9490-2998) e os terminais dos corréus Eduardo de Meira (33089181, 

34763151, 32841445) e Flávio Macedo (33240868, 38732627, 39032182, 

38733640 e 38454040). 

 

De uma análise detida sobre o material, foi possível 

verificar que o órgão acusatório fez uma “conta de chegada”, muito 

provavelmente para viabilizar os supostos indícios descritos na denúncia. 

 

Com efeito, o Ministério Público Federal afirmou, no 

Relatório 14/2016 (evento 01-OUT51), que o maior número de ligações 

telefônicas (449) entre os acusados ocorreu no período entre “março/2012 a 
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julho/2012 (meses em que ocorreram a entrada de recursos da AUGURI 

EMPREENDIMENTOS) e de agosto/2012 a outubro/2012 (período que 

antecedeu à entrada de recursos, oriundos de outras empresas, na conta da 

CREDENCIAL CONSTRUTORA). 

 

O que o representante ministerial não narrou em seu 

relatório, todavia, é que, no resultado da interceptação telefônica juntado aos 

autos, é possível constatar, também, que as ligações entre os peticionários e 

os representantes da CREDENCIAL sempre foram muito frequentes: (i) entre 

maio e dezembro/2011, foram identificadas 189 ligações; (ii) entre janeiro e 

dezembro/2013, foram identificadas 234 ligações; e (iii) entre janeiro e 

dezembro/2014, foram identificadas 191 ligações. 

 

A única conclusão que é possível extrair dos dados 

acima narrados, portanto, é que os peticionários mantinham relações com os 

acusados Eduardo e Flávio e se falavam por telefone. Nada mais do que isso! 

 

Mas tem mais! O Ministério Público Federal faz uma 

análise – parcial, conforme será visto a seguir, sobre as ligações feitas pelos 

acusados e eventuais movimentações bancárias realizadas pelos representantes 

da Credencial. Com isso, pretendeu demonstrar que “a quase totalidade das 

ligações telefônicas (período de março/2012 a outubro/2012) ocorreram no mesmo 

dia (ou em dias próximos) a eventos de saída de recursos nas contas da 

CREDENCIAL CONSTRUTORA e do sócio FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

MACEDO”. 

 

É exatamente neste ponto que está a “conta de 

chegada” do órgão acusatório, pois não é que “a quase totalidade” das ligações 

telefônicas ocorreram próximo às movimentações bancárias. O fato é que, para o 

Parquet, apenas aquelas ligações realizadas em dias próximos às movimentações 
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foram especificadas em seu relatório. 

 

Na realidade, essas ligações narradas no Relatório nº 

14/2016 foram a minoria em cada mês, conforme será detalhadamente 

demonstrado a seguir. 

 

No mês de março de 2012, o órgão acusatório 

aponta: (i) 2 (duas) ligações feitas da JD ao Flávio, e 4 (quatro) ligações feitas 

pelo Flávio à sede da JD, no dia 20; (ii) 1 (uma) ligação feita da sede da JD para 

Flávio, e outra feito por Flávio à sede da empresa JD, no dia 21; e 2 (duas) 

ligações feitas da sede da JD para Flávio, no dia 22.  

 

Para essas ligações, o representante ministerial 

aponta as seguintes transações bancárias, as quais, é necessário dizer, não 

indicam qualquer saque de valores que, posterior e possivelmente, poderiam ter 

sido repassados aos peticionários: 

 

 

 

 

Por fim, ainda no mês de março, há o registro de uma 

ligação feita da sede da JD ao terminal de Flávio, no dia 29, relacionando-a com 

um saque feito no dia 02 de abril, de R$600,00: 

 

 

 

Da análise do material do sigilo telefônico, todavia, foi 
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possível identificar que, do terminal 01991117030, pertencente ao corréu 

Flávio, há inúmeras outras ligações, feitas em dias diversos do mês de março: 

 

Março/2012 01/03 – 2 ligações   

07/03 – 2 ligações 

08/03 – 2 ligações 

12/03 – 6 ligações 

13/03 – 4 ligações 

16/03 – 4 ligações 

17/03 – 4 ligações 

18/03 – 2 ligações 

28/03 – 2 ligações 

30/03 – 2 ligações 

 

Além do mais, do próprio quadro apresentado pelo 

Parquet no referido Relatório de Análise, com o número total de ligações 

feitas entre os representantes da Credencial e os peticionários entre os meses de 

março a julho, foram identificadas 89 ligações no mês de março: 

 

 

 

Assim, a única conclusão possível de se alcançar é a 

de que, de uma maneira bem “torta”, o Parquet tentou concluir pela prática de 

recebimentos indevidos porque, dentre as 89 ligações feitas pelos acusados 

naquele mês, 11 foram próximas a movimentações bancárias que não dizem 

absolutamente nada! 

 

No mês de março, portanto, o Ministério Público 

Federal especificou em seu relatório 10 ligações dentre as 89 ocorridas naquele 

mês, para afirmar que “a quase totalidade das ligações telefônicas (período de 
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março/2012 a outubro/2012) ocorreram no mesmo dia (ou em dias próximos) a 

eventos de saída de recursos nas contas da CREDENCIAL CONSTRUTORA e do 

sócio FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO”. 

 

No mês de abril de 2012, o órgão acusatório aponta: 

(i) 01 (uma) ligação feita da sede da empresa JD ao terminal de Flávio, no dia 

03, no mesmo dia em que houve um saque conta da Credencial, no valor de 

R$8.000,00: 

 

 

 

No dia 04 de abril, identificou-se mais 01 (uma) 

ligação da empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., a qual foi relacionada, 

pelo Ministério Público Federal a saques realizados nos dias 04, 05 e 11 do 

mesmo mês: 

 

 

 

No dia 20 de abril, foram 2 (duas) ligações feitas da 

JD ao Flávio, e 2 (duas) ligações feitas pelo Flávio à sede da JD. Em razões 

desses contatos, o MPF relacionou saques feitos pelos corréus no dias 20 e 23 de 

abril: 
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No dia 26 de abril, há outra ligação da JD com o 

corréu Flávio, a qual foi relacionada a dois saques feitos no dia 27, no valor de 

R$1.000,00. Nesse exemplo específico, os maiores valores são referentes ao 

pagamento de cartão de crédito no valor de R$35.867,73, e um cheque 

emitido/debitado no valor de R$6.000,00, os quais foram anexados pelo MPF 

sem qualquer justificativa: 

 

 

Da análise do material do sigilo telefônico, todavia, foi 

possível identificar que, do terminal 01991117030, pertencente ao corréu 

Flávio, há inúmeras outras ligações, feitas em dias diversos do mês de abril: 

 

Abril/2012 05/04 – 2 ligações 

09/04 – 2 ligações 

10/04 – 1 ligação 

11/04 – 2 ligações 

16/04 – 2 ligações 

25/04 – 2 ligações 

 

No mês de abril, portanto, temos que, das 54 ligações 

identificadas pelo próprio órgão acusados no quadro acima copiado, apenas 07 

foram utilizadas – por mera suposição, diga-se – para justificar a suposta relação 

existente entre movimentações financeiras e recebimentos ilícitos. 

 

No mês de maio de 2012, foram identificadas 02 

(duas) ligações feitas da sede da JD ao corréu Flávio, nos dias 07 e 09 de maio, 

as quais foram relacionadas a dois saques feitos no dia 09, um da empresa 
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CREDENCIAL e outro da conta de Flávio: 

 

 

 

No dia 10, mais uma ligação feita da sede da empresa 

JD ao corréu Flávio foi associada a saques feitos da empresa CREDENCIAL e da 

conta de Flávio: 

 

 

Por fim, no dia 22, uma ligação feita do terminal de 

Flávio para a empresa JD foi relacionada a um saque feito da conta do corréu 6 

(seis) dias depois: 

 

 

Da análise do material do sigilo telefônico, todavia, foi 

possível identificar que, do terminal 01991117030, pertencente ao corréu 

Flávio, há inúmeras outras ligações, feitas em dias diversos do mês de maio: 

 

Maio/2012 02/05 – 2 ligações 

03/05 – 1 ligação 

11/05 – 1 ligação 

14/05 – 8 ligações 

16/05 – 4 ligações 

21/05 – 4 ligações 

23/05 – 2 ligações 

28/05 – 2 ligações 
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No mês de maio, portanto, num total de 78 ligações 

identificadas pelo próprio órgão acusador no quadro acima copiado, 4 foram 

utilizadas para afirmar que “a quase totalidade das ligações telefônicas (período 

de março/2012 a outubro/2012) ocorreram no mesmo dia (ou em dias próximos) a 

eventos de saída de recursos nas contas da CREDENCIAL CONSTRUTORA e do 

sócio FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO”. 

 

Acerca do mês de junho de 2012, o Ministério 

Público Federal não apresenta nenhuma evidência, apesar de afirmar que “a 

quase totalidade das ligações telefônicas (período de março/2012 a 

outubro/2012) ocorreram no mesmo dia (ou em dias próximos) a eventos de saída 

de recursos nas contas da CREDENCIAL CONSTRUTORA e do sócio FLÁVIO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO”. 

 

Em julho de 2012, o Ministério Público Federal 

apontou 02 (duas) ligações realizadas entre os terminais da JD e do corréu 

Flávio no dia 26 de julho, para relacioná-las a saques feitos nos dias 27 e 30 do 

mesmo mês: 

 

 

 

Da análise do material do sigilo telefônico, todavia, foi 

possível identificar que, do terminal 01991117030, pertencente ao corréu 

Flávio, há inúmeras outras ligações, feitas em dias diversos daqueles citados no 

relatório ministerial: 

 

Julho/2012 05/07 – 2 ligações 

16/07 – 2 ligações 

19/07 – 3 ligações 

24/07 – 1 ligação 

27/07 – 1 ligação 

28/07 – 3 ligações 
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Apesar de identificar 43 ligações, conforme demonstra 

o quadro acima anexado, o Ministério Público Federal apontou apenas 02 (duas), 

para justificar uma imaginária relação existente entre movimentações 

financeiras e recebimentos indevidos. 

 

No mês de agosto de 2012, foi identificada uma 

ligação feita pelo corréu Flávio à sede da JD, no dia 03, no mesmo dia em que 

houve as seguintes movimentações: 

 

 

 

Em seguida, foram identificadas 02 (duas) ligações 

feitas entre a sede da JD e o corréu Flávio, nos dias 14 e 16 de agosto, as quais 

foram relacionadas ao seguinte saque: 

 

 

 

Ainda, no dia 20 foram identificadas 7 (sete) ligações 

feitas entre a JD e o corréu Flávio, e no dia 21, 3 (três) ligações feitas do 

terminal de Flávio para a sede da JD, as quais foram relacionadas com a 

seguinte movimentação bancária: 
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No dia 22, foram identificadas 4 (quatro) ligações 

feitas por Flávio à sede da JD, as quais foram relacionadas com o seguinte 

saque, no valor de R$50.000.000,00: 

 

 

 

Nos dias 31 de agosto e 03 de setembro, foram 

identificadas 2 (duas) ligações feitas entre Flávio e a sede da JD, as quais foram 

relacionadas com duas movimentações financeiras feitas nos mesmos dias: 

 

 

 

Por fim, no mês de setembro de 2012, o órgão 

ministerial identificou 3 (três) ligações feitas entre os acusados e as relacionou a 

um saque de R$4.000,00, feito no mesmo dia: 

 

 

 

Da análise do material do sigilo telefônico, todavia, foi 

possível identificar que, do terminal 01991117030, pertencente ao corréu 

Flávio, há outras ligações, feitas em dias diversos daqueles citados no relatório 

ministerial: 

 

Setembro/2012 05/09 – 2 ligações 

13/09 – 3 ligações 

27/09 – 5 ligações 

28/09 – 2 ligações 

 

A análise feita por esta defesa ficou exaustiva, mas foi 
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necessária para demonstrar a Vossa Excelência que os elementos trazidos pelo 

Ministério Público para comprovar os alegados repasses feitos da Credencial aos 

peticionários foram expostos de maneira deturpada, e com presunções 

absurdas. 

 

Assim, seja pelos “diversos depoimentos prestados 

perante esse Juízo e/ou o Parquet federal”, seja pelo “Relatório de Análise nº 

14/2016 – ASSPA/PRPR”; as conclusões ministeriais no sentido de que a 

materialidade do crime estaria demonstrada são absolutamente alheias às 

provas dos autos. 

 

A falta de elementos probatórios fica ainda mais 

evidente ao se analisar a situação específica do peticionário José Dirceu. Não há 

nenhuma prova documental ou testemunhal que demonstre a sua participação 

no suposto contrato fictício celebrado entre a AUGURI e a CREDENCIAL. 

Também não há qualquer indício ou narrativa de que ele teria participado da 

suposta indicação da empresa CREDENCIAL para o recebimento de valores, e 

tampouco de que teria recebido os valores decorrentes desse contrato.  

 

Pelo contrário, o colaborador foi objetivo em seu 

depoimento ao esclarecer que jamais tratou de pagamento ou recebimento de 

propinas com o peticionário, e também não poderia afirmar que os valores 

supostamente pagos teriam sido entregues a ele.  

 

Não por outra razão, a acusação teve de usar de 

subterfúgios para inserir o peticionário nos fatos, usando expressões como “em 

nome”, “em favor”, “representando” ou “no interesse” de José Dirceu. 

 

Enfim, não é possível permitir que José Dirceu 

continue sendo denunciado, processado e condenado pela prática de crimes 
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apenas porque “há rumores” de que indicou Renato Duque para assumir o 

cargo de Diretor na Petrobrás e, com base nessa premissa, recebeu valores 

exorbitantes a título de propina sobre diversos contratos celebrados entre 

empresas privadas e a Petrobrás. 

 

Tivesse alguma lógica no fundamento acusatório, o 

peticionário deveria ter sido denunciado em todos os processos em que 

Renato Duque foi réu. 

 

Não se pode admitir, também, que documentos e 

contratos sejam automaticamente tidos como provas de crime simplesmente 

porque algum delator assim afirmou. Da mesma forma, viagens e empréstimos 

de aeronaves também não podem ser vistas como ocultação e/ou dissimulação 

de valores ilícitos apenas porque, de repente, ao colaborador essa narrativa ficou 

interessante. 

 

Dizer que alguém pertence a uma organização 

criminosa exige mais do que afirmar tal fato. Entre afirmar e provar há uma 

grande diferença. É preciso mostrar, ainda que em um mínimo de indícios.  

 

Mais uma vez, o que se viu foi o Ministério Público 

Federal invertendo o ônus da prova e impondo aos peticionários fazer prova de 

que não praticaram dos fatos criminosos que lhes foram imputados por alguns 

delatores, cabendo a eles provar que não receberam valores indevidos sobre 

negócios que jamais tiveram conhecimento. 

