
 

 

 

1 / 188 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13.ª VARA FEDERAL DA 
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos de ação penal n.º 5051606-23.2016.404.7000 

 

EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA, já devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

por intermédio de seus advogados adiante assinados, em conformidade com o artigo 403, §3º, 

do Código de Processo Penal, apresentar  

 

M E M O R I A I S  

 

consoante as razões a seguir aduzidas. 

 



 

 

 

2 / 188 

 

ÍNDICE DAS ALEGAÇÕES FINAIS  
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2.5 NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO DO 
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1. INTRODUÇÃO FÁTICA. 

 

2. PRELIMINARES. 

 

2.1. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA RELATIVAMENTE 

AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. 

 

2.1.1. A denúncia deve apresentar de forma clara, objetiva e 

individualizada a conduta supostamente praticada pelo acusado, sob pena de se obstar o 

exercício pleno da ampla defesa e contraditório consagrados no art. 5º, inciso LV da 

Constituição Federal. 

 

2.1.2. Caso a denúncia não demonstre minimamente as condutas 

praticadas pelo acusado deverá ser rejeitada ante a ausência de justa causa em sentido 

amplo e, de modo específico, por força de sua inépcia (art. 395, inciso I, do CPP). 

 

2.1.3. No caso concreto, o Ministério Público Federal denunciou 

EDUARDO CUNHA ante a suposta prática do delito do art. 317, §1º do Código Penal pelos 

seguintes e supostos fatos: 

 

EDUARDO CUNHA, na Suíça e no Brasil, a partir do Rio de Janeiro e de Brasília, 

em data incerta no ano de 2010 até maio e junho de 2011, solicitou e recebeu, para 

si e para outrem, direta e indiretamente, no exercício de sua função como 

parlamentar e em razão dela, vantagem indevida, no valor de CHF 1.311.700,00 

(um milhão, trezentos  e onze mil e setecentos francos suíços) - equivalentes 
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atualmente a R$ 5.338.619,00 reais - recebidos a partir da offshore ACONA 

INTERNATIONAL INVESTMENTS LTDA (ACONA), valores estes recebidos 

indevidamente pela atuação do denunciado na aquisição, pela PETROBRAS, de 

um campo de petróleo em Benin, país da região ocidental da África, da 

companhia Compagnie Béninoise des Hydrocarbures Sarl (CBH), pelo valor de 

USD 34,5 milhões, correspondentes a R$ 138.345.000,00. Segundo se apurou, 

IDALÉCIO DE OLIVEIRA era o proprietário de um bloco petrolífero em Benin, 

na África. Visando vendê-lo para a PETROBRAS, contratou, ainda em 2007, os 

serviços do lobista JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, ex-funcionário da 

PETROBRAS, visando, assim, "facilitar" e "abrir as portas" desta empresa estatal. 

Em verdade, JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES era o responsável por 

cobrar e receber a propina referente aos negócios da Diretoria Internacional da 

PETROBRAS - propina essa necessária para a realização dos negócios nesta 

Diretoria - e repassar aos políticos do PMDB responsáveis pela indicação e 

manutenção de JORGE ZELADA no cargo de Diretor Internacional, dentre eles 

o denunciado EDUARDO CUNHA. Destaque-se que JOÃO AUGUSTO 

REZENDE HENRIQUES recebia informações privilegiadas sobre negócios da 

PETROBRAS na área da Diretoria Internacíonal, em especial em razão da grande 

proximidade com o então Diretor Internacional da PETROBRAS, JORGE 

ZELADA, tendo sido, inclusive, um dos responsáveis pela indicação deste 

último. [...] A solicitação e a aceitação da promessa de vantagens indevidas, assim 

como o seu recebimento, por EDUARDO CUNHA foi em razão de sua atuação 

para garantir a manutenção do esquema ilícito implantado no âmbito da 

PETROBRAS, mais especificamente na Diretoria Internacional, ao mesmo tempo 

que para facilitar e não colocar obstáculos na aquisição do Bloco de Benin pela 
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PETROBRAS. Como o denunciado era um dos responsáveis do PMDB pela 

indicação e manutenção do Diretor da Área Internacional no cargo, JORGE 

ZELADA, que era mantido no cargo com o apoio de parlamentares do PMDB - 

recebia um percentual dos negócios realizados no âmbito da Diretoria 

Internacional da PETROBRAS, como um verdadeiro "pedágio" imposto a 

qualquer negócio ocorrido. Isto porque EDUARDO CUNHA foi um dos 

responsáveis pela indicação e chancela do nome de JORGE ZELADA para a 

diretoria internacional. Em razão disto, EDUARDO CUNHA recebeu valores 

referentes ao negócio da compra, pela PETROBRAS, do bloco exploratório em 

Benin, de propriedade da CBH. 

 

2.1.4. Verifica-se, portanto, que a imputação do delito do art. 317 

do Código Penal está na suposta nomeação de Jorge Zelada para ocupar o cargo de Diretor 

da Área Internacional da Petrobrás e na presunção de que o acusado teria influência na 

Petrobrás. 

 

2.1.5. Ainda, a denúncia afirma que o acusado teria solicitado e 

recebido, entre 2010 e 2011, no exercício de sua função como parlamentar e em razão dela, 

vantagem indevida para atuar em favor da aquisição, pela PETROBRÁS, de um campo de 

petróleo em Benin, da companhia Béninoisedes Hydrocarbures Sarl (CBH), subsidiária da 

companhia Lusitania Petroleum, por sua vez controlada por Idalécio de Oliveira.  

 

2.1.6. Ocorre que para a configuração do referido delito é 

imprescindível a descrição e comprovação da prática de ato de ofício, vez que consiste em 

elementar do crime corrupção. 
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2.1.7. Ainda, é necessário que o ato de ofício praticado esteja 

diretamente relacionado ao cargo do acusado. 

 

2.1.8. Paulo César Busato leciona sobre a imprescindibilidade do 

nexo causal entre o cargo exercido pelo agente com o resultado danoso: 

 

“A qualificação pelo resultado consiste em deixar o funcionário de praticar 

qualquer ato que lhe competia realizar, fazê-lo com atraso ou, ainda, fazê-lo com 

infração de dever funcional. Por exemplo, mediante a vantagem prometida, o 

funcionário deixa de autuar uma infração administrativa, ou atrasa a expedição 

de uma ordem contra o promitente ou expede um documento que não lhe 

compete. A realização de infração de um dever funcional é considerada, pela 

doutrina, como a fonte de identificação do que se qualifica como corrupção 

própria, em oposição à corrupção imprópria, que é aquela onde esta situação não 

tem lugar. Assim, temos que no caput as figuras podem ser tanto de corrupção 

própria quanto imprópria, enquanto que nos §§ 1º e 2º são condutas de corrupção 

própria. Como se nota, trata-se sempre de uma afetação da correta prestação do 

serviço. O que se acrescenta como desvalor de resultado que justifica o aumento 

de pena é a irregularidade do serviço prestado ou a falta de sua prestação, 

quando cabia fazê-lo. Efetivamente, tal resultado desvalioso, por si só, 

dificilmente sustentaria entidade suficiente para determinar relevância penal. 

Porém, aqui ele é associado indissoluvelmente a outra prática que contempla um 

desvalor real e efetivo. Isto justifica sua inserção como um aumento na carga 

punitiva. Qualquer dos atos praticados irregularmente ou suprimidos deve 

guardar relação de causalidade com a vantagem ou promessa. Naturalmente, a 
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demonstração desta conexão é essencial para o reconhecimento da figura 

qualificada. ”1 

 

    2.1.9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no 

sentido de que a configuração do delito do art. 317, §1º do Código Penal depende que a 

solicitação/recebimento/promessa de vantagem seja realizada em razão do ofício exercido 

pelo agente: 

 

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE 

DA CONDUTA. NECESSIDADE DE QUE O ATO DE OFÍCIO EXIGIDO PARA 

A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL POSSA SER EFETIVAMENTE 

REALIZADO. PACIENTE CONDENADO POR SUPOSTAMENTE TER 

RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA EM TROCA DA PRÁTICA IRREGULAR 

DE ATO RELACIONADO COM O EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, ALÉM DE 

TER, EM TESE, RECEBIDO VANTAGEM INDEVIDA PARA QUE OUTRA 

SERVIDORA ACELERASSE O TRÂMITE DE AÇÃO JUDICIAL. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA 

ORDEM. 

 1. Para a configuração do crime previsto no artigo 317 do Código Penal exige-se 

que a solicitação, o recebimento ou a promessa de vantagem se faça pelo 

funcionário público em razão do exercício de sua função, ainda que fora dela ou 

antes de seu início, mostrando-se indispensável, desse modo, a existência de nexo 

                                        

1 BUSATO, Paulo César. Direito Penal, v.3 parte especial: artigos 235 a 361 do 
Código Penal.  Rio de Janeiro: Atlas, 2016. p. 455. 
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de causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua 

competência. Precedentes.  

2. Na hipótese vertente, tanto o Ministério Público, ao ofertar a inicial, quanto o 

magistrado de origem, ao prolatar a sentença condenatória, demonstraram 

suficientemente que o paciente, no exercício de suas funções, recebeu vantagem 

indevida para realizar ato funcional de sua competência. [...] . 6. O delito previsto 

no artigo 317 do Código Penal se configura quando a atividade visada pelo 

suborno está abrangida nas atribuições ou na competência do servidor, ou tenha, 

ao menos, uma relação funcional imediata com o desempenho do respectivo 

cargo[...]  

(HC 135.142/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

10/08/2010, REPDJe 01/08/2011, DJe 04/10/2010) 

 

 

RECURSO ESPECIAL. ART. 317, §1º, DO CP. CORRUPÇÃO 

PASSIVA.CONFIGURAÇÃO. Para a configuração do delito de corrupção 

passiva se faz necessário que o ato de ofício em torno do qual é praticada a 

conduta incriminada seja da competência ou atribuição inerente à função 

exercida pelo funcionário público (Precedentes do STJ e do STF). Recurso 

desprovido.  

(REsp 825.340/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 17/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 305) 
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2.1.10. Sendo assim, é imperioso que a denúncia impute um ato de 

ofício praticado pelo acusado que guarde relação direta com o cargo exercido, o que no 

presente carro não ocorreu. 

 

2.1.11. A denúncia não aponta qualquer ato de ofício 

alegadamente praticado pelo acusado na condição de Deputado Federal ou de Presidente 

da Câmara dos Deputado que teria facilitado a aquisição de poços de petróleo em Benin. 

 

2.1.12. Primeiramente, não existe na denúncia qualquer elemento 

que demonstre que o acusado tinha conhecimento acerca da atividade de Jorge Zelada 

desempenhada para aquisição do Bloco 4 em Benin. Aliás, não há sequer elemento concreto 

e idôneo a afirmar que o acusado teria qualquer relação com o então Diretor Jorge Zelada. 

 

2.1.13. A denúncia não imputa ciência específica do acusado 

quanto ao contrato celebrado para aquisição de participação do Bloco 4 em Benin, sendo 

flagrantemente inepta por não indiciar indícios suficientes de prática de condutas concretas 

por meio das quais teria o acusado contribuído para indicação de Jorge Zelada ao cargo de 

Diretor Internacional da Petrobrás e contribuído para celebração do negócio jurídico em 

Benin. 

2.1.14. Tampouco foi indicado na denúncia qual ato o acusado 

supostamente teria realizado a fim de influenciar a nomeação e manutenção de Jorge Zelada 

no referido cargo. 

 

2.1.15. Note-se, que embora o parquet ministerial alegue que o 

acusado seria um dos responsáveis do PMDB pela indicação e manutenção de Jorge Zelada 
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no cargo, em nenhum momento menciona a suposta participação do acusado em suposto 

ato de ofício do Diretor Internacional da Petrobrás. 

 

2.1.16. A acusação não é acompanhada da indicação de nenhum 

elemento de prova de ação concreta do acusado no sentido de indicar ou manter Jorge 

Zelada na mencionada Diretoria. Não é possível extrair da denúncia por meio de qual 

conduta o acusado teria contribuído para indicação e manutenção de Jorge Zelada na 

Diretoria Internacional. 

 

2.1.17. Verifica-se, portanto, que a denúncia não apresenta uma 

única conduta concreta do ora acusado no sentido de manter, indicar ou até mesmo apoiar 

Jorge Zelada como Diretor Internacional da Petrobrás. Há que se observar, assim, que a 

exordial acusatória carece de indícios mínimos de vinculação entre ambos e carece de latro 

probatório mínimo, não havendo justa causa para a persecução penal. 

 

2.1.18. Ressalta-se que a nomeação e manutenção de Jorge Zelada 

para o cargo de Diretor Internacional da Petrobras não possui qualquer relação com o cargo 

de Deputado Federal ou de Presidente da Câmara dos Deputados, ocupados pelo acusado. 

 

2.1.19. A denúncia não narrou qual ato inserido no âmbito de 

competências do acusado como Deputado Federal que teria sido negociado em 

contrapartida ao suposto recebimento da vantagem indevida.  
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2.1.20. Evidente que a suposta atuação do denunciado para a 

aquisição de uma empresa pela Petrobrás não está de nenhum modo relacionada às funções 

públicas por ele desempenhadas na Câmara dos Deputados. 

 

2.1.21. Do mesmo modo, a suposta indicação pelo acusado do 

nome de JORGE ZELADA para o cargo de Diretor Internacional da Petrobrás, não está 

inserida no âmbito de suas competências funcionais.  

 

2.1.22. Assim, foi demonstrado não ser possível identificar o ato 

de ofício, ainda quando considerado na acepção mais extensa do termo, isto é, como 

comportamento que constitui concreta explicitação dos poderes inerentes ao cargo de 

deputado federal, exercido pelo acusado. 

 

2.1.23. Portanto, a denúncia é flagrantemente inepta no tocante a 

organização criminosa, vez que não está presente o requisito previsto no tipo penal, qual 

seja a realização de ato de ofício relacionado ao cargo ocupado pelo agente. 

 

2.1.24. Ante todo o exposto, requer seja rejeitada a denúncia no 

tocante ao delito do art. 317, §1º do Código Penal. 

 

2.2. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E FALTA DE JUSTA 

CAUSA PARA AÇÃO PENAL RELATIVAMENTE AO DELITO DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO. 
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2.2.1. Além dos problemas referentes à imputação do crime 

antecedente (corrupção passiva), serão aqui analisadas questões que demonstram a 

impossibilidade do cometimento da lavagem de capitais por parte do denunciado nos 

termos descritos pelo d. representante do Ministério Público Federal, ensejando, desde logo, 

a inépcia da denúncia.  

 

2.2.2. A exordial acusatória descreve a conduta supostamente 

caracterizadora do delito de lavagem de dinheiro da seguinte maneira: 

 

“[...] Após receber USD 10 milhões, JOÃO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE 

destinou USD 1,5 milhão de dólares (equivalente à época a CHF 1.311.750,00) 

para a conta ORION SP na Suíça, controlada pelo denunciado EDUARDO 

CUNHA. 

Os valores foram transferidos de JOÃO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE 

para o denunciado EDUARDO CUNHA entre 30.05.2011 e 23.06.2011, por meio 

de cinco transferências. Quatro no valor de CHF 250.000,00 francos suíços e uma 

no valor de CHF 311.700,00 francos suíços, nas seguintes datas e valores, para a 

conta da ORION SP (Trust): (i) em 30/05/2011 - CHF 250.000,00; (ii) em 

01/06/2011 - CHF 250.000,00; (iii) em 08/06/2011 - CHF 250.000,00; (iv) em 

15/06/2011 - CHF 250.000,00; (v) em 23/06/2011 - CHF 311.700,00. No total, 

portanto, houve a transferência de CHF 1.311.700,00 correspondente a R$ 

5.286.151,00. Veja os comprovantes de transferências: [...] 

Após o recebimento de valores da ACONA [conta de titularidade de JOÃO 

AUGUSTO HENRIQUES REZENDE], EDUARDO CUNHA, visando 

novamente ocultar e dissimular o recebimento dos valores recebidos na conta 
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ORION a título de propina (CHF 1.311.700,00 correspondente a R$ 5.286.151,00), 

transferiu, em 11 de abril de 2014, uma parte considerável da quantia recebida 

nesta conta para a conta da offshore NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD, 

também de responsabilidade de EDUARDO CUNHA. Neste sentido, houve 

duas transferências – ambas em 11 de abril de 2014 – da conta ORION SP para a 

conta NETHERTON, com o intuito de ocultar e dissimular os valores, nos 

seguintes montantes: (i) CHF 970.261,34; (ii) EUR 22.608,37. Importante apontar 

que a deflagração da Operação Lava Jato ocorreu em 17 de março de 2014, cerca 

de um mês antes das transferências. [...] 

Não bastasse, EDUARDO CUNHA, em 04 de agosto de 2014, também com o 

objetivo de ocultar e dissimular a natureza dos valores recebidos de propina da 

ACONA, transferiu parte dos valores recebidos na conta NETHERTON 

INVESTMENTS PTE. LTD. (provenientes da ORION) para a conta numerada 

45478512, denominada conta KÖPEK, em nome de CLÁUDIA CORDEIRO 

CRUZ, esposa de EDUARDO CUNHA. Realmente, em 04 de agosto de 2014, o 

montante de USD 165.000 foi transferido para a referida conta. 

Tais valores ilícitos – provenientes da propina da PETROBRAS e transferidos 

para a conta KÖPEK – foram utilizados para pagar despesas de cartões de crédito 

do denunciado EDUARDO CUNHA, sua filha DANIELLE DYTZ DA CUNHA 

DOCTOROVICH e sua esposa CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, no CORNER 

CARD, no valor de USD 156.275,49 entre 05 de agosto de 2014 e 02 de fevereiro 

de 2015. 

 

2.2.3. Cumpre incialmente corrigir algumas imprecisões da 

narrativa ministerial. De fato, em meados de 2011, conforme documentos fornecidos pelo 



 

 

 

15 / 188 

 

banco Merrill Lynch, de Genebra, Suíça, foram realizadas transferências da conta da 

ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS para a conta do trust ORION SP, do qual o 

acusado foi instituidor (settlor) e beneficiário. Referido negócio fiduciário era administrado 

pela Merryll Lynch Trusts (trustee). 

 

2.2.4. Cerca de três anos mais tarde, em abril de 2014, devido a 

uma exigência do Banco Julius Bär (que adquiriu o Merrill Lynch) EDUARDO CUNHA foi 

orientado a fechar a conta ORION SP, razão pela qual o patrimônio nela depositado foi 

transferido para o GOLDEN TRUST, que tinha por objeto ações da NETHERTON. Na 

verdade, a NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD. é uma empresa de Singapura que 

detém conta no Julius Bär (de nº 4548.6752) e de cujas ações EDUARDO CUNHA era 

beneficiário. Em 05 de setembro de 2008, foi constituído pelo acusado o Golden Trust, tendo 

como patrimônio as ações da referida pessoa jurídica e como agente fiduciária 

(administradora) a PVCI NEW ZELAND TRUST LIMITED. Desse modo, a partir da 

constituição do fideicomisso, as ações passam a ser de titularidade da PVCI. A denúncia, 

por outro lado, dá a entender que os bens da ORION SP foram transferidos para a conta de 

uma offshore, o que não corresponde à realidade. 

 

2.2.5. Quer dizer, não foi manobra para ocultar bens após a 

deflagração da Operação Lava Jato, mas sim uma movimentação lícita entre contas. A 

questão da titularidade é mais complexa, conforme a explicação acerca da natureza dos 

negócios fiduciários: em que pese tenha o acusado “aberto a conta” e instituído os trusts, o 

patrimônio transferido estava sempre sob o domínio do administrador ou trustee.  
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2.2.6. Em seguida, em agosto de 2014, aduz o d. Parquet que 

teriam sido transferidos US$ 165.000,00 da conta NETHERTON (na verdade do GOLDEN 

TRUST), advindos da conta ORION SP, para a conta KÖPEK, de titularidade de sua esposa 

Cláudia Cruz para despesas com cartão de crédito. Ocorre que a descrição feita pelo órgão 

acusatório busca a todo o custo imputar o delito de lavagem ao acusado, apesar de não 

existirem elementos suficientes para tanto. Explica-se: no GOLDEN TRUST havia valores 

decorrentes da ORION SP, mas também estavam lá depositados recursos provenientes de 

outro trust, o TRIUMPH (o qual foi igualmente encerrado por determinação do Julius Bär). 

Porém, os recursos da conta ORION SP estavam quantificados em francos suíços e em euros, 

ao passo que os da conta TRIUMPH permaneceram em dólares. Desse modo, o montante 

de 165 mil dólares passado para a conta KÖPEK não deriva da ORION SP, nem tampouco 

daquele valor depositado pela ACONA, mas sim da TRIUMPH.  

 

2.2.7. Ademais, além da quantia não estar vinculada ao suposto 

crime antecedente, não restaram configurados os elementos típicos exigidos no delito de 

branqueamento de capitais. Conforme ensina BALTAZAR JÚNIOR2: 

 
“A criação desse tipo penal parte da ideia de que o agente que busca proveito 

econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, 

desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma 

aparência lícita a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o 

móvel de tais crimes é justamente a acumulação material. Essa tentativa de 

                                        

2 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012, p. 812. 
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disfarçar a origem ilegal sempre acompanhou a prática criminosa, tendo apenas 

se tornado, contemporaneamente mais sofisticada”.  