 

 

3. ASPECTOS JURÍDICOS 

 

3.1  DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 
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3.1.1 Atipicidade em razão da condição de sujeito ativo do crime 

 

A imputação de corrupção passiva em relação aos 

peticionários também em nada merece prosperar. Segundo a denúncia, José 

Dirceu e Luiz Eduardo, “em unidade de desígnios e de modo consciente e 

voluntário, em razão das posições que ocupavam no núcleo político do Partido dos 

Trabalhadores – PT, responsável por conceder apoio para a manutenção de 

RENATO DUQUE no cargo de Diretor de Serviços da PETROBRAS, solicitaram, 

aceitaram e receberam, para si e para outrem, parte dos valores espúrios 

oferecidos/prometidos pelos executivos da APOLO TUBULARS e aceitos por 

RENATO DUQUE na condição de funcionário da PETROBRAS, agindo, assim, como 

beneficiários do produto da corrupção” (fls. 3). 

 

Ocorre que, como amplamente demonstrado acima, 

José Dirceu, e tampouco Luiz Eduardo, nunca tiveram o condão de exercer 

qualquer tipo de influência sobre órgão estatal e, assim, manter o corréu Renato 

Duque no cargo de Diretor. Na verdade, durante o período inferido da denúncia, 

sequer os peticionários exerciam atividade de funcionário público. 

 

E como é cediço, o crime de corrupção passiva é 

classificado como próprio e, portanto, “exige qualidade ou condição especial do 

sujeito, qual seja a de funcionário público”34. “Sujeito ativo do crime haverá de 

ser o exercente de função pública, mesmo que fora dela ou ainda que não a 

tenha assumido”35 (grifou-se); ou, segundo o magistério de Eduardo Magalhães 

Noronha: 

 

“Sujeito ativo é o funcionário que solicita ou aceita a vantagem. É mister que 

                                       
34 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. V. 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 125. 

35 COSTA JR., Paulo José da. Comentários ao Código Penal. V. 3. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 473. 
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revista essa qualidade, mesmo porque o delito integra o capítulo que versa 

os crimes praticados por funcionários públicos”36 (grifou-se). 

 

Esta defesa não se olvida da possibilidade de que um 

agente externo, em conluio com um funcionário público, pratique o crime em 

comento, até mesmo por disposição do art. 29 do Código Penal. Ocorre que nem 

essa segunda hipótese pode ser aventada no caso dos autos. 

 

Como é de conhecimento público, o peticionário José 

Dirceu foi reeleito deputado federal pelo estado de São Paulo no ano de 2002, 

mesma oportunidade em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da 

República. Após a posse como deputado, José Dirceu foi nomeado Ministro-

Chefe da Casa Civil e permaneceu no cargo até o ano de 2005, momento em que 

pediu demissão e reassumiu o seu posto no Poder Legislativo. 

 

Naquele mesmo ano, teve o seu mandato cassado por 

seus pares e, desde então, permaneceu distante de qualquer atividade de 

natureza pública – até mesmo porque permaneceu preso durante certo período, 

em decorrência de condenação na ação penal originária do STF de nº 470. 

 

Igualmente, LUIZ EDUARDO também não exercia 

qualquer cargo público desde 2004, quando deixou a Diretoria Financeira da 

Transerp, em Ribeirão Preto. 

 

Vê-se, portanto, que os peticionários em nada podem 

ser enquadrados no conceito de funcionário público moldado pelo legislador no 

art. 327 do Código Penal, sequer na figura de funcionário público por 

equiparação, esta prevista no § 1º do mesmo dispositivo citado: 

 

                                       
36 NORONHA, Eduardo Magalhães. Direito penal. V. 4. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 243. 
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“Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 

transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 

entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 

contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 

Pública”. 

 

Nesse sentido, as clássicas lições de Nelson Hungria já 

apontavam os contornos que o legislador se utilizou para delimitar o âmbito de 

incidência da norma do art. 327: 

 

“Pode dizer-se, como corolário do art. 327, que não é propriamente a qualidade de 

funcionário que caracteriza o crime funcional, mas o fato de que é praticado por 

quem se acha no exercício de função pública, seja esta permanente ou temporária, 

remunerada ou gratuita, exercida profissionalmente ou não, efetiva ou 

interinamente, ou per accidens”37. 

 

Da mesma forma, a jurisprudência já pacificou o 

entendimento do conceito de funcionário público para fins penais, nos termos do 

citado art. 327 do Código Penal. Conforme a interpretação adotada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

“Na seara do Direito Penal, a extensão do conceito de funcionário público encontra-se 

vinculado à noção de função pública, que pressupõe o desempenho, em caráter 

profissional e ainda que por pessoas estranhas à Administração, de quaisquer 

atividades próprias do Estado direcionadas à satisfação de necessidades ou 

conveniências de interesse público” (RHC 8.267/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, 

SEXTA TURMA, julgado em 27/04/1999, DJ 17/05/1999, p. 240).  

 

No mesmo sentido, é o quanto entendido pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região: 

                                       
37 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. V. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 398. 
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“O nosso Código Penal, através de seu art. 327, adotou a noção extensiva e deu 

maior elasticidade ao conceito de funcionário público. Isto é, não exige, para 

caracterização de funcionário público, o exercício profissional ou permanente da 

função pública. Basta o indivíduo exercer, ainda que temporariamente e sem 

remuneração, cargo, emprego ou função pública” (TRF4, HC 43627 RS 

1999.04.01.043627-0, Rel. Desembargador Federal VILSON DARÓS, TURMA DE 

FÉRIAS, julgado em 15/07/1999, DJ 29/09/1999, p. 587). 

 

“Para efeitos penais, o conceito de funcionário público é diverso do Direito 

Administrativo, entendendo-se como tal todos que, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exercem cargo, emprego ou função pública, no que se incluem, por 

equiparação, aqueles que atuam em entidade paraestatal” (TRF4, ACR 

2000.70.00.011243-6, Rel. Tadaaqui Hirose, SÉTIMA TURMA, julgado em 

07/03/2006, DJ 29/03/2006, p. 1026). 

 

A fantasiosa estória construída pelo Ministério Público 

Federal, e não confirmada pelas provas carreadas nos autos, dão conta de que o 

peticionário José Dirceu, por supostamente ainda exercer influência política no 

governo federal, teria indicado o nome de Renato Duque para o exercício de 

funções na Petrobrás e que o corréu, no exercício de seu cargo, teria facilitado a 

contratação de empresas particulares para a prestação de serviços à estatal, 

mediante o pagamento de propina. 

 

Ocorre que, como amplamente demonstrado, as 

provas produzidas no curso da Operação Lavajato muito bem demonstram que 

José Dirceu não exerceu qualquer tipo de papel na Petrobrás. Portanto, não 

indicou qualquer nome para a estatal (ao menos não diretamente), não tinha 

influência alguma sobre a empresa, nem tinha o condão de solicitar vantagem 

indevida para que ato de ofício deixasse de ser realizado. Absolutamente nada 

aponta para a participação do peticionário nas ações descritas pelo Ministério 

Público Federal. E tampouco a de seu irmão, o peticionário Luiz Eduardo. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/topicos/10597902/artigo-327-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

100 

 

Se “para a finalidade do Direito Penal, de acordo com a 

lei, devemos entender por funcionário público quem, embora transitoriamente ou 

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”38, não há elemento 

algum nos autos a demonstrar qualquer tipo de vinculação dos peticionários 

com a Petrobrás ou outra empresa estatal. Nunca poderiam ser sequer 

equiparados a funcionário público, portanto. 

 

O que se vê é que não está demonstrado nos autos 

que foram pagos valores indevidos pela empresa APOLO, e tampouco que esses 

valores, ou parte deles, teriam sido destinados aos peticionários. Ainda, 

vislumbra-se que o caso dos autos muito bem se amolda à lição de NELSON 

HUNGRIA: 

 

“O ato ou abstenção a que a corrupção se refere deve ser da competência do 

intraneus, isto é, deve estar compreendido nas suas específicas atribuições 

funcionais, pois só neste caso pode deparar-se com um dano efetivo ou potencial ao 

regular funcionamento da administração”39. 

 

Veja-se que, mais uma vez, não se está negando a 

possibilidade teórica de o particular (extraneus) de alguma forma objetivamente 

punível contribuir para a conduta nuclear do funcionário público (intraneus). 

Apenas se destaca que, no caso em apreço, não há qualquer elemento de 

prova a corroborar a tese acusatória, mormente sobre a realização de 

conduta típica de participação pela qual possa responder o extraneus. 

 

Desse modo, tem-se que a conduta atribuída a José 

Dirceu e Luiz Eduardo é completamente atípica, por lhes faltar a condição de 

sujeito ativo do crime de corrupção passiva, qual seja de funcionário público, de 

                                       
38 JESUS, Damásio E. de. Direito penal. V. 4. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 101. 

39 HUNGRIA, Nelson. Op. cit., p. 369. 
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modo que não lhes resta outro destino, que não a absolvição, nos termos do art. 

386, IV, ou se assim não se entender, V, do Código de Processo Penal. 

 

 

3.1.2 Atipicidade em razão da ausência do elemento objetivo do tipo penal 

 

Não fosse pela por faltar aos peticionários a condição 

de sujeito ativo do crime de corrupção passiva que lhes foi imputado, a acusação 

em questão também não se sustenta, uma vez que não houve qualquer ilicitude 

no contrato celebrado entre a APOLO e a PETROBRÁS, como narra a acusação. 

 

Com efeito, ao oferecer a denúncia, o Parquet Federal 

imputou aos peticionários os três verbos nucleares do tipo de corrupção 

passiva, como se verifica do seguinte trecho: 

 

“JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO, por sua vez, direta e indiretamente, em unidade 

de desígnios e de modo consciente e voluntário, em razão das posições que 

ocupavam no núcleo político do Partido dos Trabalhadores – PT, responsável por 

conceder apoio para a manutenção de RENATO DUQUE no cargo de Diretor de 

Serviços da PETROBRAS, solicitaram, aceitaram e receberam, para si e para 

outrem, parte dos valores espúrios oferecidos/prometidos pelos executivos da 

APOLO TUBULARS e aceitos por RENATO DUQUE na condição de funcionário da 

PETROBRAS, agindo, assim, como beneficiários do produto da corrupção” (destacou-

se). 

 

Pois bem, o delito de corrupção passiva é descrito no 

art. 317 do Código Penal nos seguintes termos: 

 

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (...)”. 
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Sobre a conduta típica de corrupção passiva, leciona 

Luiz Regis Prado: 

 

“A conduta típica consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem 

indevida, para si ou para outrem, em razão de função pública exercida pelo agente 

ou que irá exercer (tipo básico/misto alternativo/anormal/incongruente). O núcleo do 

tipo está consubstanciado pelos verbos reitores solicitar, receber ou aceitar (delito de 

conteúdo variado). Solicitar implica a ação de pedir, de rogar, de induzir, 

podendo se dar de forma explícita ou mediante comportamento astucioso do 

agente que deixa transparecer ao particular a sua proposta venal. (...). 

Receber denota a ideia de obter a vantagem oferecida, havendo aqui uma 

conduta passiva do funcionário, em contrapartida à ação de oferecer 

praticada pelo corruptor (art. 333). Aceitar, no sentido do texto, expressa a 

anuência do funcionário à proposta corruptora de um benefício futuro 

ofertada pelo extraneus”40 (destacou-se). 

 

No mesmo sentido, têm-se os ensinamentos de Cezar 

Roberto Bitencourt: 

 

“a) Solicitar, no sentido do texto legal, quer dizer pedir, postular, demandar, 

direta ou indiretamente, para si ou para outrem. Nessa modalidade é 

desnecessária a prática de qualquer ato pelo extraneus ou mesmo de sua simples 

anuência à solicitação (...); b) receber significa obter, direta ou indiretamente, 

para si ou para outrem, a vantagem indevida. Nessa modalidade, a iniciativa 

parte do extraneus a quem o funcionário público adere, isto é, não apenas aceita 

como recebe a oferta ou promessa daquele. À ação de receber corresponde o 

oferecimento ou a promessa de vantagem indevida, caracterizadora da 

corrupção ativa; c) aceitar representa a anuência do funcionário público à 

promessa indevida de vantagem futura oferecida pelo extraneus (...). 

Pressuposto dessa figura é a promessa de vantagem indevida formulada pelo agente 

                                       
40 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Revista dos Tribunais. Vol. 3, pag. 580/581. 
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corruptor, configuradora do crime de corrupção ativa”41 (destaca-se). 

 

Nota-se que, para a configuração do mencionado 

crime, além da condição de funcionário público ou do conluio com pessoa de 

tal qualidade, conforme exposto acima, é necessário também que o agente (i) 

solicite vantagem indevida; (ii) receba vantagem indevida ou (iii) aceite 

promessa de vantagem indevida. 

 

Feita esta análise acerca do delito de corrupção 

passiva, passa-se à demonstração de que não há comprovação da coautoria dos 

peticionários na prática de qualquer um dos verbos nucleares do delito 

imputado, conforme restará demonstrado. 

 

De fato, não há qualquer prova de que os 

peticionários, em conluio com Renato Duque, tenham solicitado, aceitado ou 

recebido quaisquer vantagens indevidas atinentes aos valores provenientes do 

contrato entre a PETROBRÁS e a APOLO. 

 

Em relação à modalidade solicitar, para que seja 

possível sua imputação, é necessária a prova cabal da solicitação de vantagem 

ilícita; da forma como esta se deu; da consciência e do dolo operado para 

obtenção de vantagem indevida. 

 

Porém, não há nos autos prova da solicitação por 

parte do funcionário público Renato Duque ou dos peticionários de qualquer tipo 

de vantagem indevida aos demais acusados ou aos executivos da APOLO, como 

afirma o Parquet. 

 

                                       
41 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: dos crimes contra a administração pública e dos 

crimes praticados por prefeitos. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 113. 
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Longe disso, de acordo com as provas dos autos, o 

contrato celebrado entre a APOLO e a PETROBRÁS seguiu todos os trâmites 

legais, não tendo sido solicitada comissão por sua celebração pelo 

funcionário público Renato Duque e muito menos pelos peticionários. 

 

No que tange à modalidade receber, devem haver 

provas irrefutáveis acerca do oferecimento de vantagem indevida pelo corruptor 

(art. 333) e do posterior recebimento pelo funcionário público, visto que se trata 

de espécie de concurso necessário. 

 

Todavia, não se comprovou tanto o oferecimento dos 

valores referentes ao contrato da APOLO por parte dos seus executivos, quanto o 

recebimento por parte de Renato Duque e o posterior repasse aos peticionários. 

 

Pelo contrário, conforme demonstrado na análise das 

provas, do depoimento do colaborador Júlio Camargo é possível depreender que 

não houve oferecimento de qualquer espécie de vantagem indevida em relação às 

tratativas de contratação entre a empresa APOLO e a Estatal, muito menos o 

posterior recebimento de tais vantagens. 

 

De maneira similar, em relação à modalidade aceitar, 

é necessária a prova inconteste da promessa de vantagem indevida e da 

subsequente aceitação pelo funcionário corrompido. 

 

Acerca desse verbo do tipo penal, também não há 

qualquer prova no sentido de que houve promessa de vantagem indevida para 

que o contrato entre a APOLO e a PETROBRÁS fosse concretizado, bem como 

acerca da posterior aceitação por parte do funcionário Renato Duque em conluio 

com os peticionários. 
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Com efeito, da leitura dos depoimentos das 

testemunhas transcritos anteriormente, verifica-se que tanto a celebração do 

contrato referido, quanto suas posteriores revisões, seguiu o trâmite corriqueiro 

adotado pela Estatal, ausente qualquer irregularidade ou anormalidade. 

 

Desse modo, não há que se falar que tal contrato se 

deu em um contexto de corrupção, no qual os peticionários teriam incidido na 

prática de todos os verbos do crime delineado no art. 317 do Código Penal, como 

afirma a acusação. 

 

Ademais, mister destacar que para a configuração do 

delito em apreço, os verbos do tipo devem estar relacionados à vantagem 

indevida, entendida pela doutrina por vantagem ilícita, conforme destaca Cezar 

Roberto Bitencourt: 

 

“A vantagem, como se constata, deve ser indevida. Vantagem “indevida” é aquela 

que é ilícita, ilegal, injusta ou contra lege, isto é, não amparada pelo 

ordenamento jurídico. Normalmente, a ilegalidade da vantagem é determinada por 

norma extrapenal”42 (destaca-se). 

 

Neste ponto, o fato de que José Dirceu realizava 

diversos deslocamentos pelo Brasil por meio de aeronave de titularidade de Júlio 

Camargo, conforme afirmado pelo colaborador, não configura qualquer forma de 

ilegalidade para que se afirme tratar de vantagem indevida. 

 

De fato, tal circunstância não se refere ao elemento 

normativo do tipo de corrupção passiva, visto que o referido “proveito” de José 

Dirceu em nada diz respeito a qualquer forma de recompensa pelo contrato 

firmado entre a APOLO e a PETROBRÁS, nos termos concluídos pela denúncia. 

                                       
42 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: dos crimes contra a administração pública e dos 

crimes praticados por prefeitos. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 114. 
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Frisa-se que o depoimento do colaborador não se 

coaduna com os termos da denúncia ou dos memoriais de acusação, 

justamente porque de suas declarações não é possível depreender qualquer 

conduta dos peticionários em coautoria com funcionário público no sentido 

de solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida. 

 

Do mesmo modo, da análise do conjunto probatório, 

não há qualquer elemento que implique na subsunção de condutas dos 

peticionários à descrição do art. 317 do Código Penal. 

 

Assim, ante todo o quanto exposto, é de se concluir 

pela atipicidade da conduta dos peticionários quanto ao crime de corrupção 

passiva, impondo-se a absolvição de José Dirceu e Luiz Eduardo, nos termos 

do artigo 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal. 

 

 

3.2  DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

3.2.1 A necessidade de comprovação do crime antecedente e o 

pressuposto equivocado da acusação 

 

Em sede de memoriais finais, a acusação teceu 

comentários a respeito da desnecessidade de comprovação da ocorrência de 

crime antecedente a alicerçar eventual condenação decorrente da imputação de 

lavagem de valores. Aventa o Parquet que “há que se ter em mente que o standard 

de prova a respeito dos delitos antecedentes é menos rigoroso do que aquele que 

se deve formar para o juízo acerca do de lavagem de dinheiro” (p. 68). 

 

Para tanto, baseou o seu tortuoso raciocínio somente 
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no texto do artigo 2º, § 1º, da Lei 9.613/9843, o qual faz menção a indícios do 

crime antecedente para instruir denúncia de imputação de lavagem de dinheiro. 

 

Tanto que faz uso expressamente do termo indícios no 

capítulo dos memoriais destinado a discorrer sobre os crimes antecedentes 

(“3.2.2. Dos suficientes indícios quanto aos crimes antecedentes de fraude à 

licitação e corrupção”). 

 

Ou seja, nem é preciso invocar aqui novamente toda a 

análise quanto à falta de provas de autoria dos ora peticionários. Conforme 

discutido à exaustão, nada se falou, ou sequer se cogitou sobre a participação de 

José Dirceu e Luiz Eduardo em crimes de fraude à licitação e corrupção, 

porquanto não há um elemento indiciário minimamente válido que os vinculem 

à Petrobrás, sob nenhum aspecto. 

 

Ainda que assim não fosse, o próprio Parquet admite a 

inexistência de “provas”, assumindo que, em seu entender, haveria, quando 

muito, e num raciocínio completamente forçado, meros indícios, (o que não se 

admite sequer por hipótese). 

 

Seja como for o standard probatório tão alardeado 

pela acusação, definido pelo legislador no mencionado dispositivo, é parâmetro 

somente para o oferecimento e o recebimento de denúncia; nunca para uma 

condenação. 

 

Afinal de contas, seja na redação original do art. 1º da 

Lei 9.613/98 ou após a modificação empreendida pela Lei 12.683/12, tem-se 

que o denominado crime antecedente é elemento essencial do posterior 

                                       
43 “A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo 

puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade 

da infração penal antecedente”. 
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crime de lavagem de dinheiro, de modo que não há que se admitir a ocorrência 

deste último, sem a existência comprovada daquele anterior. 

 

Ademais, é certo que a Lei 9.613/98, em seu artigo 2º, 

II, não exige reconhecimento prévio em processo diverso sobre a ocorrência de 

um crime antecedente. Trata-se, outrossim, da autonomia processual do crime 

de lavagem em relação ao seu antecedente. E esta defesa não nega a existência 

de tal autonomia, cuja decorrência é a de que eventual condenação por 

imputação de crime de lavagem não depende de condenação prévia pela 

ocorrência de um crime antecedente. 

 

No entanto, até mesmo em respeito às garantias 

constitucionais da presunção de inocência e da fundamentação das decisões 

judiciais, é dever da autoridade judicial, quando da prolação de sentença 

referente à lavagem de dinheiro, demonstrar as razões e os elementos 

concretos a fundamentar a sua convicção sobre a existência de um crime 

antecedente. Consoante Pierpaolo Cruz Bottini: 

 

“Não se exige que o reconhecimento da infração precedente se dê em decisão judicial 

prévia ou transitada em julgado (art. 2.º, II, da Lei de Lavagem), mas o magistrado 

deve indicar na sentença as razões nas quais fundamenta sua convicção 

sobre sua existência. Em suma, meros indícios do ilícito prévio bastam para 

a denúncia, mas não para a condenação. 

(...) Poderá o juiz apreciar o conjunto probatório livremente, e formar sua convicção 

acerca da existência do antecedente, sempre com base na presunção da inocência e 

na ordem de oneração probatória própria do processo penal. A prova da tipicidade e 

da ausência de causas de justificação sobre a infração antecedente continuará 

sendo ônus da acusação, e não pode ser firmada em meras presunções”44 

(grifou-se). 

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

penais. São Paulo: RT, 2012, pp. 89-90. 
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Nesse mesmo sentido, é o magistério de Marco 

Antonio de Barros: 

 

“(...) a sentença condenatória exige a formação do convencimento, 

absolutamente seguro do juiz, a respeito da existência do crime 

antecedente. Na etapa final do processo, os indícios, por si só, não dão a 

necessária sustentação e validade ao julgamento condenatório. 

A comprovação da ocorrência do crime básico configura uma questão prejudicial do 

próprio mérito da ação penal em que se apura a prática do crime de ‘lavagem’. Desse 

modo, ao fundamentar a sentença condenatória, o juiz tem o dever funcional 

de abordar essa questão, afirmando estar convencido da existência do crime 

antecedente, apontando as provas dos autos que o levam a formar essa 

convicção”45 (grifou-se). 

 

Nessa esteira, conclui o autor que, nos casos em que 

não restar comprovada a ocorrência do crime antecedente, a única opção válida 

para o magistrado é a absolvição pela imputação de lavagem, como 

corolário da garantia da presunção de inocência: 

 

“Se, ao findar a instrução do processo, para o juiz ainda pairar dúvida 

sobre a existência do crime básico, a solução do processo criminal atenderá 

à máxima in dubio pro reo, absolvendo-se o imputado por falta de provas”46 

(grifou-se). 

 

Da mesma forma, Cesar Antonio da Silva é taxativo: 

 

“Como o crime antecedente é um elemento essencial ou elementar do crime de 

‘lavagem de dinheiro’, elemento integrante do tipo, obviamente que não há como se 

admitir apenas indícios de sua existência. Elementos indiciários sobre a 

                                       
45 BARROS, Marco Antonio. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209. 

46 BARROS, Marco Antonio. Op. cit., p. 210. 
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existência material do fato delituoso antecedente é insuficiente para 

ensejar um juízo condenatório do autor do crime de ‘lavagem’. Meros indícios 

poderão servir de base apenas para a formação da opinio delicti do órgão acusador, 

por não haver na hipótese necessidade de juízo de certeza da adequação típica, mas 

apenas suspeita apoiada em elementos indiciários para formalizar a acusação”47 

(grifou-se). 

 

E, a se amoldar os fatos narrados pelo Ministério 

Público Federal à presente discussão, mormente quanto à possibilidade de 

condenação baseada somente em indícios, o citado autor conclui com 

veemência: 

 

“Se entre o início da acusação embasada apenas em elementos indiciários e 

o desfecho do processo-crime com uma sentença condenatória não estiver 

suficientemente comprovada a existência do crime antecedente, há violação 

de garantias fundamentais do autor, porque fere o direito a um julgamento 

justo, em obediência ao devido processo legal e, por conseguinte, fere 

também o direito à liberdade. Para que haja a possibilidade de punição, 

mister se faz que reste com clareza, ante o contexto probatório, não só a 

existência do crime de ‘lavagem’ e respectiva autoria, como, também, a 

certeza do crime antecedente, porque a incerteza deste torna incerta a 

existência de um dos elementos essenciais, de uma elementar do tipo”48 

(grifou-se). 

 

Com efeito, as assertivas ministeriais a respeito de 

condenação baseada somente em indícios dos crimes antecedentes vão de 

encontro à garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII). O 

próprio Código de Processo Penal, principalmente após a reforma empreendida 

por meio da Lei 11.690/08, deixou expressamente claro que uma condenação 

                                       
47 SILVA, Cesar Antonio. Lavagem de dinheiro: uma nova perspectiva penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p. 98. 

48 SILVA, Cesar Antonio. Op. cit., p. 99. 
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somente pode ser baseada em elementos probatórios robustos que tenham o 

condão de afastar a presunção de inocência. 

 

Não é à toa que a atual redação do artigo 386 do 

Código de Processo Penal faz menção expressa ao termo prova, e não indício, a 

alicerçar eventual condenação49. Outrossim, “ninguém pode ser condenado a 

partir de meros indícios, senão que a presunção de inocência exige prova robusta 

para um decreto condenatório”50. 

 

A presunção de inocência, assim, exsurge como 

norma de tratamento do imputado, a qual somente poderá ser ultrapassada caso 

o julgador se depare com prova legal e legítima a corroborar a tese da acusação. 

Consoante Mauricio Zanoide de Moraes: 

 

“A presunção de inocência somente poderá ser afastada se e quando o julgador 

demonstrar em sua motivação que, baseado em prova incriminadora lícita, atingiu o 

estado subjetivo de certeza necessário para decidir em desfavor do imputado, seja 

decretando sua prisão provisória, seja autorizando o início da ação penal. Seja 

determinando qualquer medida restritiva de seus direitos, seja condenando-o”51. 

 

Portanto, ante a vedação constitucional e legal à 

condenação lastreada somente em indícios, ainda que referentes aos crimes 

antecedentes à lavagem, de rigor a absolvição dos réus, com fulcro no art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal. 

 

 

                                       
49 “Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – 

não existir prova suficiente para a condenação”. 

50 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. V. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, p. 689. 

51 MORAES, Mauricio Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura 

normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 472. 
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3.2.2 Quanto à (falta de) prova do crime de Lavagem de Dinheiro 

 

Conforme demonstrado em tópico anterior, as 

acusações deduzidas contra os peticionários resumem-se exclusivamente às 

alegações do colaborador Júlio Camargo, que foi interpretada pelo órgão 

acusatório de modo absolutamente contraditório. 

 

No item 2 da denúncia, o Ministério Público Federal 

aborda a suposta lavagem de dinheiro e constrói toda a tese acusatória em torno 

do contrato celebrado entre a APOLO e a PIEMONTE, pertencente a Júlio 

Camargo, o qual teria sido celebrado no intuito de dissimular suposto 

pagamento de vantagens indevidas. 

 

E partindo dessa premissa, a acusação afirma que 

referidos valores teriam sido repassados aos peticionários a partir de outras 

operações de branqueamento de valores (custeio de aeronaves e contrato 

celebrado entre a AUGURI e a CREDENCIAL).  

 

Assim, era de se esperar, no mínimo, que as provas 

colhidas indicassem essas alegadas dissimulações e/ou ocultações. 

 

Ao longo da instrução criminal, todavia, tudo o que se 

provou foi que o Ministério Público Federal pautou sua denúncia exclusivamente 

no depoimento de um colaborador que afirmou ter repassado valores de propina 

aos peticionários, os quais seriam decorrentes de uma operação absolutamente 

lícita. 

 

De um lado, as testemunhas foram categóricas em 

afirmar que o contrato celebrado entre a APOLO TUBULARS e a Petrobrás foi 

absolutamente lícito e regular, seguindo todos os trâmites legais; de outro, 
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nenhuma delas relacionou os peticionários aos fatos objetos da presente ação 

penal. 

 

Em meio a isso tudo, ficou comprovado que a tabela 

de voos apresentada por Júlio Camargo não corresponde aos voos efetivamente 

realizados por José Dirceu, e as ligações feitas entre os peticionários e os 

representantes da CREDENCIAL não comprovam nada além da relação pessoal 

mantida entre eles e narrada em Juízo.  

 

Em síntese, portanto, todos os elementos narrados 

pela acusação para comprovar a materialidade do crime de lavagem de dinheiro 

demonstram, na verdade, que não há provas dos fatos ora apurados. Convém, 

mais uma vez, analisar detidamente o “rol” para se verificar que tudo o que 

existe, é, justamente, a falta de evidência de crime:  

 

A materialidade, segundo o MPF 

 

Observações da defesa 

1) documentos que comprovam que as 
aeronaves pertencem a JÚLIO CAMARGO; e 
2) notícias veiculadas na rede mundial de 
computadores; 

 
 

José Dirceu jamais negou que tenha 

utilizado as aeronaves de Júlio 

Camargo. Esses fatos, por si só, não 
comprovam o crime narrado pela 

acusação. 