(grifo nosso) 

 

2.2.8. Desse modo, é imperioso ressaltar: EDUARDO CUNHA 

não ocultou nem dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade de bens, direitos ou valores. Primeiro, porque instituiu trusts com bens 

lícitos de sua titularidade, cumprindo com todas as exigências de compliance da instituição 

financeira. Segundo, porque realizou todas as operações em nome próprio, sem a utilização 

de laranjas, tanto é assim que basta verificar os documentos fornecidos pelo banco para 

identificar o acusado como settlor e beneficiário. Terceiro, porque a natureza do negócio 

fiduciário jamais pode significar por si só dissimulação/ocultação de patrimônio, trata-se 

apenas de uma forma de gestão do patrimônio pelo trustee em benefício de alguém que pode 

ser o próprio instituidor (proprietário original). Quarto, porque inexistiu lesão aos bens 

jurídicos ordem econômica, administração da justiça e administração pública (referente ao 

suposto crime antecedente de corrupção passiva). 

 

2.2.9. Aliás, pelas razões já expostas, mesmo que os valores 

tivessem proveniência ilícita, o que se admite apenas por força de argumento, ainda não 

poderia ser imputado ao acusado o delito de legalização. Veja-se nesse sentido os seguintes 

julgados:  

 

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. 

ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DA 

CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Para a 

configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessária a realização de um 
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dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, 

encobrir - ou dissimular - disfarçar ou alterar a verdade. 2. O depósito de quantia 

objeto de financiamento supostamente fraudulento em conta corrente de 

pessoa jurídica de propriedade do denunciado não caracteriza ocultação ou 

dissimulação a justificar a instauração da ação penal pelo delito de lavagem de 

dinheiro, mormente quando ausente qualquer indício de que a empresa fosse 

fantasma, criada apenas com a finalidade de movimentar irregularmente 

valores, ou estivesse em nome de interposta pessoa. 3. Rejeição da denúncia 

mantida, ainda que por fundamento diverso. 4. Desprovimento do recurso.  

(TRF4 - 5031416-89.2014.404.7200, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO 

GEBRAN NETO, juntado aos autos em 06/03/2015) 

 

PENAL. PRESCRIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO 

CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 

RECURSO PROVIDO. 1. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva, não há interesse jurídico da parte em recorrer para a obtenção 

da absolvição, tendo em vista que a extinção do processo, neste caso, não deixa 

qualquer resíduo ou efeito penal negativo. 2. A simples movimentação do 

produto do crime antecedente não é suficiente para configurar, por si só, o 

crime de lavagem de dinheiro, especialmente quando o acusado realiza 

movimentação entre contas de sua titularidade.  

(TRF4, ACR 0005703-81.2006.404.7200, OITAVA TURMA, Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, D.E. 29/11/2012) 

 

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. 
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INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. A simples guarda do 

produto do crime antecedente não é suficiente para configurar, por si só, o 

crime de lavagem de dinheiro.  

(TRF4, ACR 0002086-79.2007.404.7200, OITAVA TURMA, Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, D.E. 10/07/2012). 

 
 

2.2.10. Diante do exposto, resta clara a deficiência descritiva da 

denúncia, em desacordo com o preceituado pelo artigo 41, do Código de Processo Penal, 

ensejando o reconhecimento de sua inépcia e também da ausência de justa causa para ação 

penal no tocante ao delito de lavagem de dinheiro, matéria de ordem pública que pode e 

deve ser reconhecida pelo julgador a qualquer momento do processo.  

 

2.3. NULIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS 

INICIAIS OBTIDOS JUNTO ÀS AUTORIDADES SUÍÇAS. 

 

2.3.1. Insta salientar, uma vez mais, que a presente persecução 

penal teve seu início deflagrado por autoridades estrangeiras em território alheio, qual seja: 

a Suíça. Depreende-se do caderno processual que existia uma investigação criminal em 

andamento perante a justiça helvética, tendo o i. Procurador-Geral da Repúblico, ao tomar 

conhecimento da existência das investigações em curso, encaminhou ofício ao Procurador 

Geral Suíço sugerindo eventual transferência de procedimento criminal a fim de conferir 

maior efetividade e celeridade a persecução penal. 

 

2.3.2. Desta forma, com fundamento no mecanismo de 

transferência de processos criminais da Cooperação Jurídica Internacional, e com fulcro no 



 

 

 

20 / 188 

 

Tratado de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal entre a República 

Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, firmado em 2004 (decreto nº 6.974/09, e o art. 

4º do Tratado de Extradição entre a Suíça e o Brasil, de 23 de julho de 1932 (decreto nº 

23.997/34), os Estados concretizaram a transferência do processo criminal envolvendo o 

acusado EDUARDO CUNHA.  

 

2.3.3. Pois bem, o presente tópico tem por escopo a análise do 

mecanismo de transferência de processos criminais que possibilitou o translado de uma 

investigação estrangeira às autoridades investigatórias brasileiras. 

 

2.3.4. Importante salientar que o principal objetivo com este 

mecanismo de transferência de processos é tutelar o interesse coletivo e a conveniência da 

instrução criminal, em razão de uma imaginada maior efetividade na condução de uma 

persecução penal pelo Estado receptor.  

 

2.3.5. Não obstante aos importantes e íntegros argumentos 

basilares da transferência de processos criminais, o ordenamento jurídico brasileiro não 

contempla nenhuma norma legal específica sobre o tema. Como visto, essa ausência de 

legislação específica decorre de um certo menosprezo histórico da comunidade jurídica 

brasileira aos fundamentos dogmáticos e processuais da Cooperação Jurídica Internacional 

em especial na matéria criminal, cujo estudo e aprofundamento se mostram ainda 

incipientes, acarretando diversas incongruências processuais e constitucionais quando o 

Estado se vê na posição de recebedor de um caderno processual estrangeiro. 
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2.3.6. Agora, por outro lado o translado de processos criminais 

ocorre apenas entre autoridades administrativas, com a interferência do Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional e posteriormente a remessa à 

Procuradoria da República do Ministério Público Federal.  

 

2.3.7. Em muitos casos, não há sequer a interferência judicial na 

transferência, não subsistindo, por exemplo, decisão determinando a realização de alguma 

diligência ou coleta de provas. Assim, em virtude da inexistência de imperativos legais 

regulatórios deste mecanismo de Cooperação Jurídica Internacional no direito interno, a 

transferência dos processos e dos elementos probatórios nele encartados não passam, em 

um primeiro momento, pelo crivo do judiciário e a necessária análise das garantias 

constitucionais e da ordem pública. 

 

2.3.8. Contudo, para a eficácia no translado do material 

probatório, torna-se imperiosa a análise judicial criteriosa dos atos praticados no bojo do 

aludido procedimento criminal que fora transferido por meio do mecanismo de Cooperação 

Jurídica Internacional de transferência de processos criminais. 

 

2.3.9. É preciso verificar se as ações investigatórias tomadas pelas 

autoridades estrangeiras no bojo do procedimento criminal remetido coadunam com as 

regras e princípios insculpidos na Carta Magna, sob pena de nulidade do procedimento ou 

dos atos. 

 

2.3.10. A dificuldade na interpretação – e aceitação – das 

informações documentais correlacionadas à determinado processo adquire contornos 
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extremos ao se verificar a grandeza desta aludida prova e que, por dever constitucional, 

deve ser considerada prova proibida e impõe o descarte. Por este aspecto, segundo 

BECHARA a “prova proibida é toda aquela que implica em violação de 

direitos fundamentais (...) na hipótese da prova proibida, há violação ao 

marco das garantias, o que torna inadmissível a atividade probatória ou o 

seu resultado”3  

 

2.3.11. Portanto, torna-se imperiosa a análise dos atos 

perpetrados pelo Estado remetente no bojo de uma persecução penal já instaurada em 

jurisdição estrangeira, a fim de se constatar possíveis abusos ou, ainda, a produção de 

provas em desacordo com os direitos fundamentais vigentes no Estado Receptor. Pois, 

conforme observaram GIACOMOLLI e DIETTRICH, atualmente constata-se “uma tendência 

crescente à adoção de métodos cada vez mais invasivos aos direitos fundamentais involucrados nos 

procedimentos cooperacionais, particularmente no que se refere à obtenção de prova.”4 

 

2.3.12. No presente caso, Excelência, cumpre frisar que os atos 

praticados pela autoridade estrangeira não foram ratificados pelo Judiciário em momento 

anterior, impondo, de imediato, a análise dos elementos probatórios que foram de fato 

produzidos em jurisdição alheia. A par disso, a esparsa mas especializada doutrina sobre o 

tema leciona: 

                                        

3 BECHARA, Fábio Ramazzini. Cooperação jurídica internacional em matéria penal: 
eficácia da prova produzida no exterior. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 127. 
4 GIACOMOLLI, Nereu José; DIETTRICH, Eduardo Dalla Rosa. Necessidade e limites na 
cooperação jurídica internacional em matéria criminal: ordem pública e 
especialidade. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 12, n. 53, abr./jun. 
2014. p. 101. 
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(...) o instituto da transferência rege-se pela legislação do 
Estado receptor (lex fori). Desse modo, os atos processuais e 
provas colhidas no Estado que efetiva a transferência serão 
aceitos pelo Estado receptor desde que compatíveis com seu direito 
interno.  

 
Assim, sempre que houver prejuízo à soberania, à segurança ou 

à ordem pública, o Estado brasileiro enquanto receptor poderá não 
considerar o ato ou a prova produzida.5 

 

2.3.13. Neste sentido, verifica-se que a investigação conduzida 

pelas autoridades helvéticas envolveu medida extrema de quebra de sigilo bancário do 

acusado EDUARDO CUNHA, senão vejamos.  

 

2.3.14. No bojo do procedimento investigatório, os principais 

elementos probatórios coletados pelo Ministério Público da Confederação Suíça 

remontavam à extratos bancários de contas correntes mantidas em instituições bancárias 

daquele país. 

 

2.3.15. No entanto, ainda na fase investigatória, as autoridades 

suíças, ao tomarem conhecimento de que no Brasil o Ministério Público Federal estava 

investigando o acusado EDUARDO por supostos crimes correlacionados, efetivaram a 

transferência dos cadernos processuais investigativos em andamento no país ao 

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional brasileiro, por 

                                        

5 BECHARA, Fábio Ramazzini e ARAÚJO, Marcilândia. Outras Formas de Cooperação: 
transferência de processos. In FERNANDES, Antonio Scarance e ZILLI, Marcos 
Alexandre Coelho. Direito Processual Penal Internacional. São Paulo: Atlas, 2013. 
p. 513 
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meio do mecanismo de transferência de processos criminais, sob a justificativa de que seria 

possível e mais eficiente para a Administração da Justiça a persecução penal em face do 

aludido investigado se as investigações prosseguissem em território brasileiro.  

 

2.3.16. Ao enviar, in totum, o processo investigatório criminal que 

tramitava no exterior, as autoridades suíças encerraram todas as investigações sobre fatos 

conexos em sua jurisdição. E, mais, todos os elementos probatórios até então coletados e 

encartados no processo criminal instaurado foram remetidos ao DRCI e posteriormente 

repassados para a Procuradoria da República do Ministério Público Federal. Neste aspecto, 

inclusive um farto conjunto de extratos bancários e movimentações de conta corrente 

relativas às contas bancárias que estavam sendo investigadas pelo Ministério Público Suíço.  

 

2.3.17. Ocorre que, de acordo com o ordenamento jurídico 

helvético, não há imperativo legal para que a quebra de sigilo bancário seja determinada 

apenas por meio de decisão judicial, sendo permitido, portanto, o acesso às informações 

bancárias diretamente pelo Ministério Público em diálogo administrativo com as 

instituições bancárias. E assim se procedeu, uma vez que o Ministério Público da 

Confederação Suíça obteve diretamente os extratos bancários das contas correntes do 

investigado.  

 

2.3.18. Insta salientar que ao se efetivar a remessa de 

procedimento criminal instaurado no exterior, os documentos e provas nele constantes 

também foram enviados e repassados, sem qualquer prévia análise, ao órgão acusador. 

Contudo, de acordo com as premissas básicas da Cooperação Jurídica Internacional, o 

processo remetido requer a submissão ao crivo do judiciário para, então, se analisar todos 
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os atos que foram praticados pelas autoridades estrangeiras e a consequente ratificação ou 

descarte de acordo com a cláusula da ordem pública e as garantias constitucionais.  

 

2.3.19. Importante frisar que presente medida de Cooperação 

Jurídica Internacional advinda das autoridades suíças envolveu, no seio da investigação, 

a quebra de sigilo bancário do investigado, que de acordo com os direitos fundamentais 

insculpidos na Constituição Federal do Brasil são invioláveis e exigem uma autorização 

judicial para afastamento do sigilo.  

 

2.3.20. Desta forma, os atos praticados pela autoridade remetente 

só poderão ser validados de acordo com as garantias tutelas pela Carta Magna do Estado 

receptor, a fim de manter a segurança jurídica e evitar a ofensa à ordem pública. Assim, no 

caso em comento, se as diligências investigatórias perpetradas no âmbito Suíço - e, 

portanto, de direito interno diverso - não coadunarem com as garantias constitucionais 

do Brasil, deverão ser descartadas.  

 

2.3.21. Segundo os autores GIACOMOLLI e DIETTRICH, os 

direitos fundamentais garantidos ao indivíduo impedem a chancela de atos ofensivos 

praticados por jurisdição estrangeira “não importando seja a ofensa produzida no exterior, ou 

ainda que não exista naquele ordenamento jurídico iguais restrições à atividade investigatória 

estatal.”6 

                                        

6 GIACOMOLLI, Nereu José; DIETTRICH, Eduardo Dalla Rosa. Necessidade e limites na 
cooperação jurídica internacional em matéria criminal: ordem pública e 
especialidade. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 12, n. 53, abr./jun. 
2014. p. 101. 
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2.3.22. Cumpre frisar que a transferência de processos criminais 

deverá sempre ter como referência a cláusula geral que rege o instituto de Cooperação 

Jurídica Internacional, qual seja: a ordem pública. Mas não só isso, na medida em que, por 

se tratar de procedimento criminal cujos atos produzidos ocorreram em jurisdição 

estrangeira e comumente sem o devido espaço ao contraditório, deve-se submeter o 

processo ao crivo do judiciário do Estado receptor para que analise possível prejuízo à esta 

ordem pública.  

 

2.3.23. Neste sentido, o autor BECHARA observa que "sempre que 

houver prejuízo à soberania, à segurança ou à ordem pública, o Estado brasileiro enquanto receptor 

poderá não considerar o ato ou a prova produzida."7 

 

2.3.24. Analogicamente, no mesmo sentido já destacava 

GRINOVER, no cenário da Cooperação Jurídica Internacional, quanto a imperiosa aferição 

pelo Estado receptor (ou no caso da autora, Estado requerido) se o processo penal envolvido 

respeitou às garantias do indivíduo tuteladas pelo direito interno. Em outras palavras, 

destaca-se a leitura de que se "exige que o Estado requerido afira se o processo 

penal foi igualmente dotado das mesmas garantias no Estado requerente."8 

 

                                        

7 BECHARA, Fábio Ramazzini; ARAÚJO, Marcilândia. Outras formas de Cooperação: 
transferência de processos. In FERNANDES, Antonio Scarance; ZILLI, Marcos 
Alexandre Coelho. Direito Processual Penal Internacional. São Paulo: Atlas, 2013. 
p. 513. 
8 GRINOVER, Ada Pellegrini. As Garantias Processuais na Cooperação Internacional 
em Matéria Penal. Revista de Processo, vol. 81, Jan-Mar. Revista dos Tribunais, 
1996. p. 168. 
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2.3.25. A receptividade dos atos perpetrados pela autoridade 

estrangeira pelo Estado receptor deve se dar com fulcro nas garantias constitucionais do 

implicado, sendo imperioso o descarte de elementos probatórios que não coadunem com 

seus direitos fundamentais, não devendo prevalecer o invocado interesse coletivo.  

 

2.3.26. No caso concreto, a prova já produzida no exterior 

somente será válida se presentes os requisitos para sua produção em solo pátrio. Por este 

aspecto, sobreleva ressaltar que na jurisdição brasileira – Estado receptor - o sigilo 

bancário para fins de investigação criminal só pode ser quebrado pelo Ministério Público 

diante de autorização judicial.  

 

2.3.27. Destaca-se o posicionamento da jurisprudência pátria 

sobre a imperiosa necessidade de autorização judicial (proveniente, por óbvio, de Juízo 

competente) para a quebra do sigilo para fins de investigação criminal, sob pena de 

nulidade. Ademais, muito embora o entendimento dos Tribunais Superiores tenha se 

consolidado sobre a possibilidade de as Autoridades Fazendárias terem acesso às 

informações bancárias dos cidadãos sem autorização judicial, essas informações não 

podem ser utilizadas na seara penal. Para tanto, como dito, deve haver prévia autorização 

do Juízo competente, sob pena da imprestabilidade da prova colhida e todos os elementos 

dela decorrentes à luz do artigo 573, § 1.º, do CPP. Colhe-se da jurisprudência: 

 

SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso 
XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a 
privacidade quanto à correspondência, às comunicações 
telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção 
– a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão 
equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de 
investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO 
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DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta 
da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte 
na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de 
dados relativos ao contribuinte. 
(RE 389808, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 15/12/2010, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 10-
05-2011 EMENT VOL-02518-01 PP-00218 RTJ VOL-00220-01 PP-
00540) 
 

*** 
 

 
PROCESSO PENAL, RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. 
NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PRISÃO 
EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE 
BUSCA E APREENSÃO. PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO DE TELEFONIA 
MÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO 
TELEFÔNICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA 
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. LEI 
PENAL EM BRANCO HETERÓLOGA. SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA ELENCADA 
NA PORTARIA 344/98 DA ANVISA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. O entendimento perfilhado pela Corte a quo está em 
harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, 
segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas 
modalidades guardar e ter em depósito, de natureza 
permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se 
protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de 
busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência 
do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a 
atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme 
ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a 
prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a 
permanência, independentemente de prévia autorização 
judicial. Precedentes.  
2. Embora seja despicienda ordem judicial para a apreensão 
dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de 
flagrância, as mensagens armazenadas no aparelho estão 
protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger 
igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, 
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caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações 
de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel 
ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. 
Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão 
do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo 
dos dados nele armazenados, de modo a proteger tanto o 
direito individual à intimidade quanto o direito difuso à 
segurança pública. Precedente.  
3. O art. 5º da Constituição Federal garante a 
inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, 
das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados 
bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, 
para fins de investigação ou instrução criminal, ser 
precedida de autorização judicial, em decisão motivada e 
emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob 
pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do 
sigilo quando houve indício razoável da autoria ou 
participação em infração penal; se a prova não puder ser 
obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio 
da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir 
infração penal punida com pena de reclusão.  
... 
(STJ – RHC 67379/RN – 5.ª Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas 
– DJU 09/11/2016 - grifamos). 
 

 
*** 

 
 
PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS . QUEBRA 
DE SIGILO BANCÁRIO. RECEITA FEDERAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL. NECESSIDADE. COMPARTILHAMENTO DA PROVA COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO OU AUTORIDADE POLICIAL. NULIDADE DA 
PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NÃO BASEADOS NA PROVA 
ILÍCITA OU DELA DERIVADAS.  
1. Este Tribunal Superior não admite que os dados sigilosos 
obtidos diretamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil sejam por ela repassados ao Ministério Público ou 
autoridade policial, para uso em ação penal, pois não 
precedida de autorização judicial a sua obtenção.  
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... 
(STJ – RHC 63440/PE – 6.ª Turma – Rel. Min. Néfi Cordeiro – 
DJU 09/11/2016 - grifamos). 
 

 
*** 

 
 
HABEAS CORPUS . QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL PERPETRADO 
DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO 
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE 
OUTRAS PROVAS QUE DÊEM BASE À PERSECUÇÃO PENAL. 
DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE QUE SE 
IMPÕE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  
... 
3 . Possibilidade da requisição de informações bancárias 
pela autoridade fiscal sem a necessidade de prévia 
autorização judicial, desde que haja processo administrativo 
ou procedimento fiscal em curso, a teor do art. 6º da LC 
105/01.  
4. "Ainda que se alegue ou que se sustente, com base na Lei 
Complementar n. 105, artigo 6º, que é possível o acesso a 
essas informações bancárias pela autoridade fazendária, sem 
autorização judicial, não há como isso ser possível para 
fins de investigação no processo criminal, pela previsão 
constitucional expressa a respeito" (RHC 34.952/SP, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
04/09/2014, DJe 15/09/2014). 
5 . Conforme assentada orientação jurisprudencial, a quebra 
dos sigilos bancários submetem-se à cláusula de reserva de 
jurisdição, de modo que somente pode ser deflagrada mediante 
decisão jurisdicional autorizativa. 
... 
(STJ – RHC 317049/SP – 6.ª Turma – Rel. Min. Antônio Saldanha 
Palheiro – DJU 04/08/2016 - grifamos). 
 