 

3) relação minuciosa dos voos e outros dados 
pertinentes, apresentada pelo colaborador; e 
4) documentos fornecidos pela TAM AVIAÇÃO 
EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S.A. (“TAMAE”); 

 

Os documentos apresentados pela TAM 

bem demonstram que a “relação 

minuciosa” apresentada pelo 

colaborador não correspondem com a 

verdade. 
 

  

5) diversos depoimentos prestados perante 
esse Juízo e este órgão ministerial; 

 

A análise feita acima comprova que os 

depoimentos prestados perante esse 

Juízo não corroboram a acusação; 

nenhuma testemunha ou colaborador 
foi categórico em afirmar a participação 

dos peticionários nos fatos, tampouco o 

recebimento de vantagens indevidas 

por eles. 

 

6) evidências de que houve no negócio a As “evidências de que houve no negócio 
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dissimulação do valor originado dos crimes 
antecedentes e a ocultação da propriedade da 
parte ideal do bem; 

 

a dissimulação” são, na verdade, as 

provas de que José Dirceu utilizou a 

aeronave de Júlio Camargo; 

 

7) contrato e respectivo registro de 
oportunidade firmados entre a AUGURI e a 
CREDENCIAL, bem como as notas fiscais e os 
comprovantes de pagamento dele decorrentes; 

e 
8) Evidências de que os serviços objeto dos 
contratos não foram executados, servindo 
como artifício para dissimular os repasses dos 
valores ilícitos decorrentes dos crimes 
antecedentes. 
 

De fato, o contrato foi celebrado entre 
as partes, e ambas afirmaram que não 

houve prestação de serviço. Mas a 

prova não é apta a comprovar a 

participação dos peticionários, 

conforme narra a acusação. 

 

9) documentos apreendidos com os 
denunciados; 

 

Os documentos não comprovam os 

fatos narrados pela acusação. 

 

10) Relatório de Análise nº 14/2016 – 
ASSPA/PRPR; 

 

A defesa demonstrou, por meio de uma 

análise minuciosa, que as conclusões 
alcançadas pelo Ministério Público 

Federal são alheias ao resultado parcial 

da quebra de sigilo telefônico juntado 

aos autos. Assim, as conclusões 

expostas no Relatório de Análise nº 
14/2016 não comprovam nada além de 

uma relação pessoal mantida entre os 

acusados. 

 

 

Ora, uma pessoa não pode ser condenada porque um 

colaborador decidiu lhe imputar fatos criminosos com o intuito de obter 

benefícios da Justiça. 

 

O exercício que a acusação fez foi pueril: de um lado, 

afirmou que os depoimentos prestados por Júlio Camargo comprovavam o 

recebimento de valores indevidos, mas de outro, concluiu que esse mesmo 

depoimento continha inverdades, e o desconsiderou no intuito de julgar ilícita a 

contratação da APOLO TUBULARS pela Petrobrás. 

 

A presunção da ilicitude do contrato celebrado com a 

APOLO TUBULARS, mais que exercício de argumentação absolutamente fraco (e 
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até mesmo falaciso), mostra-se ainda mais grave. De fato, o órgão acusatório, 

para fazê-la, não só inverte o ônus da prova e ignora todos os elementos 

defensivos e as provas judiciais trazidas aos autos durante a instrução, mas 

também julga inverídicas as alegações prestadas por um delator e, ao mesmo 

tempo, mantém seu acordo de colaboração. 

 

Portanto, ante todos os elementos defensivos 

produzidos ao longo da instrução, de rigor a absolvição de José Dirceu e Luiz 

Eduardo, com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal. 

 

 

3.2.3 Da ausência de dolo no crime de lavagem de dinheiro 

 

Ainda sobre a imputação do crime de lavagem de 

dinheiro, o Ministério Público Federal invocou a absurda admissão de dolo 

eventual para a sua caracterização, recorrendo ainda à doutrina anglo-saxônica 

da cegueira deliberada para tentar atribuir aos peticionários a autoria dolosa do 

delito em comento. 

 

Ocorre que tal construção teórica em nada se amolda 

ao tipo penal contido no artigo 1º da Lei 9.613/98, de modo que a conduta de 

lavagem de dinheiro tipificada em tal dispositivo legal somente admite o dolo 

direto na sua consecução. 

 

Com efeito, da leitura da hipótese abstrata contida no 

texto legal, é crime “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. 

 

Ainda, como é salutar em crimes que admitem a 
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imputação por meio de dolo eventual, não há na figura da lavagem menção à 

expressão “deve saber” para aquele dinheiro proveniente de infração penal. A 

título exemplificativo, o tipo penal de receptação qualificada encontra-se assim 

expresso no Código Penal (art. 180, § 1º): 

 

“Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 

montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito 

próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve 

saber ser produto de crime” (grifou-se). 

 

De fato, de sua leitura, bem se vê que a prática do 

crime mencionado pressupõe uma ciência anterior da origem ilícita do bem, que 

pode ser direta ou eventual. Nesse caso, o legislador, ao criminalizar a conduta 

em apreço, optou por se contentar com a presença do dolo eventual para a sua 

ocorrência, inserindo no tipo penal a expressão “deve saber”. Assim, “o agente 

não quer diretamente a realização do tipo, mas a aceita como possível ou 

provável”52. 

 

O mesmo não ocorre em relação ao crime de lavagem 

de dinheiro, consoante se depreende do tipo penal transcrito acima. O 

mencionado art. 1º da Lei 9.613/98, mesmo após as mudanças empreendidas 

em 2012, exige que o agente a quem é atribuída a conduta de lavagem tenha 

plena ciência da natureza ilícita dos valores. 

 

Aliás, tal previsão legislativa decorre diretamente de 

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, cujos textos são 

expressos acerca do conhecimento prévio da ilicitude dos bens a se configurar a 

posterior lavagem. Nesse sentido, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, assinada em Viena em 1988, e 

ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 154/91 é taxativa: 

                                       
52 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. V. 1. 7ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 370. 
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“Art. 3 (...) 1 – Cada uma das Partes adotará as medidas necessárias para 

caracterizar como delitos penais em seu direito interno, quando cometidos 

internacionalmente: 

(...) b) i) a conversão ou a transferência de bens, com conhecimento de que tais 

bens são procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso a) 

deste parágrafo, ou da prática do delito ou delitos em questão, com o objetivo de 

ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que 

participe na prática do delito ou delitos em questão, para fugir das conseqüências 

jurídicas de seus atos; 

ii) a ocultação ou o encobrimento, da natureza, origem, localização, destino, 

movimentação ou propriedade verdadeira dos bens, sabendo que procedem de 

algum ou alguns dos delitos mencionados no inciso a) deste parágrafo ou de 

participação no delito ou delitos em questão” (grifou-se). 

 

Este é o mesmo espírito da Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, promulgada por meio do 

Decreto 5.015/04: 

 

“Art. 6 (...) 1. Cada Estado Parte adotará, em conformidade com os princípios 

fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam 

necessárias para caracterizar como infração penal, quando praticada 

intencionalmente: 

a) i) A conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem conhecimento 

de que esses bens são produto do crime, com o propósito de ocultar ou dissimular a 

origem ilícita dos bens ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da infração 

principal a furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos; 

ii) A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, 

sabendo o seu autor que os ditos bens são produto do crime; 

b) e, sob reserva dos conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico: 

i) A aquisição, posse ou utilização de bens, sabendo aquele que os adquire, possui 

ou utiliza, no momento da recepção, que são produto do crime” (grifou-se). 
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Ou seja, da leitura dos transcritos textos 

internacionais, que serviram de base para a legislação nacional sobre o crime de 

lavagem de dinheiro, vislumbra-se que sempre o conhecimento do agente 

sobre a ilicitude dos bens posteriormente lavados é elemento essencial para 

a criminalização da conduta. Em nenhum momento, é utilizado o termo “deve 

saber”, mas sim “com conhecimento”, “sabendo” ou “tem conhecimento”. E, como 

doutrinariamente se convenciona, “A expressão ‘sabendo’, quando usada em 

tipos penais, visa excluir o dolo eventual, pois com ele é incompatível”53. 

 

Destarte, por meio de uma interpretação sistemática 

do dispositivo contido no art. 1º da Lei 9.613/98 com os textos internacionais 

que a embasam, afasta-se qualquer incidência do dolo eventual na prática do 

delito de lavagem de dinheiro. 

 

Em sede doutrinária, o dolo eventual no crime de 

lavagem de valores também e refutado. Pierpaolo Cruz Bottini é taxativo ao 

afirmar que “a tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro na forma do 

caput do art. 1.º é limitada ao dolo direto”54 (grifou-se). Nesse mesmo 

sentido, Marco Antonio de Barros: 

 

“Não é aceitável 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). É que as condutas alternativas do tipo penal estão 

ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular o patrimônio ilícito originário 

de crime antecedente, ou então, quando se trate das condutas paralelas de 

colaboração, também se indica a prévia ciência da origem ilícita dos bens, direitos ou 

                                       
53 BARROS, Marco Antonio. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 59. 

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

penais. São Paulo: RT, 2012, p. 97. 
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valores”55 (grifou-se). 

 

Também é esse o entendimento de Marcia Monasssi 

Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim: 

 

“Somente o dolo direito (vontade livre e consciente de utilizar na atividade econômica 

ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe procedentes dos crimes 

antecedentes e, também, vontade livre e consciente de participar de grupo, 

associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 

secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei). O dolo eventual não 

é suficiente”56 (grifou-se). 

 

Conforme se viu, os únicos valores recebidos pelos 

peticionários teria sido o custeio de alguns voos realizados por José Dirceu – os 

quais estão longe de alcançar a quantidade narrada pelo colaborador Júlio 

Camargo. 

 

 Em momento algum, todavia, os peticionários agiram 

com desídia ou negligência para o recebimento daqueles valores. 

 

E para que a teoria anglo-saxônica da cegueira 

deliberada tenha aplicação em um sistema jurídico de matriz Civil Law, como o 

brasileiro, “são imprescindíveis elementos concretos que gerem na mente do autor 

a dúvida razoável sobre a licitude do objeto sobre o qual realizará suas 

atividades”57. 

 

Ocorre que nada, nenhum elemento concreto nos 

                                       
55 BARROS, Marco Antonio. Op. cit., p. 59. 

56 BONFIM, Marcia Monassi Mougenot; BONFIM, Edilson Mougenot. Lavagem de dinheiro. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 48. 

57 BOTTINI, Pierpaolo Cruz; BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 98. 
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autos indica que José Dirceu tinha ciência de que os valores utilizados para 

custear o empréstimo daquelas aeronaves eram ilegais. 

 

Nesse sentido, aliás, a discussão ora travada ganha 

importância no que se refere a Luiz Eduardo, na medida em que jamais utilizou 

as aeronaves de Júlio Camargo. Não tinha, portanto, nenhuma participação nos 

fatos narrados pela acusação e tidos como lavagem de dinheiro. 

 

Destarte, se sequer José Dirceu tinha, muito menos 

Luiz Eduardo tinha qualquer ciência da origem dos valores utilizados para o 

pagamento dos voos realizados naquela aeronave. Condená-lo somente nos 

elementos trazidos pelo Parquet em sede de denúncia contraria completamente a 

lógica introduzida pela Lei 11.690/2008, a qual determinou nova redação ao 

artigo 155 do Código de Processo Penal: 

 

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 

nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas” (grifou-se). 

 

Nesse sentido, é importante diferenciar 

terminologicamente o que se convenciona chamar de prova, de elementos de 

informação colhidos em investigação. Consoante Ada Pellegrini Grinover, 

Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 

 

“Os atos de prova objetivam a introdução de dados probatórios (elementos de prova) 

no processo, que serve à formulação de um juízo de certeza próprio da sentença; os 

atos de investigação visam à obtenção de informações que levam a um juízo de 

probabilidade idôneo a sustentar a opinio delicti do órgão da acusação ou de 
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fundamentar a adoção de medidas cautelares pelo juiz”58. 

 

Portanto, ante a impossibilidade de se imputar o crime 

de lavagem de dinheiro a título de dolo eventual, eis que o elemento subjetivo do 

tipo exige somente o dolo direto, a acusação atribuída aos peticionários é 

completamente atípica, devendo ser eles absolvidos, com fulcro no art. 386, III, 

do Código de Processo Penal. 

 

 

4. DA INOCORRÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES 

 

Subsidiariamente, ainda que se admita a hipótese de 

condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva – o que 

não é certo, eis que esta defesa demonstrou que os peticionários não tiveram 

qualquer participação nos fatos ora apurados -, estes não foram cometidos em 

concurso material, como quis imputar a acusação em seus Memoriais Finais, 

como se cada parcela de celebração de contratos ou voos custeados fossem atos 

ilícitos autônomos. 

 

O Parquet, ao descrever as supostas condutas de 

lavagem de valores e corrupção ativa, tem por base os pagamentos 

supostamente recebidos pelos peticionários, seja em razão dos contratos 

celebrados entre a APOLO e a PIEMONTE, e a CREDENCIAL e a AUGURI, seja 

em razão dos voos realizados nas aeronaves de Júlio Camargo, os quais, 

equivocadamente, foram quantificados em 113 (cento e treze). 

 

Ocorre que, ainda que se entenda que os peticionários 

de fato receberam os valores decorrentes dos contratos celebrados entre as 

                                       
58 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; SCARANCE FERNANDES, Antonio. As nulidades no 

processo penal. 11ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 114. 
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empresas APOLO, PIEMONTE, AUGURI e CREDENCIAL, os pagamentos 

decorrentes daqueles contratos foram efetuados de maneira parcelada. 

 

Assim, se porventura aceita a remota possibilidade de 

condenação pelos mencionados delitos, cada relação comercial (e não cada 

parcela, como fez o Parquet), representaria um ato. O que se deu é que somente 

os pagamentos foram divididos ao longo do tempo, o que significaria mero 

exaurimento dos crimes imputados, seja da corrupção, seja de lavagem de 

ativos. 

 

Da mesma forma, seriam os valores decorrentes do 

custeio dos voos realizados nas aeronaves de Júlio Camargo, afinal, se na ótica 

acusatória, o custeio de despesas com aeronaves ocorreu para que fosse feito o 

branqueamento dos valores decorrentes do contrato da APOLO com a 

PIEMONTE, estamos diante de apenas um ato. 

 

Segundo a doutrina, o crime de lavagem de ativos é 

consumado com a ocultação ou dissimulação do dinheiro supostamente sujo. 

Nesse sentido, PIERPAOLO CRUZ BOTTINI afirma que “pelo prisma objetivo, nos 

parece que os crimes de lavagem de dinheiro, na forma do caput, têm caráter 

instantâneo. O ato de ocultar ou dissimular consuma o delito no instante de sua 

prática. A manutenção do bem oculto ou dissimulado é mera decorrência ou 

desdobramento do ato inicial”59. 

 

Com relação à corrupção passiva, GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI afirma tratar-se de crime “instantâneo (cuja consumação não se 

prolonga no tempo, dando-se em momento determinado)”60. 

 

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

penais. São Paulo: RT, 2012, p. 77. 

60 Código Penal Comentado, São Paulo: RT, 2009, p. cit. 1.032. 
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De fato, nos termos narrados na denúncia as 

propriedades dos valores referentes à remuneração decorrente dos contratos 

acima especificados já teriam sido transmitidas aos peticionários no momento 

em que formalizadas as tratativas entre as partes, ficando pendente apenas a 

realização dos diversos pagamentos parcelados. 

 

Outrossim, se valores foram ocultados ou 

dissimulados por meio dos referidos pagamentos, ou decorrentes da prática do 

crime de corrupção, trata-se somente de uma conduta que se diferiu ao longo do 

tempo61.  

 

Se “ocorre o concurso material quando o agente, 

mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes, 

idênticos ou não” e “no concurso material há pluralidade de condutas e 

pluralidade de crimes”62, o que se vê no caso dos autos é que a tese acusatória 

em nada merece prosperar. 

 

Em caso análogo ao dos presentes autos, mas se 

tratando de crime de peculato, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a 

incidência de concurso de crimes, ante o parcelamento dos valores 

supostamente desviados, mediante o pagamento diferido em parcelas decorrente 

de um único contrato: 

 

“Afasta-se, por derradeiro, a incidência do concurso material perseguido pelo douto 

representante do parquet. De fato, os pagamentos dos equipamentos supostamente 

adquiridos ocorreram em oportunidades diferentes. Contudo, estão eles vinculados a 

um único negócio fraudulento, vez que as notas fiscais que deram ensejo ao 

pagamento foram emitidas em uma única ocasião (01/04/1996). Trata-se, portanto, 

                                       
61 A título exemplificativo, no caso do contrato celebrado com a Engevix, não se trata de 31 atos de lavagem ou 

corrupção, decorrentes de 05 contratos firmados, mas sim de uma única conduta. 

62 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. V. 1. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 772. 
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de crime único, não se evidenciando a ocorrência de outras aquisições, mas tão-

somente fracionamento do fim pretendido pelos acusados”. 

(TJ/SP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal 9061345-

38.2005.8.26.0000 – Rel. Des. Ribeiro dos Santos – j. 29/04/2008). 

 

Portanto, em aceitando como verdadeira a absurda 

hipótese de subsunção dos fatos ora em análise aos tipos penais de lavagem de 

dinheiro e corrupção passiva, não é possível considerar cada parcelamento e /ou 

pagamento como crimes autônomos. 

 

Destarte, na remota hipótese de reconhecimento da 

ocorrência dos delitos capitulados, deve somente ser aceito como crime único, 

afastando-se qualquer hipótese de ocorrência de concurso de crimes. 

 

 

5. DOSIMETRIA DA PENA 

 

Honestamente, depois de toda a análise probatória 

feita acima estes defensores não acreditam na possibilidade de haver 

condenação nestes autos. Os excessos acusatórios são gritantes, e a discussão 

sobre eventual dosimetria da pena é algo quase que inconcebível a esta defesa. 

 

No entanto, o Ministério Público Federal requereu, em 

sede de Memoriais, fossem adotados critérios na aplicação da pena no intuito de 

exasperá-las ao máximo. 

 

E ao final, com o objetivo de robustecer seu pedido, 

fez um apelo – no sentido literal da palavra, afirmando estarmos diante “de um 

dos maiores casos de corrupção já revelados no País. Não se pode tratar a 

presente ação penal sem o cuidado devido, pois o recado para a sociedade pode 

ser desastroso: impunidade; ou, reprimenda insuficiente” (tópico 6 dos 
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Memoriais). 

 

A alegação nada mais é do que a prova inquestionável 

da sanha persecutória descabida do Ministério Público Federal no curso da 

Operação Lavajato. 

 

Estamos diante de uma ação penal que tramitou a 

passos largos: entre junho de 2016 e a presente data, a denúncia foi oferecida e 

recebida, a instrução criminal foi cumprida com a produção de provas 

documentais e orais (dezenas de testemunhas foram ouvidas), os 7 acusados 

foram interrogados e, agora, encerra-se a fase para apresentação de Memoriais 

pelas partes. Em 8 (oito) meses, portanto, a ação penal em primeira 

instância está prestes a ser finalizada. 

 

Esta defesa acredita, sim, que durante o curso da 

Operação Lavajato houve alguns excessos lá e cá, e algumas prisões 

desnecessárias. Contudo, o que não se pode afirmar em hipótese alguma, como 

fez o Parquet, é que “não se pode tratar a presente ação penal sem o cuidado 

devido”, trazendo à sociedade o “recado desastroso da impunidade ou da 

reprimenda insuficiente”. 

 

Ora, Excelência, estamos diante de um dos acusados 

que recebeu uma das maiores penas impostas no curso da Operação Lavajato; 

estamos diante de um réu que está preso preventivamente há um ano e meio e, 

aos 70 anos de idade, já foi condenado a uma pena de mais de 20! 

 

Assim, falar em “impunidade” ou “reprimenda 

insuficiente” no presente caso acaba por demonstrar que a acusação oferecida 

nestes autos é fruto de uma vontade ministerial injustificável de alcançar uma 

reprimenda absolutamente descabida e desproporcional. 
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A consequência dessa sanha persecutória não poderia 

ser outra: ao se analisar os argumentos utilizados pelo órgão acusador em sua 

manifestação, o que se conclui é que, na verdade, as causas mencionadas na 

tentativa de justificar a fixação da pena acima do mínimo legal são inerentes aos 

próprios tipos penais.  

 

Além disso, a despeito da frágil argumentação em 

sentido contrário, o Parquet pratica evidente bis in idem ao utilizar-se de um 

único argumento – já valorado quando da própria imputação destilada pela 

denúncia, diga-se – para afirmar que estaria caracterizado o aumento da pena 

base por circunstância desfavorável, a aplicação de agravante e a caracterização 

de causa de aumento da pena. Senão vejamos. 

 

Assim, diante de argumentos tão estarrecedores e 

apenas por dever de ofício, estes defensores discorrerão, a seguir, as razões 

pelas quais os critérios requeridos pelo Parquet na aplicação da pena não 

merecem ser considerados, mesmo porque, juridicamente incorretos. 

 

Em seus memoriais, o Ministério Público Federal 

asseverou, genericamente, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 

do Código Penal63 deveriam ser valoradas negativamente a todos os acusados. 

 

Além disso, no tocante aos peticionários e aos 

acusados Paulo, Carlos Eduardo e Renato Duque, requereu a aplicação da 

                                       
63 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, 

aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas 

aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime 

inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.  
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agravante prevista no art. 61, inc. II, b, do Código Penal64, em relação aos delitos 

de corrupção e de lavagem de ativos; Requereu, também, a atenuante prevista 

no art. 65, inc. I, do Código Penal65, a José Dirceu e aos representantes da 

APOLO. 

 

Ainda, afirmou estarem configuradas algumas causas 

especiais de aumento da pena. Assim, requereu, para ambos os peticionários, 

fossem aplicadas aquelas previstas no art. 317, §1º, do Código Penal, em relação 

ao crime de corrupção passiva; e no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/199866, no 

tocante ao crime de lavagem de dinheiro.  

 

Para todas as hipóteses, requereu o aumento seja 

aplicado em sua fração máxima (2/3). 

 

 

5.1. A análise sobre as circunstâncias judiciais 

 

Inicialmente, a acusação sustentou que a 

culpabilidade dos acusados deveria ser valorada de “forma exacerbada pelo nível 

de consciência da ilicitude, pelo alto grau de escolaridade, ou pela condição social 

do agente, ou quando esse, por suas condições pessoais, tem alto domínio sobre 

as implicações decorrentes do crime”. 

                                       
64   Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

II – ter o agente cometido o crime: 

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime; 

65 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;  

66 Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.  

(...). 

§ 4o  A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma 

reiterada ou por intermédio de organização criminosa.  
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Aduziu que, in casu, a consciência da ilicitude seria 

irrefragável, uma vez que os denunciados “se valeram de sofisticados 

mecanismos financeiros para ocultar a corrupção e para praticar o crime de 

lavagem de capitais”. Acrescentou, ainda em relação à culpabilidade, que a 

reprovabilidade das condutas em apreço se revela exasperada, posto que os 

peticionários agiram com “amplo espectro de livre-arbítrio”.  

 

No tocante ao peticionário José Dirceu, afirmou 

também que seus antecedentes devem pesar em desfavor do réu, “uma vez que 

anteriormente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da Ação Penal 

470 – acórdão transitado em julgado em 14/11/2013 – pela prática dos delitos de 

associação criminosa (art. 288, CP) e corrupção ativa (art. 33, CP)”. 

 

Ademais, em relação ao critério da conduta social, o 

Parquet afirmou que deveriam pesar em desfavor dos acusados, pois “ao invés de 

se pautarem por uma conduta voltada ao desenvolvimento lícito das atividades, os 

denunciados decidiram adotar uma conduta social em que mutuamente e de 

forma criminosa se associavam para maximizar lucros, em detrimento de toda a 

sociedade”.  

 

Segundo o órgão ministerial, aquele que se vale de sua 

posição social para cometer delitos, com motivações torpes e egoísticas, deve ter 

sua conduta social avaliada negativamente. Nos dizeres ministeriais, deve-se 

preservar o valor social do trabalho, reafirmando a noção de que o sucesso 

profissional é possível por meios lícitos.   

 

O Parquet aduziu, ainda, que, por se “afigurar 

inexistente a consciência social e má a índole daquele que desvia dinheiro público 

com vistas ao enriquecimento próprio e de terceiros de maneira recorrente e 
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significativa, inexistindo dúvidas a respeito da configuração da circunstância em 

questão”, merece reprimenda, também, a personalidade dos acusados. 

 

No que diz respeito ao motivo dos crimes, a acusação 

afirmou ser “o desejo de obtenção de lucro fácil, seja pelo recebimento de propina, 

seja pela facilidade encontrada em licitações da PETROBRAS”, não podendo 

“desconsiderar que os crimes de corrupção, lavagem de capitais e pertinência a 

organização criminosa possuíam também outra motivação: a manutenção do 

esquema ilícito”.  

 

Não satisfeito, o representante ministerial afirmou que 

as circunstâncias dos delitos seriam desfavoráveis, posto que “os crimes por eles 

perpetrados envolveram o pagamento e o recebimento de valores milionários, em 

um sistema bastante sofisticado, abarcando diversos núcleos, grandes empresas, 

funcionários públicos, operadores, em um contexto de desvios dos cofres da 

PETROBRAS que se estendeu por muitos anos”. 

 

Por fim, a acusação afirmou que as consequências dos 

delitos também deveriam ser valoradas negativamente, uma vez que “são 

bastante expressivas as quantias repassadas a título de pagamento de vantagens 

indevidas e posteriormente branqueadas, individual ou coletivamente 

consideradas, demarcando operações financeiras significativas e com consequente 

grave prejuízo aos cofres públicos”.  

 

Pois bem. Submetidos os argumentos dispendidos 

pelo Parquet a mera análise perfunctória, tem-se que todos os motivos 

apresentados para a exasperação da pena-base, em verdade, integram o próprio 

iter criminis dos tipos penais imputados aos peticionários. Revelam-se, portanto, 

inerentes às próprias figuras delitivas, ora enquanto consequências de seu 

exaurimento, ora como meios necessários para sua perquirição. 
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Passemos, pois, para a averiguação minuciosa do 

quanto proposto pelo órgão ministerial.  

 

As circunstâncias desfavoráveis descritas pelo Parquet 

no tocante à culpabilidade dos peticionários evidenciam, no mínimo, parco 

conhecimento sobre a operacionalidade dos crimes de branqueamento de 

capitais. Ora, ao afirmar a necessidade de exasperação da pena base em razão 

da utilização de “sofisticados mecanismos financeiros para ocultar a corrupção e 

para praticar o crime de lavagem de capitais”, o órgão ministerial não fez nada 

além de colacionar o próprio conceito doutrinário atribuído ao crime de lavagem. 

 

A lavagem de dinheiro, como enuncia a melhor 

doutrina, deve ser entendida enquanto um fenômeno dinâmico, verdadeiro 

processo destinado a mascarar a origem de bem ou valores obtidos ilicitamente. 

É o que se depreende da lição de Isidoro Blanco Cordero67. No mesmo sentido, 

colaciona-se definição coimada pelo próprio COAF68. 

 

Assim sendo, o processo de ocultação a que se refere o 

tipo de penal de lavagem compreende, por si só, o emprego de mecanismos 

financeiros para sua perquirição. Tais mecanismos, por excelência, possuem 

natureza sofisticada e complexa, inerentes a quaisquer operações de natureza 

financeira. Ademais, tem-se que o objetivo precípuo do branqueamento de 

capitais é, precisamente, a ocultação da origem ilícita de seu objeto. 

                                       
67 “Una primera noción meramente operativa, consensuada doctrinalmente, entiende este fenómeno como el 

proceso de ocultación de bienes de origen delictivo con el fin de dotarlos de una apariencia final de 

legitimidad”. (BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 1997.  Pamplona. Editorial 

Aranzadi SA, p. 98). 

68 Lavagem de dinheiro constitui um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a 

incorporação na economia de cada país dos recursos, bens e serviços que se originam ou estão ligados a atos 

ilícitosConselho de Controle de Atividades Financeiras. Disponível em: http://www.coaf.fazenda.gov.br/pld-

ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro.    

http://www.coaf.fazenda.gov.br/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
http://www.coaf.fazenda.gov.br/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
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Ora, ao afirmar que os peticionários se valeram de 

“sofisticados mecanismos financeiros para ocultar a corrupção e para praticar o 

crime de lavagem de capitais”, o Ministério Público Federal resignou-se a repetir 

o óbvio. Usar sofisticados mecanismos financeiros para ocultar a origem de 

capital proveniente de determinado crime antecedente nada mais é do que lavar 

dinheiro, em sua acepção mais simplória. Pura tautologia. Incabível, portanto, a 

pretensão ministerial. 

 

Pretender a exasperação de pena por motivos que se 

resumem à prática do próprio tipo penal, além de verdadeira manobra pautada 

em criticável licença poética acusatória, é clara tentativa de ignorar a valoração 

empreendida pelo legislador quando da elaboração da norma penal.              