 

*** 
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AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO 
BANCÁRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO 
DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A solução do litígio em tela passa obrigatoriamente pelo 
esclarecimento de quando ocorre a quebra de sigilo bancário, 
e sendo entendido que se encontra caracterizada a mencionada 
quebra, quando é lícito ao Poder Público violar o sigilo 
bancário dos contribuintes/correntistas, de modo a ter 
acesso a informações confidenciais de interesse exclusivo 
destes em virtude de verificação de valores por eles 
recolhidos aos cofres públicos. 
2. No julgamento do RE nº 389.808, na sessão plenária de 
15.12.2010, cujo relator foi o Min. Marco Aurélio, o Supremo 
Tribunal Federal concluiu pela impossibilidade da violação 
de sigilo bancário sem a participação do Poder Judiciário. 
3. Agravo Não Provido.  
(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA,  AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 
327501 - 0011745-39.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA 
FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 04/10/2012, e-DJF3 
Judicial 1 DATA:11/10/2012 - grifamos) 

 
 

2.3.28. Assim, conforme exposto, ainda que na Suíça seja possível 

a produção da prova sem o crivo judicial, tais documentos somente seriam válidos no Brasil 

se legitimados pela autoridade judicial.  

 

2.3.29. Pode-se dizer que as garantias constitucionais do 

indivíduo se apresenta como limitadores à Cooperação Jurídica Internacional, e em especial 

ao mecanismo de transferência de processos criminais, na medida em que ao Estado 

receptor cabe chancelar atos perpetrados por autoridade estrangeira em jurisdição alheia.  

 

2.3.30. Nesta senda, o pedido de quebra de sigilo bancário em 

outro país exige uma decisão judicial no Brasil, ainda que no local onde a prova vá ser 

produzida tal requisito seja dispensável.  
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2.3.31. No caso em questão, a quebra dos dados bancários do 

denunciado EDUARDO CUNHA - que foram enviados ao Brasil e instruíram originalmente 

o Inquérito 4146 - não contou com autorização judicial. Como dito, não há decisão judicial 

determinou tal medida ou a validando posteriormente, de forma que tais documentos 

carecem de validade pelo vício procedimental em sua produção.  

 

2.3.32. Excelência, a ausência de tal providência, portanto, enseja 

a ilicitude das provas obtidas por meio da transferência de processos, bem como todas 

aquelas dela decorrentes, e, portanto, requer-se a nulidade dos elementos probatórios 

produzidos pela autoridade estrangeira em desarcordo com os direitos e garantias 

fundamentais insculpidos na Constituição Federal e no direito interno.  

 

2.4. NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DUPLA INCRIMINAÇÃO, ESPECIFICAMENTE NO TOCANTE À TRANSFERÊNCIA 

DO PROCESSO POR EVASÃO DE DIVISAS, UMA VEZ QUE TAL CRIME NÃO ESTÁ 

PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DA SUÍÇA. 

 

2.4.1. Conforme verificado, a presente denúncia é oriunda de 

processo inicialmente instaurado na Suíça, transferido por meio do Ministério da Justiça 

brasileiro no dia 29 de setembro de 2015, com fundamento no Tratado de Cooperação 

Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, 

firmado em 2004 – internalizado pelo decreto nº 6974, de 7 de outubro de 2009 e o art. 4º do 

Tratado de Extradição entre a Suíça e o Brasil de 23 de julho de 1932 – internalizado pelo 

Decreto nº 23.997, de 13 de março de 2014. 
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2.4.2. Contudo, não há norma sobre a utilização do mecanismo de 

cooperação internacional na transferência de processos, o que acarreta irreparável prejuízo 

ao acusado, ante a impossibilidade de fixar limites à utilização do referido instituto. 

 

2.4.3. Na tentativa de solucionar a problemática, a atual Vice 

Procuradora Geral da República, Ela Wiecko, sugere que os instrumentos de cooperação 

jurídica internacional em matéria penal desprovidos de regulamentação legal interna sejam 

interprestados à luz dos parâmetros normativos do instituto da extradição: 

 

“A literatura produzida no largo período de tempo em que 
predominou a extradição como único instrumento de cooperação penal 
internacional condiciona os demais instrumentos. Portanto, a 
racionalidade que preside aquele instituto se aplica a este.”  

 

2.4.4. Deste modo, além dos pressupostos aplicáveis às medidas 

de cooperação típicas, previstas no Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre 

Brasil e Suíça (Decreto nº 6.974/2009), os mesmos requisitos aplicáveis à extradição também 

devem nortear as transferências de processos. Dentre os requisitos e pressupostos está o da 

dupla tipicidade. 

 

2.4.5. A dupla tipicidade é o princípio norteador da cooperação 

internacional, instituído para evitar que um país coopere com a persecução de conduta que 

não prevê como criminosa ou delitiva.   

 

2.4.6. O pressuposto da dupla incriminação limita a cooperação 

jurídica em matéria penal entre Brasil e Suíça, vez que o art. 6º do Tratado de Cooperação 

Jurídica em Matéria Penal entre Brasil e Suíça (Decreto nº 6.974/2009), prevê que a execução 
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do pedido de cooperação internacional que verse sobre medida de coerção poderá ser 

recusada se os fatos nele descritos não corresponderem aos elementos objetivos de um delito 

tipificado pelo Estado requerido: 

 

“ARTIGO 6. Medidas Coercitivas. A execução de pedido envolvendo 
medidas de coerção poderá ser recusada se os fatos nele descritos 
não corresponderem aos elementos objetivos de um delito tipificado 
pelo direito do Estado Requerido, supondo-se que tenha sido 
cometido neste Estado.” 

 

2.4.7. Sobre a imposição do pressuposto da dupla tipicidade na 

cooperação jurídica entre a Suíça e o Brasil, Dora Cavalcanti explica: 

 

“A primeira singularidade a ser destacada no que diz respeito aos 
pleitos endereçados pelas autoridades brasileiras a Suíça (...) e 
a observância impositiva do princípio da dupla incriminação por 
parte daquele Estado. Por este motivo, não encontram guarida 
naquele pais pedidos de colaboração fundados em notícia de pratica 
de delitos fiscais puramente ditos, ou mesmo de delitos 
financeiros”.  

 

2.4.8. Ressalta-se também que a Lei Helvética de Cooperação 

Internacional em Matéria Penal (EIMP), segundo a informação constante do Manual de 

Cooperação Internacional e Recuperação de Ativos do DRCI, dispõe que a colaboração pela 

Suíça será inadmissível se o procedimento no exterior “visa à punição de um ato tendente a 

diminuir receitas fiscais ou contravém medidas de política monetárias comerciais ou econômicas”. 

  

2.4.9. O Manual de Cooperação Internacional e Recuperação de 

Ativos formulado pelo DRCI dispõe sobre o tema: 
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Relativamente a restrição consignada no item f do parágrafo 
anterior (procedimento que vise a persecução de um ato que tenda 
a diminuir receitas fiscais ou se contraponha a medidas de 
politicas monetárias, comerciais ou econômicas), a cooperação 
poderá ser admitida se o procedimento visa a persecução também de 
uma fraude, consoante dispõe o art. 3.º, item 3, da Lei de 
Cooperação suíça. Com base em tal dispositivo, o Ministério 
Público da Confederação Helvética (MCP) não tem dado seguimento a 
pedidos de cooperação internacional na hipótese relacionada a atos 
perpetrados contra o sistema financeiro nacional, tais como evasão 
de divisas, abertura de contas bancárias no exterior sem a 
declaração perante o fisco brasileiro, exploração de 
estabelecimento de câmbio sem autorização federal. 

 

2.4.10. Ana Maria Belotto explica sobre a rejeição de pedido de 

cooperação jurídica entre a Suíça e o Brasil ante a ausência de previsão legal do delito de 

evasão de divisas: 

 

“Tratando-se de cooperação para investigação ou persecução de 
crimes de lavagem de dinheiro, a dupla tipificação, quando 
exigível, deve ser verificada também em relação ao crime 
antecedente, quer considerem as infrações antecedentes como 
elementos normativos do tipo ou condição objetiva de punibilidade. 
A ausência de tipificação penal da evasão de divisas na Suíça, 
por exemplo, tem sido uma das principais causas de rejeição de 
pedidos de cooperação provenientes do Brasil para a investigação 
de lavagem de dinheiro, que tem como antecedente essa modalidade 
de crime contra o sistema financeiro nacional”.  

 

2.4.11. Por fim, Silvio Antônio Marques ensina: 

 

“A interdição à cooperação jurídica refere-se, particularmente, 
aos atos que, segundo entendimento suíço, revestem-se de caráter 
político, militar ou fiscal. Constitui um ato de caráter fiscal 
aquele que parece tender diminuir as receitas fiscais ou infringe 
medidas de política monetária, comercial ou econômica.” 
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2.4.12. No presente caso, o parquet ministerial imputa ao acusado 

a prática do delito de evasão de divisas disposto no art. 22 da Lei 7492/86, o que conforme 

amplamente verificado, não é tipificado na Suíça, impedindo a cooperação jurídica 

internacional que resultou na transferência dos processos. 

 

2.4.13. O saudoso Ministro Teori Zavascki, quando do 

recebimento da denúncia no Inquérito nº 4146 no Excelso Supremo Tribunal Federal, 

afirmou que: 

  

“Nos termos do art. 3.º, letra “c”, do Decreto no 6.974/2009, a 
cooperação poderá ser recusada “se o pedido referir-se a infrações 
fiscais; no entanto o Estado Requerido poderá atender a um pedido 
se a investigação ou o procedimento visar fraude em matéria 
fiscal. Se o pedido referir-se somente em parte a infrações 
fiscais, o Estado Requerido tem a possibilidade de limitar, nesta 
parte, a utilização das informações e meios de prova fornecidos”. 

 

2.4.14. Assim, a Egrégio Corte entendeu possível a cooperação, vez 

que os delitos estariam relacionados com fraudes fiscais. 

 

2.4.15. Contudo, tal entendimento não se aplica ao presente caso, 

vez que o acusado não é denunciado por fraude fiscal, sendo que o delito de evasão de 

divisas não consiste em crime contra a ordem tributária, mas em crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional, que tutela a política monetária e cambial do país. 

 

2.4.16. Neste sentido, Luis Regis Prado ensina: 

 

“No caput do artigo em comento tutelam-se as reservas cambiais, 
de modo a garantir o equilíbrio econômico do País. No parágrafo 
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único, a tutela dirige-se a também ao Erário, em razão de que a 
saída de moeda ou divisa para o exterior ou a manutenção de 
depósitos não declarados à repartição federal competente acabam 
por lesá-lo, além de atingir a política econômico-financeira do 
país. Os objetos materiais são a moeda, a divisa e os depósitos 
não declarados. ”  

 

2.4.17. Ainda, é evidente que a não declaração de valores não 

implica a fraude fiscal, mas apenas omissão em cumprir a regra de comunicação. 

 

2.4.18. Considerando que a conduta de evasão de divisas não 

corresponde a fraude fiscal, e não constitui crime na Suíça, é imperiosa a rejeição da exordial 

acusatória ante a violação ao pressuposto da dupla tipicidade. 

 

2.4.19. Ante todo o exposto, demonstrada a violação direta ao 

requisito da dupla tipicidade exigido para validade da Cooperação Jurídica Internacional 

entre a Suíça e o Brasil, requer seja rejeitada a exordial acusatória quanto ao delito de evasão 

de divisas, uma vez que há nulidade evidente desde o início do processo neste particular. 

 

2.5. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO 

DO INQUÉRITO N.º 1.25.000.003027.2015-14 POR SE TRATAR DE INVESTIGAÇÃO 

PARALELA SOBRE OS MESMOS FATOS VERSADOS NESTA AÇÃO PENAL E 

INVESTIGADOS PELO STF NO IPL 4146/DF – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS 

CONSTITUCIONAIS DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

 

2.5.1. A presente ação penal tem origem no inquérito nº 4146/DF 

instaurado no dia 15 de outubro de 2015 perante o Excelso Supremo Tribunal Federal em 

razão do mandato parlamentar exercido pelo acusado. 
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2.5.2. No dia 03 de março de 2016 o Procurador Geral da República 

ofereceu denúncia em face do acusado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 

317, §1º e 327, §2º do Código Penal; art. 1º, V da lei 9613/98; art. 22, § único da Lei 7492/86 

e art. 350 da Lei 4737/65. 

 

2.5.3. Em suas alegações finais o Parquet Federal resume as 

imputações em face do acusado da seguinte maneira: 

 

“Conforme narrado na denúncia, EDUARDO CUNHA solicitou e recebeu, para 

si e para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida no valor de CHF 

1.311.700,00 (um milhão, trezentos e onze mil setecentos francos suíços). A 

quantia foi paga pelo operador JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 

através da conta em nome da offshore ACONA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS LTDA. no Banco Suíço BSI, em razão da aquisição, pela 

PETROBRAS, de 50% dos direitos de exploração de campo de petróleo localizado 

na República de Benin, da Compagnie Béninoise des Hidrocarbures Sarl (CBH), 

no valor de USD 34.500.000,00. Em síntese, foi apurado que o diretor-presidente 

da CBH, o cidadão português IDALÉCIO OLIVEIRA, celebrou com JOÃO 

HENRIQUES um contrato de agenciamento falso como subterfúgio para o 

repasse de USD 10 milhões, que tinha por objeto suposto suporte técnico e 

contratual na venda do campo de Benin para a PETROBRAS, serviço que nunca 

foi prestado de fato. Destes USD 10 milhões recebidos por JOÃO HENRIQUES, 

foi comprovado documentalmente o repasse do equivalente a USD 1,5 milhão ao 

acusado EDUARDO CUNHA, ex-deputado federal pelo Partido do Movimento 
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Democrático Brasileiro – PMDB, agremiação política responsável pela indicação 

e manutenção de JORGE LUIZ ZELADA na Diretoria Internacional. Em troca de 

apoio ao governo, deputados do PMDB, entre eles EDUARDO CUNHA, 

recebiam uma espécie de “pedágio” sobre os contratos celebrados pela Diretoria 

Internacional da PETROBRAS, entre eles o relativo à compra dos direitos 

exploratórios do campo de petróleo localizado na República de Benin, objeto 

desta denúncia. O repasse de vantagens indevidas iniciou-se em 05/05/2011, 

quando foi realizada a transferência dos USD 10 milhões prometidos a JOÃO 

HENRIQUES a partir da empresa LUSITÂNIA PETROLEUM, “holding” de 

IDALÉCIO DE OLIVEIRA, em favor da offshore ACONA INTERNATIONAL. 

Em ato contínuo, entre 30/05/2011 e 23/06/2011 foram feitos cinco depósitos a 

partir da conta da ACONA no Banco BSI em favor da conta mantida pelo trust 

ORION SP, instituído e controlado por EDUARDO CUNHA, que também era 

seu único beneficiário, no Banco Merrill Lynch em Genebra, Suíça. As 

transferências das propinas transferidas por JOÃO HENRIQUES em favor do 

acusado EDUARDO CUNHA totalizaram a quantia de CHF 1.311.700,00 (um 

milhão, trezentos e onze mil e setecentos francos suíços), equivalente a USD 1,5 

milhão de dólares americanos, nas seguintes datas e valores: (i) 30.05.2011 – CHF 

250.000,00; (ii) 01.06.2011 – CHF 250.000,00; (iii) 08.06.2011 – CHF 250.000,00; (iv) 

15.06.2011 – CHF 250.000,00; e (v) 23.06.11 – CHF 311.700,00. Nos extratos 

bancários juntados aos autos foi evidenciado que EDUARDO CUNHA encerrou 

a conta em nome do trust ORION SP em 11 de abril de 2014, transferindo o saldo 

da conta, de CHF 970.261,34 e EUR 22.608,37, incluindo os valores da propina, 

para a conta NETHERTON, também por ele controlada. Ressalte-se que o 

encerramento da conta ORION SP se deu cerca de um mês após a deflagração 
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inicial da denominada Operação Lava Jato. A conta NETHERTON foi aberta em 

01/07/2008 e permaneceu aberta até 17.04.2015, com saldo de CHF 2.348.000,00 

(correspondente a R$ 9.462.440,00), quando foi bloqueada por determinação das 

autoridades suíças em razão dos fatos ora denunciados. Antes disso, em 

04/08/2014, foi realizada uma transferência de USD 165.000,00 da NETHERTON 

para a conta KÖPEK, cuja beneficiária final era CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, 

esposa de EDUARDO CUNHA que responde a ação penal conexa n° 5027685-

35.2016.404.7000. No período de 25/03/2008 até 16/01/2014, a conta KÖPEK 

também recebeu USD 1.110.000,00 provenientes das contas TRIUMPH e ORION 

SP, ambas controladas por EDUARDO CUNHA. Neste ínterim, tanto o acusado 

quanto sua esposa CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ realizaram gastos milionários 

em viagens internacionais, restaurantes e lojas de roupas de grife, utilizando, em 

parte, o dinheiro desviado da PETROBRAS no contrato ora apurado. Foi 

evidenciado também que a filha de EDUARDO CUNHA, DANIELLA DA 

CUNHA DOCTOROVICH, mantinha um cartão de crédito relativo à conta 

KÖPEK. Ainda, EDUARDO CUNHA manteve depósitos não declarados em 

valores superiores a USD 100.000,00 nas seguintes contas e datas: (i) conta 

4548.1602 em nome do trust ORION SP no Banco Julius Baer em Genebra, Suíça, 

nas datas de 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 

31/12/2013; (ii) conta 4546.6857 em nome do trust TRIUMPH SP no Banco Julius 

Baer em Genebra, Suíça, nas datas de 31/12/2007, 31/12/008, 31/12/2009, 

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013; e (iii) conta 4548.6752 em 

nome da NETHERTON no Banco Julius Baer em Genebra, Suíça, em 31/12/2014. 

Não obstante, EDUARDO CUNHA omitiu das autoridades brasileiras – Banco 

Central do Brasil e Receita Federal – existência das contas ORION SP, TRIUMPH 
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SP e NETHERTON e seus respectivos saldos, vindo a declará-las 

extemporaneamente apenas após o bloqueio das contas e a transferência do 

processo realizado pelas autoridades suíças, ou seja, após ter seus crimes 

descobertos”. 

 

2.5.4. Contudo, tramitou, concomitantemente as investigações 

no inquérito nº 4146/DF perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, que originaram a 

presente ação penal, os Procedimentos Investigatórios Criminais nº 1.25.000.003027/2015-

14  e nº 1.25.000.002477-2016-71, instaurados pelo Ministério Público Federal em 

Curitiba/PR. 

 

2.5.5. Os referidos procedimentos investigatórios têm por objetivo 

apurar os mesmos fatos da referida denúncia, vez que versa sobre a suposta prática de 

delitos relacionados a contas na Suíça e supostos gastos no exterior realizados pelo acusado 

e sua família. 

 

2.5.6. Denota-se, portanto, que os objetos das investigações são 

idênticos, vez que apuram a manutenção supostamente não declarada de valores na conta 

KOPEK na Suíça e gastos vinculados à referida conta. 

 

2.5.7. No dia 28 de abril de 2016, Danielle Dytz da Cunha e Cláudia 

Cordeiro Cruz foram ouvidas em Curitiba/PR por Procuradores da República integrantes 

da Força Tarefa da Operação Lava Jato. 
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2.5.8. No depoimento de Danielle Dytz da Cunha, reduzido a 

termo em três páginas, o nome do ora acusado é citado não menos do que 17 (dezessete) 

vezes, em fatos que possuem íntima conexão com a presente ação penal. Mas não é só: no 

depoimento de Cláudia Cordeiro Cruz, reduzido a termo em três páginas e meia, o nome 

do acusado é mencionado nada menos que 30 (trinta) vezes, em que são colhidas 

informações acerca do acusado e que guardam conexão com a presente ação penal. 

 

2.5.9. Com efeito, as informações prestadas por Cláudia Cordeiro 

Cruz indicam clara conexão probatória entre as investigações realizadas pela Força Tarefa 

da em Curitiba e a presente ação penal. Mais do que conexão entre os procedimentos 

investigatórios, o feito que tramitava perante a primeira instância vinha produzindo farta 

prova contra o acusado. 

 

2.5.10. Verifica-se, portanto, que as referidas investigações foram 

instauradas enquanto o acusado exercia mandato parlamentar e detinha prorrogativa de 

foro, o que demonstra de forma inequívoca a usurpação da competência do Excelso 

Supremo Tribunal Federal. 

 

2.5.11. É pacífico na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal 

Federal que uma vez identificada a existência de indícios de participação de delitos por 

pessoa com prerrogativa de foto, os autos devem ser imediatamente remetidos ao Tribunal 

competente para que decida acerca do prosseguimento da investigação:  

 

INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO COM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS 

NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 
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PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO NESTA INSTÂNCIA COM RELAÇÃO A 

EX-PREFEITO MUNICIPAL, HOJE DEPUTADO FEDERAL. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 41 DO CPP. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA 

LEI 8.666/1993). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO 

SUBJETIVO. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 

201/1967). REALIZAÇÃO DE DESPESA EM DESACORDO COM AS NORMAS 

FINANCEIRAS PERTINENTES (ART. 1º, V, DO DECRETO-LEI 201/1967). 

FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. 1. 

Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função 

promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de 

investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas 

o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias 

de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 

de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma 

imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, 

Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. 

Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro 

por prerrogativa de função. [...] 

(Inq 4104, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 

22/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 

06-12-2016) 

 

2.5.12. Contudo, o parquet ministerial em Curitiba/PR não 

cumpriu tal formalidade – essencial para a validade dos atos praticados na investigação – e 
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continuou as investigações sobre os mesmos fatos paralelamente ao inquérito do Excelso 

Supremo Tribunal Federal. 