 

Para que o equívoco das alegações ministeriais fique 

evidente, convém lembrar a lição de Celso Delmanto acerca da distinção entre 

elementos e circunstâncias do crime: 

 

“Elementares. São também dados ou fatos, mas que compõe a própria descrição do 

fato típico e cuja ausência excluiu ou altera o crime. (...) Circunstâncias são dados 

ou fatos (Subjetivos ou objetivos) que estão ao redor do crime, mas cuja ausência não 

exclui o tipo penal, pois não lhe são essenciais, embora interfiram na pena. São 

denominadas circunstâncias judiciais as indicadas no caput deste art. 59. (...) São 

muito importantes as circunstâncias judiciais, pois é por meio delas que o juiz 

encontrará a pena-base” (grifamos e destacamos)69. 

 

A utilização de elementos pertencentes à forma 

simples do próprio tipo penal como circunstancias judiciais de exasperação da 

pena equivale a, em primeiro lugar, usurpar competência própria do Poder 

Legislativo de valorar a gravidade dos delitos quando não haja nenhuma 

                                       
69  DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 6ª ed., Renovar, Rio de Janeiro, 2002, pp. 66 e 109.  
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circunstância adicional que aumente a sua gravidade e, em segundo lugar, 

praticar bis in idem vedado em nossa legislação. 

 

Tais constatações não passaram despercebidas para 

Alberto Silva Franco: 

 

“Outrossim, deve o juiz ter cuidado de não valorar duplamente em desfavor do 

acusado um mesmo fato, o que ocorre quando este constitui elementar do crime, 

mas também se vê mencionado, na fixação da pena base, como caracterizador de 

circunstância judicial que enseja a elevação da reprimenda. Assim, por exemplo, 

a morte da vítima, a violência da conduta, o uso de arma etc. não podem ser usados 

como circunstâncias judiciais desfavoráveis na individualização da pena do crime de 

homicídio, que tem como inerentes esses elementos. O grau de reprovabilidade da 

conduta em razão da presença desses fatos já está embutido na severidade da 

pena cominada no tipo, de forma que a fixação da pena-base acima do 

mínimo legal deve estar alicerçada em circunstâncias particulares do fato 

criminoso”70 (grifamos e destacamos). 

 

Aliás, a jurisprudência de ambas as turmas criminais 

do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da impossibilidade de 

exasperação da pena-base com base em elementos componentes do tipo penal71: 

 

Por sua vez, a alegação ministerial de que a 

culpabilidade dos peticionários demandaria o aumento de suas penas-base por 

terem agido com um “amplo espectro de livre-arbítrio” desafia a própria lógica. 

Ora, toda conduta final humana dirigida a um resultado típico pauta-se no livre 

arbítrio que nos é inerente.  

 

                                       
70  FRANCO, Alberto Silva; STOCO,  Rui, Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p.342. 

71 STJ, HC 121088, Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, 6ª Turma, 14/06/2011; e STJ, HC 152076, 

Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, 09/05/2011. 
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Há sempre a escolha entre o fazer e o não fazer, e 

cometer qualquer crime, por si só, evidencia escolha. Tais escolhas, quando não 

amparadas em hipóteses jurídicas que excluem sua ilicitude, já foram valoradas 

quando da própria criação dos tipos que compõem o Direito Penal. O livre 

arbítrio, portanto, integra a esfera ontológica da própria conduta penalmente 

relevante. 

 

O Direito Penal, por excelência, já pune aqueles que 

optaram por cometer qualquer um de seus tipos, e, de igual modo, perdoa 

aqueles que julgam não terem tido escolha. Assim sendo, todos aqueles que 

incidem em tipos proibitivos foram contemplados pela escolha de não fazê-lo. 

Em razão disso, serão – ao fim de um processo penal justo e devido, nunca é 

demais lembrar – punidos. Pretender que tenham suas penas agravadas por 

suas condutas, ontologicamente consideradas, é de uma torpeza argumentativa 

tremenda. 

  

A menos que se pretenda transplantar os 

ensinamentos da escola clássica italiana diretamente à Hermenêutica e ao 

Direito Penal atuais, o livre arbítrio não pode ser entendido como fundamento 

para reprimendas penais. O livre arbítrio, enquanto capacidade moral do 

homem, já não é mais entendido como fundamento das penas desde o final do 

século XIX.  

          

De igual modo, as demais considerações trazidas pelo 

Parquet quanto às circunstâncias trazidas pelo art. 59 do Código Penal revelam-

se incabíveis ao caso concreto. A despeito dos esforços argumentativos 

empreendidos pela acusação, os antecedentes de José Dirceu e a personalidade, 

a conduta social e os motivos dos crimes imputados a ambos os peticionários 

não justificam qualquer aumento de reprimenda nesta fase da dosimetria. 
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Inicialmente, em relação aos antecedentes de José 

Dirceu, o representante ministerial requereu fossem valorados negativamente 

em razão da condenação do peticionário na Ação Penal 470, com “acórdão 

transitado em julgado em 14/11/2013” (evento 344, fls. 128). 

 

Ocorre que o período dos fatos imputados na inicial 

acusatória seria entre o início de 2009 e 15/07/2013. Ou seja, quando da 

execução do último fato supostamente criminoso pelo qual José Dirceu foi 

denunciado nestes autos, a sentença condenatória proferida na Ação Penal 

470 ainda não havia transitado em julgado. 

 

É esse fator (inexistência de trânsito em julgado da 

condenação na Ação Penal 470 quando do suposto cometimento dos crimes 

aqui processados) que afasta a possibilidade de se valorar negativamente a 

circunstância judicial em tela. 

 

Se por um lado a Súmula 444 do Superior Tribunal de 

Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para 

agravar a pena-base e, por outro, o conceito de antecedentes criminais abarca a 

vida do agente perante o sistema de justiça criminal antes da prática do fato tido 

como criminoso, conclui-se: os antecedentes criminais somente serão valoráveis 

negativamente se, no momento do cometimento de um delito, o agente já 

possuía condenação transitada em julgado por outro72. 

 

Em síntese: apenas condenações com trânsito em 

                                       
72 Vejam, Excelências, tal constatação não se confunde com o conceito de reincidência. Uma das diferenças 

entre os dois conceitos, por exemplo, é a de que, para efeitos de reincidência admite-se somente “o seguinte 

quadro: a) crime (antes) – crime (depois); b) crime – antes – contravenção penal (depois); c) contravenção penal 

(antes) – contravenção penal (depois). Não se admite: contravenção penal (antes) – crime (depois), por falta de 

previsão legal” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais: São Paulo, 2012, p. 459). Apesar disso, a condenação por contravenção transitada em julgado pode 

ser valorada a título de antecedentes quando do julgamento de um crime. 
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julgado na data do cometimento do novo fato podem ser valoradas 

negativamente a título de antecedentes criminais. E, aqui, quando do 

suposto cometimento do último fato criminoso imputado na denúncia, José 

Dirceu não possuía, contra si, condenação com trânsito em julgado na Ação 

Penal 470, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal. 

 

Portanto, inidônea a fundamentação do Parquet no 

sentido de que, ao peticionário José Dirceu, deve ser valorada negativamente a 

vetorial “antecedentes criminais”. 

 

Em relação à personalidade e à conduta social dos 

peticionários, o Parquet contentou-se em reproduzir os mesmos argumentos, 

com roupagens pretensamente distintas. Em razão disso, serão refutados em 

análise única, repudiando as construções puramente tautológicas adotadas pela 

acusação.  

 

Colacionemos o que diz o Ministério Público sobre o 

tema: 

 

“O sujeito que se vale de relevante posição social e/ou profissional para cometer 

delitos, com motivações torpes e egoísticas, deve ter sua conduta social valorada 

negativamente. (...) Nessa linha, percebe-se que os denunciados (...) assim agiram de 

maneira reiterada e estendida no tempo. Isto demonstra pouco apreço por regras 

éticas. Dado o alto grau de instrução que possuem, não apenas perceberam a 

gravidade de suas condutas como também não se recusaram a participar. Usaram 

sua formação e conhecimento para produzir males sociais. Constituíram, assim, 

agentes de múltiplas ações criminosas, com capacidade, inclusive, de cooptarem e 

envolverem outras pessoas para alcançarem seus desideratos. (...) 

 

Merece reprimenda, ainda, personalidade dos acusados (...). Afigura-se inexistente a 

consciência social e má a índole daquele que desvia dinheiro público com vistas ao 

enriquecimento próprio e de terceiros de maneira recorrente e significativa, 
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inexistindo dúvidas a respeito da configuração da circunstância em questão. 

 

Despido da eloquência acusatória e da tautologia que 

permearam todo o curso desta ação penal, o que diz o Ministério Público nos 

trechos acima colacionados pode ser traduzido para: os denunciados 

praticaram, em concurso de agentes e em continuidade delitiva, crimes contra a 

Administração. 

 

Percebam que os elementos trazidos pelo Parquet em 

nada extrapolam o campo da tipicidade, a não ser pelo uso de engodos retóricos 

que buscam simular o contrário.   

 

 Ora, o eventual concurso de agentes e a continuidade 

delitiva terão sua influência na dosimetria da pena em âmbito próprio. O 

primeiro, decorrente da própria imputação dos tipos de organização criminosa e 

associação criminosa, pelos quais os peticionários já foram condenados. O 

segundo, quando do cômputo dos tipos penais imputados aos peticionários em 

caso de condenação. Buscar exasperação da pena base com base em elementos 

próprios do tipo penal e pertinentes ao concurso de crimes, além de incabível, 

beira o desespero.  

 

Já os males sociais a que se refere o Parquet são 

próprios de todos os tipos penais que implicam em desvio de dinheiro público. 

Trata-se da gravidade abstrata do tipo penal, já valorada pelo legislador quando 

da cominação da pena. Não evidenciam, portanto, personalidade ou conduta 

social de forma apta a exasperar a pena base.  

 

Ademais, igualmente descabido o argumento de que a 

personalidade dos peticionários seria desfavorável em razão do desvio de 

dinheiro público. Nesta senda, o Parquet apenas transferiu o desvalor dos tipos 

penais que implicam dano ao Erário e enriquecimento ilícito para o campo da 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

137 

personalidade. Não obstante, tal desvalor, como bem deveria saber o órgão 

ministerial, permeia o campo da tipicidade.  

 

Caso contrário, todos aqueles incursos em crimes 

desta natureza teriam a personalidade avaliada de maneira desfavorável. Admitir 

a exasperação da pena base com fulcro no exposto pelo Parquet seria admitir o 

emprego desta circunstância de maneira generalizada e automática a todos os 

condenados por crimes contra a Administração. Trata-se de violação ao princípio 

da individualização da pena, e implica a adoção de um modelo punitivista 

genérico, sistemático e automático em nosso Direito Penal.  

 

A gravidade abstrata e o desvalor próprio do tipo penal 

não dizem nada sobre a personalidade daqueles que o cometem. Pretender a 

exasperação da pena com base em reprovabilidade inerente ao tipo penal nada 

mais é do que bis in idem, inadmissível em um Estado que se diga ser 

Democrático de Direito. 

 

O mesmo se diga dos motivos para a prática dos 

crimes. Alega o Parquet que os motivos dos crimes constituiu o desejo de 

obtenção de lucro fácil, assim como a manutenção do esquema ilícito.  

 

Ora, a priori, tem-se que foi narrado, pelo Parquet, a 

existência de organização criminosa. O próprio texto legal evidencia que a 

finalidade das organizações criminosas é, justamente, a obtenção de benefícios 

ilícitos, de qualquer natureza – aí incluídos os de natureza financeira. Vejamos: 

 

Art. 1o  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, 

os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal 

a ser aplicado. 

 

§ 1o  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
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pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 

de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.      

 

Portanto, tem-se que o motivo para a prática dos 

crimes de organização criminosa – e de todos os demais delitos que integrem a 

esfera de sua atuação – já foi devidamente tratado pelo tipo penal. O desvalor de 

tal motivação, outrossim, já foi valorado pelo legislador quando da cominação da 

sanção prevista pela norma penal.  

 

Pretender que seja considerado também como 

circunstância judicial desfavorável é pretender a banalização do bis in idem em 

nome de um punitivismo retrógrado cegado pelo clamor de uma população mal 

informada, manipulável e manipulada, que enxerga na corrupção dos valores 

inerentes a um Estado Democrático de Direito a solução para a própria 

corrupção que pretende combater. 

 

As motivações para a prática dos crimes em comento, 

portanto, são elementares do próprio tipo de organização criminosa – e 

abrangem todos os delitos integrantes de sua esfera de atuação. Inadmissível, 

pois, que sejam usados para exasperar a pena base dos peticionários, que já 

foram condenado, no âmbito da Lavajato, pela prática do crime. 

 

Em realidade, uma análise minuciosa das 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal revela que aquelas 

de caráter subjetivo são inteiramente favoráveis aos peticionários, não havendo 

uma única que possa ser utilizada para autorizar pena-base além do mínimo 

cominado em lei. 

 

A culpabilidade dos peticionários não revela um dolo 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

139 

mais acentuado do que o estritamente necessário para a prática dos delitos a 

eles imputados. Seu dolo limitou-se ao estrito preenchimento dos elementos 

inerentes aos tipos penais nos quais se possa entender que tenham incorrido 

(ainda que de maneira absurda). 

 

Suas condutas sociais e personalidades também não 

recomendam a imposição de sanção acima do mínimo.    

 

Por sua vez, os motivos e consequências dos delitos 

não extrapolam o que é previsto na própria descrição legal dos elementos 

constitutivos dos tipos penais.  

 

Absolutamente descabido, portanto, o pedido pela 

exasperação da pena base formulado pelo Parquet.   

 

 

5.2. A análise sobre a agravante 

 

Em sede de Memoriais a acusação requereu, aos 

peticionários e outros acusados, a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, 

alínea b do Código Penal, em relação aos delitos de corrupção e de lavagem de 

ativos, “eis que os ilícitos foram perpetrados com o intuito de facilitar e assegurar 

a execução de outros crimes”. 

 

Por dois motivos, todavia, o pleito ministerial não tem 

razão de ser. 

 

Em primeiro lugar, cumpre a esta defesa consignar 

que referida agravante não foi descrita na inicial acusatória. Assim, a sua 

aplicação, conforme requerido em sede de Memoriais, representaria flagrante 
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quebra de correlação entre a denúncia e a sentença.  

 

Inicialmente, deve-se salientar que as agravantes são 

circunstâncias que, quando presentes em um delito, tornam-no merecedor de 

sanção maior do que a prevista no tipo penal simples. Caracterizam-se por não 

prescrever a fração em que a pena deve ser majorada, deixando-a a encargo do 

juiz, o que as distingue das causas de aumento. 

 

Enquanto circunstâncias especiais do delito, é um 

ônus da acusação descrever, na denúncia, as agravantes que entende incidirem 

no fato em apuração. Da mesma forma que deve descrever a conduta tomada 

por típica, o parquet deve indicar em que medida essa conduta se reveste das 

especiais características que a tornariam merecedora de majoração na pena. 

 

Sabe-se que a inicial acusatória, nos termos do artigo 

41 do Código de Processo Penal, deve trazer, dentre outros requisitos, a 

descrição “do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”.  