 

2.5.13. Ainda, conforme verificado, ocorreu no procedimento 

investigatório a prática de atos a fim de apurar o suposto cometimento de delitos por agente 

público com prerrogativa de foro. 

 

2.5.14. Inclusive, os fatos apurados nos procedimentos 

investigatórios, sem o acompanhamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, foram 

utilizados para fundamentar o pedido de prisão preventiva do acusado nos autos nº 

5052211-66.2016.4.04.7000, o que demonstra, uma vez mais, a ilegalidade na referida 

investigação.    

2.5.15. Evidente, portanto, que as investigações realizadas pelo 

Ministério Público Federal no Procedimento Investigatório Criminal nº 

1.25.000.003027/2015-14 e 1.25.000.002477-2016-71 ocorreram de forma a usurpar a 

competência do Excelso Supremo Tribunal Federal. 

 

2.5.16. Ante todo o exposto, requer sejam declarados nulos os atos 

praticados nos Procedimentos Investigatórios Criminais nº 1.25.000.003027/2015-14 nº 

1.25.000.002477-2016-71  que embasam a ação penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000 em trâmite 

perante este d. juízo. 

 

2.6. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO 

INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS NA 

FASE DO ARTIGO 402, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE.  
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2.6.1. No dia 08 de fevereiro de 2017 o denunciado foi 

interrogado, oportunidade na qual esclareceu diversas questões fáticas e processuais 

pertinentes ao caso.  

 

2.6.2. Em regular marcha processual, finda a instrução criminal, 

fora facultada as partes a apresentação de diligências complementares a fim de contribuir 

para o correto deslinde da imputação. Neste sentido, tanto o Ministério Público Federal 

quanto o Assistente à Acusação nada requereram. Por outro lado, tendo em vista a complexa 

e extensa fase processual de produção de provas, o acusado formulou petição com 16 

(dezesseis) requerimentos considerados imprescindíveis para uma justa solução do caso 

concreto.  

 

2.6.3. Contudo, este d. juízo indeferiu quase a totalidade dos 

requerimentos formulados. Não obstante, alguns destes pedidos trazidos pela Defesa se 

mostram indispensáveis para um correto julgamento das imputações lançadas pelo 

Ministério Público Federal, representando flagrante violação ao direito ao contraditório e  

ampla defesa consagrados no art. 5º, inciso LV da Constituição Federa, 

 

2.6.4. Sobreleva ressaltar, desde já, que não se pretende reabrir a 

instrução criminal já findada. Pelo contrário! Busca-se apenas a complementação probatória 

de elementos já colhidos ao longo da fase processual adequada, cuja relevância, necessidade 

e pertinência se mostram cristalinas e impõem o seu deferimento. 

 



 

 

 

46 / 188 

 

2.6.5. O primeiro requerimento em apreço diz respeito a oitiva de 

Mary Kiyonaga, Elisa Mailhos e Luis Maria Pineyrua, funcionários dos bancos onde eram 

mantidas as contas dos trusts. Inicialmente, importante ressaltar que a oitiva destas 

testemunhas foi requerida já em sede de Resposta à Acusação, tendo sido indeferidas 

naquele momento. Não obstante, ao longo da instrução processual foram levantados o sigilo 

processua e juntados aos autos cópia integral do Procedimento de Quebra do sigilo bancário 

e telemático do denunciado. 

 

2.6.6. Da leitura dos documentos juntados aos autos de Ação 

Penal, se depreendeu a imperiosa necessidade da oitiva das testemunhas originariamente 

arroladas na Resposta à Acusação.  

 

2.6.7. Assim, a Defesa promoveu manifestação pugnando pela 

reconsideração do posicionamento exarado por este d. juízo no que tocava ao indeferimento 

das testemunhas pelo aludida irrelevância no cenário fático e probatório do caso. Arguiu-

se, na petição encartada no EVENTO 188 dos autos nº 5051606-23.2016.4.04.7000, que o 

momento procedimental era outro e a imprescindibilidade da prova exsurgia 

absolutamente clara dos documentos anexados durante à instrução processual aos autos. 

Os nomes das testemunhas referidas estão presentes em todos os documentos de abertura 

das contas investigadas, como se pode notar do EVENTO 153, ANEXO 2, como sendo, 

efetivamente, as pessoas responsáveis pelos formulários de abertura respectivos. 

 

2.6.8. Da mesma forma, as testemunhas Mary Kiyonaga, Elisa 

Mailhos e Luis Maria Pineyrua tiveram participação direta na constituição dos trusts e 
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manutenção nas instituições financeiras ou ainda relativamente às contas bancárias do 

acusado em instituições financeiras no exterior.  

 

2.6.9. Importante sublinhar que há menção expressa das 

testemunhas nos documentos juntados pelo Ministério Público Federal ao longo da 

instrução processual, motivo de pedido de reconsideração datado de 19 de dezembro de 

2016. Pedido este que não foi apreciado, cabendo a Defesa formular novo requerimento, 

agora na pertinente fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.  

 

2.6.10. De fato, a oitiva das pessoas mencionadas adquiriram 

ainda mais importância em virtude dos esclarecimentos trazidos pelo denunciado em seu 

interrogatório, cujos questionamentos foram exaustivamente lançados por este d. juízo. 

 

2.6.11. Não obstante, este d. juízo negou a realização da 

diligência com os mesmos fundamentos já tecidos quando da análise da Resposta à 

Acusação. Com a devida vênia, na argumentação colocada na última decisção judicial não 

há qualquer análise real da situação processual explanada pela Defesa e tão pouco em 

relação a importância das testemunhas para o contexto probatório da persecução penal.  

 

2.6.12. Ora, importante frisar que o testemunho de funcionários 

das instituições financeiras no exterior se revelam extremamente importantes e poderão 



 

 

 

48 / 188 

 

contribuir, concretamente, para o deslinde das questões criminais imputadas, em especial 

quanto o delito de Lavagem de Capitais e Evasão de Divisas.  

 

2.6.13. Ainda, faz-se necessária as oitivas das testemunhas 

Eduardo Tinoco e Kaj A. Themes da empresa Shell. Neste ponto, importante ressaltar, desde 

já, que a diligência pretendia pela Defesa fora requerida em mais de uma oportunidade, 

tendo sido objeto de diversas manifestações anteriores deste d. juízo no sentido de buscar-

se a colheita de informações mínimas para, só então, efetivar-se a produção da prova 

conforme pretendida. 

 

2.6.14. Inicialmente, já por ocasião da Resposta oferecida à 

Acusação (art. 396-A do CPP), quando o acusado ainda era defendido por outros advogados 

nesta ação penal, restou requerido expedição de ofício para que a SHELL fornecesse “cópia 

do procedimento de contratação dos poços de petróleo no Benin” e para que a empresa indicasse 

pessoas que pudessem ser ouvidas a respeito da negociação, providência de absoluta 

relevância para o correto deslinde da imputação vertida pelo Ministério Público Federal 

(EVENTO 23)  

 

2.6.15. Este requerimento foi objeto de indagação deste d. juízo 

no despacho do EVENTO 26, no seguinte sentido (destaque nosso): 

 

Quanto ao pedido para que se oficie à Shell para que 
"forneça cópia do procedimento de contratação dos poços 
de petróleo no Benin", a prova é de duvidosa relevância, 
pois o que se discute é o suposto pagamento de propina no 
contrato de aquisição pela Pebrotrás dos poços de Benin. 
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Quanto à pretensão de que seja oficiado à empresa 
para que indique pessoas que possam ser ouvidas como 
testemunhas, observo que é ônus da Defesa indicar na 
resposta preliminar as suas testemunhas, não cabendo esta 
tarefa ao Juízo ou a terceiros. 

 
Não obstante, antes de decidir a respeito do 

requerimento, deve a Defesa indicar quem, na empresa em 
questão, deve ser oficiado, endereço e representante, 
sendo seu ônus apresentar requerimentos devidamente 
determinados. Concedo o prazo de cinco dias para 
complementação. 

 

2.6.16. A anterior Defesa do acusado esclareceu os 

questionamentos deste d. Juízo na petição constante no EVENTO 82, item III, assim se 

posicionando (destaques nossos): 

 

III. DILIGÊNCIA – OFÍCIO À EMPRESA PRIVADA SHELL PARA 
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE ANTECEDEM À INDICAÇÃO 
DE POSSÍVEIS TESTEMUNHAS  

 
45. Na resposta apresentada, a defesa requereu que se 

oficiasse à Shell para que forneça cópia do procedimento de 
contratação dos poços de petróleo no Benin.9  

                                        

9 29 Conforme assentado pelo Min. Teori Zavascki quando do recebimento da denúncia, 
“o conteúdo da colaboração constitui, em princípio, meio de obtenção de prova, 
que deverá ser desdobrado em outros elementos produzidos durante a instrução 
criminal, quando terá a defesa oportunidade de insurgir-se contra eventuais 
contradições existentes na versão escrita, inclusive solicitando ao colaborador, 
em juízo, que esclareça determinado ponto obscuro.” 30 Impossível a defesa sequer 
indicar “inconsistências ou divergências a sugerir suposta discrepâncias” se não 
teve acesso aos referidos vídeos. 31 Segundo o magistério de Ada Pellegrini 
Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Scarance Fernandes, “defesa e 
contraditório estão indissoluvelmente ligados, porquanto é do contraditório (visto 
em seu primeiro momento da informação) que brota o exercício da defesa; mas é essa 
– como poder correlato ao de ação – que garante o contraditório. A defesa assim, 
garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida” (As 
nulidades no processo penal. 11. ed., São Paulo, RT, 2009, p. 69). 
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46. Conforme narrado, a tese vertida pela acusação nos 

presentes autos é de que a compra dos poços de petróleo da 
CBH pela Petrobrás teria sido impulsionada pelo pagamento de 
propina. Ocorre que a estatal tinha fundada expectativa de 
encontrar óleo leve, tomando por base “descobertas 
realizadas em atividades exploratórias no continente 
Africano”.  

 
47. Além disso, a empresa privada SHELL adquiriu parte 

dos investimentos no país africano, pagando preço cinco vezes 
superior ao pago pela PETROBRÁS. Os prejuízos foram, em 
parte, compartilhados entre a estatal e a empresa privada.  

 
48. Ademais, na ação penal conexa foram depositados, 

em secretaria, mídia contendo a cópia do contrato de farm 
out firmado com a Shell, relativamente ao empreendimento em 
Benin, dos contratos e aditivos relativamente à venda de 50% 
de seus ativos na África ao Banco BTG Pactual (evento 135).  

 
49. Embora Vossa Excelência tenha determinado que 

“traslade a Secretaria daqueles autos [5027685-
35.2016.4.04.7000] para estes todos os documentos constantes 
nos eventos 1, 52, 5, 152, 190, 254, 255, e dos arquivos 
relt9, relt10 e relt11 no evento 121, e do evento 135, com 
afetação também a este feito da mídia ali apresentada pela 
Petrobrás” (evento 26), ainda não foi efetivada.  