 

As exigências do artigo 41 do diploma processual 

penal não constituem mera formalidade. Muito ao contrário, os requisitos legais 

impostos à peça acusatória são verdadeiro instrumento de proteção do cidadão 

contra o poder estatal, e derivam diretamente das garantiras fundamentais ao 

devido processo legal, à ampla defesa, e ao contraditório, previstas no artigo 5º, 

incisos LIV e LV de nossa Constituição. 

 

Afinal, muito embora seja ônus da acusação 

comprovar as alegações lançadas na denúncia, é direito do acusado procurar, ao 

longo da instrução processual, desconstituir todas as premissas levantadas pelo 

órgão acusador contra sua pessoa. 
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Por conseguinte, quando a denúncia não traz a 

descrição da agravante, o julgador não pode fazê-la incidir, pois ela não foi 

objeto do contraditório. É dizer, o réu não teve oportunidade de refutá-la ao 

longo da instrução. O juiz é restringido, em sua decisão, pelos termos da 

imputação, não podendo condenar, ou de qualquer outra forma agravar a 

situação do acusado, em função de fatos ou circunstâncias não contidos nessa 

imputação. Essa é a lição de Aury Lopes Jr., citando Gustavo Henrique 

Badaró73. 

 

O autor ressalta, ainda, que o respeito, pelo 

magistrado, aos limites impostos na denúncia, não podendo incluir, na 

condenação, aquilo que não foi objeto da imputação, é imposição decorrente do 

próprio dever de imparcialidade, que se espera de todos os juízes74. 

 

 

Se, ao final da instrução, o conjunto probatório 

amealhado permitiu vislumbrar a incidência de agravante não descrita na 

denúncia, caberia ao órgão ministerial proceder ao seu aditamento, nos termos 

do artigo 384 do Código de Processo Penal (Mutatio Libelli). Em não o fazendo, 

não pode agora, em sede de Memoriais, modificar os fatos depois de esgotada a 

defesa.  

 

Assim, não merece provimento o pedido ministerial 

                                       
73“Seguindo a mesma linha de raciocínio, BADARÓ é preciso ao explicar que o objeto do processo penal está 

ligado à imputação, que consiste na formulação da pretensão processual penal (conceito esse compatível com 

nossa posição), isto é, o fato enquadrável em um tipo penal, que se atribui a alguém e que deve 

permanecer imutável ao longo do processo, pois o objeto da sentença tem de ser o mesmo objeto da 

imputação. Assim, a sentença não pode ter em consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação.” 

(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1087, destacamos). 

74 “Além disso, a garantia da imparcialidade encontra condições de possibilidade de eficácia no sistema 

acusatório, mas, para tanto, é necessário que o juiz se abstenha de ampliar ou restringir a pretensão acusatória 

(modificação do objeto), julgando-a nos seus limites (...).” (Op. cit. p. 1087.). 
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no sentido de que seja reconhecida a agravante não descrita na denúncia, 

sob pena de violação aos preceitos constitucionais do devido processo legal, 

da ampla defesa e do contraditório, trazidos pelo artigo 5º, incisos LIV e LV 

da Carta Magna. 

 

E ainda que assim não fosse, o pleito ministerial 

também não merece provimento, pois, mais uma vez, o Parquet trouxe elementos 

inerentes aos próprios tipos penais pelos quais os peticionários já foram 

condenados para afirmar que deveria incidir, sobre o crime de corrupção e de 

lavagem de dinheiro, a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea b, do Código 

Penal. 

 

Com efeito, em sede de Memoriais o representante 

ministerial afirmou que “o crime de corrupção teve como objetivo assegurar e 

facilitar o ajuste fraudulento de licitação (conexão teleológica), e o crime de 

lavagem de dinheiro possuiu o intuito de possibilitar o pagamento de vantagens 

indevidas, de forma a assegurar e facilitar a corrupção de funcionários da 

PETROBRAS”. 

 

Ora, o que o representante ministerial narra como 

configuração da mencionada agravante, seja em relação ao crime de lavagem de 

dinheiro, seja em relação ao crime de corrupção, trata-se, na verdade, do próprio 

crime da organização criminosa, sobre o qual os peticionários já foram 

condenados no curso da Operação Lavajato75. 

 

Com efeito, o art. 1º, §1º da Lei 12.850/2013 assim 

define o delito de organização criminosa pelo qual os peticionários foram 

condenados: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 

mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

                                       
75 Ação Penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000/PR, evento 985. 
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ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional”. 

 

Assim, na medida em que foram condenados pela 

prática do crime de organização criminosa no curso da Operação Lavajato, 

configuraria evidente bis in idem a incidência da agravante prevista no art. 61, 

inc. II, alínea b, sobre o crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, como quer 

o Ministério Público Federal.  

 

Por todo o exposto, o pleito ministerial deve ser 

improvido, seja porque a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea b do 

Código Penal não estava descrito na denúncia, seja porque absolutamente 

improcedente a sua configuração no presente caso. Ademais, em relação ao 

peticionário José Dirceu, mister ressaltar a necessidade da aplicação da 

atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, por ter mais de 70 

(setenta) anos. 

 

 

5.3. A análise sobre as causas especiais de aumento de pena 

 

Assim como verificado quando da análise das 

circunstâncias judiciais e da agravante, tem-se que as causas de aumento 

pretendidas pelo Parquet não merecem prosperar, pois incabíveis ao presente 

caso e, ainda, destinadas a mascarar o indelével bis in idem que macula suas 

pretensões.  

 

O Parquet pleiteou a aplicação, para ambos os 

peticionários, das causas especiais de aumento de pena previstas no art. 317, 
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§1º, do Código Penal, no que diz respeito ao delito de corrupção passiva, e artigo 

1º, §4º, da Lei 9.613/199876, no tocante ao crime de lavagem de dinheiro.  

 

Pois bem. Colacionemos o que diz o §1º do art. 317 do 

Código Penal prevê como causa especial de aumento: 

 

Art. 1º Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 

ou aceitar promessa de tal vantagem:   

§ 1o  A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em consequência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional. 

 

Trata-se de majorante destinada ao funcionário 

público que, em razão da vantagem indevida ou promessa de tal vantagem, 

retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou o pratica infringindo dever 

funcional. 

 

Pois bem. Como os peticionários sequer 

funcionários públicos eram à época dos fatos, o reconhecimento desta 

majorante às suas dosimetrias afronta diretamente os postulados da 

legalidade e culpabilidade.  

 

A simples leitura do art. 30 do Código Penal (“Não se 

comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 

elementares do crime”), pode levar a falsa percepção de que a condição de 

funcionário público ocupada pelo intranei (Renato Duque) poderia se estender 

                                       
76 Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.  

(...). 

§ 4o  A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma 

reiterada ou por intermédio de organização criminosa.  
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aos peticionários (extraneus). 

 

Segundo a doutrina, existem dois tipos de 

circunstâncias: as chamadas objetivas ou reais e as denominadas subjetivas ou 

pessoais. 

 

Nelson Hungria aduz que as objetivas são aquelas 

que “afetam a execução ou materialidade do crime, isto é, as que concernem à 

natureza, espécie, meios, objeto, tempo, lugar ou qualquer outra modalidade da 

ação, à maior ou menor gravidade das consequências, à reparação destas, às 

condições ou qualidades pessoais da vítima. Exemplos: a emboscada, o emprego 

de veneno, o ser o crime praticado durante repouso noturno, o ser a vítima ‘velho’ 

ou ‘criança’, a duplicidade de vítimas na ‘aberratio ictus’ etc.”. 

 

Já subjetivas são “as condições ou qualidades que só 

dizem com a pessoa de tal ou qual concorrente, sem qualquer reflexo sobre a 

execução e materialidade do crime, ou sobre a convergente força psíquica dos co-

réus. Tais são a reincidência, o motivo torpe, o erro de fato, a embriaguez fortuita, 

a menoridade, certas qualidades ao co-réu (ser ‘funcionário público’, ser 

ascendente ou descendente da vítima etc.)”. 77 

 

Por sua vez, elementares do crime são dados, fatos, 

elementos e condições que integram a estrutura do tipo penal, como é o caso 

do funcionário público, no crime de corrupção passiva. A condição pessoal do 

agente – ser funcionário público – passa a integrar a estrutura típica. São 

circunstâncias ou condições pessoais que, se mentalmente suprimidas, o fato se 

torna atípico. Daí o nome elementar. 

 

Só por esses conceitos, já seria possível afastar a 

                                       
77 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. V. 1, p. 436-437. 
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aplicabilidade da majorante do art. 317, §1º, do Código Penal. 

 

Deveras, a corrupção passiva é modalidade de crime 

próprio, em que o tipo não se deixa reduzir a uma mera causação (art. 13, caput, 

do CP) e a um concorrer de qualquer modo (art. 29 do CP), mas é 

necessariamente causação/concorrer de qualquer modo por um funcionário 

público. 

 

Está na constituição típica a condição de o sujeito 

ativo ter que ser funcionário público. Logo, é elementar do crime de corrupção 

passiva tão somente a condição de o agente ser funcionário público. 

 

 A contrario sensu, se o agente não é funcionário 

público, o fato é atípico. É nesse contexto que se insere o art. 30 do Código 

Penal. 

 

Para resolver uma questão de impunidade no 

concurso de agentes oriundo da prática de crime próprio, como é o caso da 

corrupção passiva (em que um intraneus e um extraneus comentem 

conjuntamente o delito), o art. 30 do Código Penal permite a comunicabilidade 

da condição de funcionário público, elementar do crime de corrupção passiva, do 

intraneus ao extraneus, para que este também responda pelo crime próprio (no 

caso, a corrupção).  

 

Note-se que se está a falar em comunicabilidade de 

elementar do crime; questão estritamente ligada à tipicidade. 

 

Pois bem. O art. 317, §1º, do Código Penal não 

carrega em si um tipo penal. Ao contrário. Este dispositivo descreve uma causa 

especial de aumento de pena cuja aplicação é limitada tão somente ao 
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funcionário público. 

 

Ou seja, todo funcionário público terá sua 

culpabilidade agravada, em decorrência deste dispositivo legal, se retardar, 

deixar de praticar ato, ou praticá-lo infringindo dever funcional, em 

consequência de promessa ou vantagem indevida. 

 

São dispositivos que integram momentos 

completamente distintos dentro do conceito de crime. 

 

Destes elementos, já é possível extrair um primeiro 

argumento que derrui a aplicação da majorante do art. 317, §1º, do Código 

Penal: ele não descreve uma elementar do crime de corrupção passiva, mas sim 

uma causa de majoração da culpabilidade, que nada tem a ver com a tipicidade. 

Esse é um dos motivos que impedem a majorante ser aplicada aos peticionários 

(extraneus). 

 

O art. 29 do Código Penal, estabelece o seguinte: 

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 

 

É dizer, o próprio Código Penal limita a culpabilidade 

no caso de concurso de agentes, para que cada um dos sujeitos do crime 

responda ao fato na medida de sua culpabilidade. 

 

Isso significa que a circunstância personalíssima que 

apenas majora a culpabilidade do funcionário público (e não integra a elementar 

do tipo penal), não se comunica com os peticionários (extraneus), porque 

extravasa à culpabilidade fixada pelo legislador (no art. 29 do Código Penal – que 

define o concurso de agentes) para aqueles que não são detentores de cargo 
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público. 

 

Por todo o exposto, deve ser improvido o pedido 

ministerial de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do 

Código Penal, sob pena de infringência aos artigos 29 e 30 do mesmo Código e 

aos princípios da legalidade estreita, prevista no art. 5º, inciso XXXIX, da CF e 

da culpabilidade. 

 

Por sua vez, no tocante aos crimes de lavagem de 

dinheiro propriamente ditos, o representante ministerial requereu o 

reconhecimento da causa de aumento consignada pelo art. 1º, §4º, da Lei nº 

9.613/98, por supostamente terem sido cometidos por intermédio de 

organização criminosa. Esqueceu-se, contudo, que os peticionários já foram 

condenados pela participação em organização criminosa. 

 

Novamente, a defesa encontra-se diante de engodos 

tautológicos destinados, exclusivamente, a punir os peticionários repetidas vezes 

pelo mesmo contexto fático-delitivo. O patente bis in idem pugnado pela 

acusação, entretanto, exsurge cristalino para aqueles não contaminados pelos 

devaneios punitivistas que permeiam esta Ação Penal.      

 

Ante o exposto, caso este MM. Juízo opte pela 

condenação dos peticionários, requer sejam as penas base fixadas em seu 

mínimo legal, rechaçando os pleitos em sentido contrário oferecidos pelo 

Parquet.  

 

Ademais, em relação a ambos os peticionários, 

necessária a aplicação da causa especial de diminuição do art. 29, §1º, do 

Código Penal. 
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Com efeito, não há dissenso na doutrina que nos 

casos de delitos especiais próprios (como é o crime de corrupção passiva), a 

limitação do rol de autores obedece a uma maior acessibilidade ao bem jurídico 

protegido, que converte os intraneus (Renato Duque) em especial garantidores de 

sua incolumidade, sendo-lhes exigível não apenas a abstenção da criação de 

riscos, mas também a realização de condutas em benefício do objeto tutelado. 

 

Essa aproximação ao bem jurídico tutelado a que se 

submetem os intraneus (Renato Duque) reflete diretamente na maior 

reprovabilidade da conduta atentatória ao bem jurídico por eles promovida, 

quando comparada à do extraneus (peticionários). 

 

É dizer, nestas hipóteses de delitos especiais, não há 

dúvidas de que a culpabilidade dos extraneus é menor do que a dos intranei. 

 

A prova disso é que se excluir o Renato da suposta 

codelinquência, os fatos seriam atípicos em relação aos peticionários. 

 

Dogmaticamente, é inarredável a conclusão de que a 

falta de qualidade do extraneus, exigida para a configuração do injusto especial, 

recomenda a fixação de um distinto e mais brando marco penal para o “agente 

não qualificado” do que aos intraneus. 

 

É nesse contexto que se insere a aplicabilidade da 

minorante do art. 29, §1º, do CP à dosimetria do crime de corrupção dos 

peticionários: “Se a participação for de menor importância, a pena pode 

ser diminuída de um sexto a um terço”. 

 

Antes de qualquer pensamento apressado, é preciso 

destituir a máxima de que essa benesse estaria relacionada à eficácia causal da 
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colaboração ou à intensidade do grau de contribuição do extraneus ao fato 

principal (participação material). 

 

Com efeito, pela leitura do art. 13, conclui-se que o 

Código Penal adota a regra da conditio sine qua non para a definição do nexo 

causal. Logo, só é causa de um delito aquela intervenção que, suprimida 

mentalmente, exclui o crime. 

 

Assim, qualquer colaboração para o fato, por menor 

que seja, sempre será causa para o ilícito. Note-se que essa orientação inibe a 

aplicação da minorante, o que não parece ser o propósito do legislador. 

 

É por isso que parte da doutrina tem orientado que a 

aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância deve 

ser consolidada na importância objetiva da intervenção para o resultado 

concreto, com enfoque na gravidade da contribuição prestada. 

 

Pois bem. Nos delitos especiais, como já visto acima, a 

acessoriedade da conduta do extraneus não advém do menor grau de sua 

contribuição para o resultado, mas sim do fato de não reunir as condições que 

lhe permitiriam ser intraneus (no caso, ser funcionário público). 

 

Desse modo, desde uma perspectiva ex ante, a 

intervenção da extraneus será sempre prescindível ao cometimento do delito 

especial, ou seja, de somenos importância. 

 

Vale enfatizar: nos casos de concurso entre agentes 

qualificados (o funcionário público Renato Duque) e não qualificado (os 

peticionários) em delitos especiais próprios, como é o crime de corrupção 

passiva, a participação do extraneus sempre será de menor importância, 
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porque o próprio dispositivo legal designou o rol fechado de garantidores de sua 

incolumidade e o extraneus não o integra. 

 

Nessa linha, é inarredável a aplicação da benesse 

instituída pelo art. 29, §1º, do Código Penal em favor dos peticionários. 

 

Portanto, na remota hipótese de condenação pelo 

crime de corrupção passiva, requer seja operada na dosimetria da pena, a causa 

de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código 

Penal) em favor dos peticionários, em sua fração máxima, sob pena de se violar o 

próprio dispositivo legal e ao princípio da individualização das penas. 

 

Por fim, também é absolutamente incabível o pedido 

ministerial no sentido de que seja fixado o valor mínimo “a ser revertido em favor 

da PETROBRÁS, com base no art. 387, caput e IV, do CPP, no montante de 

R$18.583.307,03, correspondente ao dobro do valor total dos numerários ilícitos 

“lavados” pelos denunciados”, pois, conforme visto acima, a Comissão de 

Investigação da estatal elaborou relatório, por meio do qual conclui que não foi 

constatada fraude da licitação ou superfaturamento no contrato apurado nestes 

autos (evento 1-OUT6). 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Não se discute a chamada operação Lavajato, nem 

tampouco o papel de Vossa Excelência durante toda essa operação. 

 

O combate à corrupção tem um valor inestimável, 

tanto que a grande maioria da sociedade o tem aplaudido. Mas o grande valor de 

todo esse combate se perde, na medida em que “atropelamos” as provas, e o 
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próprio direito a fim de chegarmos à punição.  

 

Os aplausos e o resultado de todo esse trabalho se 

perderá se chegarmos a condenações não pelas provas efetivamente produzidas, 

mas sim pela pessoa que julgamos. O direito não pode ser um direito penal de 

autor. As provas não podem ser medidas e relativizadas, em função de quem se 

pretende julgar. Do contrário, transformaremos o processo em simples meio 

para se chegar a um fim pré-determinado. 

 

Se resumirmos as provas desses autos chegaremos, 

como restou demonstrado, exclusivamente às palavras de um delator, que, 

mesmo nessa condição, foi pouco categórico no que se referia ao acusado José 

Dirceu. 

 

Investigaram José Dirceu como poucos. Passaram a 

limpo sua vida, bloquearam todos os seus bens (os quais estavam devidamente 

declarados e eram absolutamente compatíveis com a sua renda), e o 

descreveram como “grande chefe” de toda a corrupção desvendada na Lavajato.  

 

Depois de 3 (três) anos preso (apesar de indultado na 

Ação Penal 470), sem renda e com seus bens sequestrados, o que se viu foi o 

contrário. Com ele, não encontraram contas astronômicas no exterior (na 

verdade, não encontraram conta alguma), e nem recursos em suas contas 

mantidas no país. E depois, com o passar do tempo e a necessidade de se acusar 

Lula, o Ministério Público Federal resolveu alterar um pouco a semântica e a 

sintaxe. 

 

Tanto José Dirceu não possuía um papel de liderança 

no suposto esquema criminoso, que na sentença proferida na Ação Penal nº 

5045241-84.2015.4.04.7000, Vossa Excelência assim reconheceu: 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

153 

 

Não reconheço José Dirceu de Oliveira e Silva como o comandante do grupo 

criminoso, pelo menos considerando-o em toda a sua integralidade (empresários, 

intermediários, agentes públicos e políticos), motivo pelo qual deixo de aplicar a 

agravante do art. 2º, §3º, da Lei n.º 12.850/2013. 

 

Da mesma forma, se num primeiro momento, a 

menção à sigla JD era sempre identificada como uma referência a José Dirceu e 

atrelada a supostas irregularidades por ele cometidas, hoje a própria autoridade 

policial já reconheceu que, com o “aprofundamento das investigações e novas 

análises”, algumas conclusões persecutórias em desfavor de José Dirceu se 

revelaram equivocadas78. 

 

Veja-se que, conforme os holofotes foram aumentando 

na operação Lavajato, buscou-se cada vez mais um “peixe grande”. José Dirceu, 

assim, foi punido exemplarmente e preso se encontra (desnecessariamente) até 

hoje, tendo sido condenado a uma das maiores penas aplicadas por Vossa 

Excelência. E ao final; ao cabo, já após tantos anos de operação, tantas delações 

feitas, tantas investigações realizadas, o que se vê é que se pune menos pelo que 

fez José Dirceu, e mais pelo que significa a pessoa de José Dirceu. 

 

Como nos ensinam Zaffaroni e Pierangeli: 

 

“Ainda que não haja um critério unitário acerca do que seja o direito penal do 

autor, podemos dizer que, ao menos em sua manifestação extrema, é uma 

corrupção do direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o ato 

como manifestação de uma ‘forma de ser’ do autor, esta sim considerada 

verdadeiramente delitiva”79 (grifou-se). 

                                       
78 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1817420-policia-federal-errou-ao-identificar-sigla-jd-em-

planilha-como-dirceu.shtml. 

79 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 110. 



   

 
 

ROBERTO PODVAL 

MARCELO G.G. RAFFAINI 

VIVIANE S. JACOB RAFFAINI 

CARLOS EDUARDO M. NAKAHARADA 

ODEL M. J. ANTUN 

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA 

LUÍSA RUFFO MUCHON 

PAULA MOREIRA INDALECIO 

DANIEL ROMEIRO 

PAULO JOSÉ ARANHA 

ANA CAROLINE MACHADO MEDEIROS 

MARIANA CALVELO GRAÇA GIULIA FELIPPO MORETTI DORNELLAS ISABELA PRADINES C. GUARITÁ SABINO 

   

   

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SHIS QL 24 CJ 1 CS1 Lago  Sul │Bras í l ia  DF│71665 015│Tel  61  3222 2295 │Fax 61 3322 7577  

154 

 

Voltando aos autos, se analisarmos de forma 

imparcial e idônea todas as provas produzidas, se Vossa Excelência for capaz de 

se desprender da pessoa do acusado ou mesmo do partido a que pertence; se 

analisarmos o processo não como o olhar naturalmente turvo de um “direito 

penal de autor”, mas sim com um olhar atento sobre os fatos e as provas aqui 

efetivamente produzidas, outra conclusão não se chegará a não ser a da 

necessidade da absolvição.  

 

Faz-se necessária, pois, ainda que a esta altura, a 

realização de um julgamento imparcial. É necessário e, principalmente, é justo, 

que o julgador se prenda exclusivamente às provas produzidas nos autos. 

 

Aqui não se procura de maneira ofender este juiz. Por 

várias vezes esses defensores já demonstraram quanto respeito e admiração têm 

por Vossa Excelência, mas até por essa razão, somos obrigados a colocar essas 

questões, na expectativa de que Vossa Excelência examine estes autos com a 

imparcialidade necessária. Imparcialidade, esta que não permeou o exame das 

provas pelos acusadores (até porque esse é o papel dos procuradores se valeram 

da dialética que o direito lhes autoriza, e chegaram às conclusões que 

entenderam devidas. Não justas, mas úteis para os objetivos da acusação). 

 

Enfim, após assistirmos a todos os vídeos, estudarmos 

todas as testemunhas e analisarmos as palavras de todos os delatores (pelo 

menos os que nos foram apresentados) nada, absolutamente nada, nos leva a 

uma possível condenação de José Dirceu e de seu irmão Luis Eduardo. Não 

nesses autos, não diante desses fatos, não diante de tudo o que foi aqui 

apresentado.  

 

E para isso sequer há necessidade de se levar em 
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consideração essa peça de defesa. Basta a leitura serena das alegações finais do 

próprio Ministério Público Federal para concluir faltarem elementos para uma 

condenação. 

 

Assim, e ao final, a pergunta que fica é: será o 

julgador capaz de uma absolvição? Esperamos fielmente que sim. 

 

 

7. DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto nos presentes Memoriais, 

requerem os peticionários, preliminarmente: 

 

1- Seja decretada a nulidade do feito, desde o oferecimento da denúncia, em 

virtude da inépcia da peça inicial, tal como aventado no item 1.1; 

subsidiariamente; 

 

2- Seja o julgamento convertido em diligência para que,  

 

 

a) nos termos do art. 7, §3º, da Lei 12.850/2013, bem como da Súmula 

Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, seja conferido a esta defesa 

amplo acesso ao inteiro teor de todos os depoimentos prestados por todos 

os colaboradores no curso da Operação Lavajato, independente de estarem ou 

não relacionados ao presente feito, para análise, manifestação e eventuais 

requerimentos (item 1.2), sob pena de nulidade; 

 

b) e, para que, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da 

isonomia processual e da comunhão da prova no processo penal, seja o 

Ministério Público Federal intimado a apresentar (i) todas as respostas aos 
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ofícios expedidos às operadoras de telefonia e (ii) todo o resultado da quebra 

do sigilo fornecido pela TELEFÔNICA, tendo em vista a afirmação da empresa 

no sentido de que as requisições solicitadas “foram integralmente cumpridas” 

(evento 20 dos autos nº 5021298-04.2016.4.04.7000 (item 1.3). 

 

Caso Vossa Excelência não acolha as preliminares 

acima expostas, no mérito há de ser reconhecida a ausência de valor probatório 

de todas as colaborações prestadas por Júlio Camargo. 

 

Conforme demonstrado nestes Memoriais, Júlio 

Camargo apresentou versões absolutamente contraditórias, as quais não foram 

corroboradas por qualquer prova produzida nos autos.  

 

Assim, ficou evidente que, em diversas passagens de 

suas declarações, o colaborador mentiu, criando versões absolutamente 

inverossímeis. 

 

Evidentemente, ao Ministério Público Federal não foi 

possível constatar quais versões seriam as verdadeiras, e em sede de Memoriais 

fez uma seleção dos trechos que mais lhe interessava, pois, se utilizados na 

integralidade, não seria possível corroborar os fatos narrados na inicial 

acusatória. 

 

Veja, não é que a acusação selecionou inúmeros 

depoimentos de diferentes colaboradores para suprir fatos desconhecidos por 

um e outro e, assim, integrar sua tese acusatória.  

 

O que fez o Ministério Público Federal foi abster-se de 

qualquer critério do que realmente soou como verdade e mencionar, como 

elemento de prova, apenas aquilo que corroborava sua acusação. 
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Sendo assim, considerando que não se pode conferir 

credibilidade a todos os depoimentos prestados pelo réu colaborador, o que se 

alia ao fato de que não comprovou as suas acusações, é de rigor seja 

reconhecida a quebra do acordo de colaboração por ele firmado, 

desentranhando-se dos autos todos os depoimentos prestados em sede de 

colaboração. 

 

Ainda que não se reconheça a quebra do referido 

acordo, há de se considerar seu reduzido valor como meio de prova. 

 

E com fundamento em tudo o que foi exposto nestes 

Memoriais, requer-se a total improcedência da ação penal, nos moldes 

seguintes: 

 

Em relação ao delito de corrupção passiva, imputado 

aos peticionários: 

 

1- Sejam os peticionários absolvidos nos termos do art. 386, inciso II, do 

Código de Processo Penal, em virtude da inexistência de qualquer prova 

para a condenação, pela ausência de valor probatório da colaboração 

prestada, seja em razão das contradições e inverdades comprovadamente 

constatadas nos depoimentos, seja porque não foram comprovados os 

fatos ilícitos delatados (item 2); subsidiariamente, 

 

2- Sejam os peticionários absolvidos nos termos do art. 386, inc. III, do 

Código de Processo Penal, em virtude da atipicidade dos fatos atribuídos 

a José Dirceu e Luiz Eduardo, seja porque lhes falta a condição de sujeito 

ativo do crime de corrupção passiva, qual seja, de funcionário público 

(item 3.1.1), seja pela ausência do elemento objetivo do tipo penal (item 
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3.1.2); subsidiariamente, 

 

3- Sejam os peticionários absolvidos, nos termos do art. 386, incisos V e VII 

do Código de Processo Penal, seja porque inexistem prova de terem eles 

concorrido para a suposta infração, seja porque não existe prova 

suficiente para a condenação (item 2). 

 

4- Na remota hipótese de condenação pela prática do delito, seja reconhecido 

como crime único, afastando-se qualquer hipótese de ocorrência de 

concurso de crimes. 

 

Em relação ao delito de lavagem de dinheiro, imputado 

aos peticionários: 

 

5- Sejam os peticionários absolvidos nos termos do art. 386, inciso II, do 

Código de Processo Penal, em virtude da inexistência de qualquer prova 

para a condenação, pela ausência de valor probatório da colaboração 

prestada, seja em razão das contradições e inverdades comprovadamente 

constatadas nos depoimentos, seja porque não foram comprovados os 

fatos ilícitos delatados (item 2); subsidiariamente, 

 

6- Sejam os peticionários absolvidos pela ausência de provas dos crimes 

antecedentes, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal 

(itens 3.2.1 e 3.2.2). 

 

7- Sejam os peticionários absolvidos nos termos do art. 386, inciso III do 

Código de Processo Penal, em virtude da manifesta ausência do elemento 

subjetivo dolo (item 3.2.3); subsidiariamente, 

 

8- Sejam os peticionários absolvidos, nos termos do art. 386, incisos V e VII 
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do Código de Processo Penal, seja porque inexiste prova de ter eles 

concorrido para a suposta infração, seja porque não existe prova 

suficiente para a condenação (item 2) subsidiariamente, 

 

9- Na remota hipótese de condenação pela prática do delito, seja reconhecido 

como crime único, afastando-se qualquer hipótese de ocorrência de 

concurso de crimes. 

 

Por fim, em caráter subsidiário a todos os tópicos 

anteriores, requer, em caso de remota condenação dos peticionários, seja a pena 

fixada no patamar mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal, 

reconhecendo-se, também, a participação de menor importância em relação a 

ambos, com a consequente redução de sua reprimenda em 1/3, nos termos do 

art. 29, § 1º, do Código Penal. 

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017. 
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