 
50. Em outras palavras, a defesa não teve acesso a 

tais documentos, em especial a mídia que a Petrobrás 
depositou em secretaria, que contém os seguintes documentos: 
(i) contrato de farm out firmado com a Shell relativamente 
ao empreendimento em Benin; e (ii) contratos e aditivos 
relativamente à venda 50% de seus ativos na África ao BTG 
Pactual32 . 32 Evento 135 da ação penal conexa n. 5027685-
35.2016.4.04.7000.  

 
51. Somente após a análise de tais documentos a defesa 

terá condições de indicar quem, na empresa em questão, deve 
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ser oficiado, endereço e representante, bem como apresentar 
requerimentos devidamente determinados.  

 
52. Frise-se que a defesa desconhece das pessoas que 

atuaram pela empresa em questão no âmbito do referido 
contrato, protestando-se, desde logo, pela oitiva das 
testemunhas em questão, tão logo sejam elas conhecidas do 
Juízo. Assim, se provará que o contrato investigado nos 
presentes autos foi celebrado em conformidade com as regras 
do mercado e não, ao contrário do que diz o MPF, em razão de 
propina paga ao defendente. 

 

2.6.17. Não obstante tais esclarecimentos, o d. juízo por ocasião 

da audiência realizada no dia 18 de novembro (EVENTO 112), manifestou-se no sentido de 

que a diligência requerida penderia de “complementação da defesa”. Assim, esta Defesa, já 

constituída à época, peticionou (vide EVENTO 135) alertando de que não haveria nenhuma 

pendência da defesa, pois os esclarecimento haviam sido prestados no EVENTO 82 

(acima transcrito).  

 

2.6.18. Ademais, na mesma petição do EVENTO 135, e 

considerando que a mídia depositada pela PETROBRÁS no EVENTO 92 não continha “cópia 

do contrato de Farm Out firmado com a SHELL relativamente ao empreendimento em BENIN”, de 

maneira que, portanto, não se fazia possível a indicação de responsáveis naquela 

companhia (SHELL) pela transação, esta Defesa (por meio dos impetrantes deste writ) 

pugnou para que o ofício fosse direcionado aos cuidados do Presidente da SHELL DO 

BRASIL, Sr. ANDRÉ LOPES ARAÚJO e no endereço da sua sede administrativa, na Av. das 

Américas, 4200, Blocos 5 e 6, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22640-102, justamente para que a 

empresa fornecesse a qualificação dos responsáveis pelo negócio, a fim de que então fosse 

requerida, oportunamente, a sua oitiva. 
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2.6.19. Este d. juízo deferiu o requerimento, assim determinando 

(EVENTO 138): 

 

1. Petição do evento 135: 
 
Oficie-se à Shell do Brasil, aos cuidados do Presidente 

André Lopes Araújo, endereço no evento 135, solicitando, em 10 dias, 
- se possível em meio eletrônico, cópia do procedimento de 

contratação dos direitos de exploração de poços de petróleo no Benin, 
que teriam sido adquiridos da Petrobrás e da Compagnie Beninoise des 
Hydrocarbures Sarl - CBH; 

- indicação das pessoas responsáveis pelo negócio e sua 
qualificação. 

 
Consigne-se no ofício que casa haja questões 

jurisdicionais envolvidas ou de sigilo comercial envolvidas, deverá 
a empresa esclarecer. 

 
Defiro a substituição da testemunha Sócrates José 

Fernandes Marques da Silva pelo Ministro José Múcio Monteiro. 
Selecione a Secretaria três datas junto à Justiça Federal de Brasília 
para oitiva do Ministro, oficiando na forma do art. 221 do CPP. 

 
Intime-se a Petrobrás para juntar aos autos cópia do 

"contrato de farm out firmado com a Shell relativamente ao 
empreendimento em Benin". Prazo de cinco dias. 

    

2.6.20. Logo em seguida, houve novo pronunciamento 

jurisdicional apenas para retificar os termos do despacho anterior (que continha um 

equívoco no tocante ao prazo para a SHELL cumprir a decisão), no seguinte sentido 

(EVENTO 175): 

 

Determinei, na decisão proferida em 28 de novembro de 2016, 
a pedido da Defesa de Eduardo Cunha, o seguinte (evento 138): 
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"Oficie-se à Shell do Brasil, aos cuidados do Presidente 
André Lopes Araújo, endereço no evento 135, solicitando, 
em 10 dias, 
- se possível em meio eletrônico, cópia do procedimento de 
contratação dos direitos de exploração de poços de petróleo 
no Benin, que teriam sido adquiridos da Petrobrás e da 
Compagnie Beninoise des Hydrocarbures Sarl - CBH; 
- indicação das pessoas responsáveis pelo negócio e sua 
qualificação. 
Consigne-se no ofício que casa haja questões 
jurisdicionais envolvidas ou de sigilo comercial 
envolvidas, deverá a empresa esclarecer". 
 
Por equívoco, constou do ofício expedido à Shell do Brasil 

o prazo de cinco dias (evento 144, ofic1). 
 
A empresa, no evento 171, informou que está em contato com 

sociedades estrangeiras para obter as informações solicitadas. 
Pleiteou que fosse observado o prazo originário de 10 dias para o 
atendimento da solicitação e igualmente que fosse remetida a petição 
da Defesa indicada no ofício porém não encaminhada.  

 
Defiro o requerido pela Shell do Brasil, concedendo o prazo 

até 16/12/2016. 
 
Comunique-se a empresa, remetendo-se as petições da Defesa 

anexadas nos eventos 82 e 135 pelo meio mais expedito. 
 

2.6.21. Como se percebe claramente, em diversas oportunidades 

este d. juízo manifestou-se positivamente para que o requerimento fosse acolhido, 

determinando todas as diligências necessárias para que as pessoas responsáveis pela 

transação referida (aquisição de 50% do Poço de Benin pela Shell) pudessem ser 

identificadas. E elas deveriam ser identificadas – como restou consignado pela Defesa desde 

o início (na resposta oferecida à acusação) – para que pudessem ser ouvidas em Juízo e 

comprovar que “o contrato investigado nos presentes autos foi celebrado em conformidade 
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com as regras do mercado e não, ao contrário do que diz o MPF, em razão de propina paga 

ao defendente”. 

 

2.6.22. Finalmente, no EVENTO 184, a SHELL respondeu à 

determinação judicial, apontando como os nomes “mais indicados para informar sobre o 

contexto relevante à transação que entendemos que a Corte tem interesse em conhecer” as pessoas 

de EDUARDO TINOCO (endereço: Carel van Bylandtlaan, 30, 2596, HR Den Haag, 

Holanda) e KAJ. A. HEMMES (endereço: Shell Centre, London SE1 7NA, Reino Unido). 

 

2.6.23. Considerando a finalização da instrução processual e a 

abertura da oportunidade de requerimentos do artigo 402 do Código de Processo penal, os 

impetrantes – como consequência natural de todas as diligências para obtenção dos nomes 

referidos – pediram a expedição de carta rogatória para a oitiva das respectivas 

testemunhas (EVENTO 198). 

 

2.6.24. Afinal, anote-se novamente, essa foi a razão do 

requerimento inicial para que a SHELL fosse instada a indicar o nome de tais pessoas, tudo 

com o conhecimento e deferimento por parte deste d. juízo. 

 

2.6.25. Todavia, ao apreciar este específico requerimento, assim se 

posicionou o d. Juízo (EVENTO 201): 

 

3.8. Requer a Defesa a oitiva como testemunhas de Eduardo 
Tinoco, residente na Holanda e Kaj. A. Themes, residente no Reino 
Unido, que seriam, segundo resposta da Shell, as pessoas 
responsáveis pela aquisição de parte dos direitos da Petrobrás do 
Campo de Benin (evento 184). 
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Ora, o que está em questão é o afirmado pagamento de 

propina em contrato da Petrobrás de aquisição de direito de 
exploração da CBH de poços em Benin e não a posterior venda parcial 
destes direitos pela Petrobrás a Shell. 

 
Então a prova é irrelavante ou pelo menos não é 

imprescindível ao julgamento como exige o art. 222-A do CPP para 
expedição de cooperação jurídica internacional para oitiva de 
testemunhas. 

 
É ademais absolutamente inapropriado na fase de 

diligências complementares, do art. 402 do CPP, pretender ouvir 
testemunhas no exterior, considerando a demora de tal prova, máxime 
em processo com acusado preso. 

 
Assim, indefiro a prova em questão por sua inadequação 

para a presente fase, bem como por não ser imprescindível. 
 

2.6.26. Com todo respeito ao entendimento exposto, a Prova é, sim, 

absolutamente relevante. Para demonstrar tal imprescindibilidade, reportamo-nos aos 

argumentos já expostos acima, no item 2.16., de todo suficientes para tanto. 

 

2.6.27. De outro canto, considerando que a diligência chegou 

incompleta até a fase do artigo 402, do CPP, justamente porque o d. Juízo veio deferindo os 

requerimentos da Defesa a fim de descortinar o nome de tais testemunhas, nos parece, no 

mínimo, contraditório afirmar que o momento processual é inadequado!  

 

2.6.28. Ora, a diligência foi requerida oportunamente. Apenas 

não se pode pedir a oitiva das pessoas mencionadas justamente porque os seus nomes só 

apareceram durante a instrução processual. Basta analisar a cronologia processual acima 

delineada para perceber que este d. juízo atendeu os reclamos da Defesa para que a SHELL 
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indicasse a qualificação das pessoas a serem ouvidas. Se esta indicação só ocorreu no 

momento final da instrução processual não é por culpa da Defesa! 

 

2.6.29. Diante do exposto, é de rigor a oitiva das testemunhas 

indicadas, a fim de assegurar a ampla defesa constitucionalmente assegurada ao acusado. 

 

2.6.30. Também por ocasião da petição relativa ao artigo 402, do 

Código de Processo Penal, a Defesa requereu: 

 

7 – Requer-se seja oficiado à PETROBRÁS para que a Companhia 
encaminhe a este Juízo os lançamentos narrativos dos poços 
secos (“Impairment”) no período de 2003 a 2014, com o que se 
demonstrará que esse evento (superveniência de poços secos) 
não pode ser considerado incomum. 
 
15 - Requer-se seja expedido ofício a PETROBRAS para encaminhamento do 
farmout da Companhia com a CBH antes da venda para a SHELL. Requer-se, 
ademais, seja procedida a devida tradução do farmout já anexado aos autos. 

  

2.6.31. Sobre tais requerimentos, assim se posicionou este d. juízo: 

 

7. A Defesa requer "seja oficiado à PETROBRÁS para que a 
Companhia encaminhe a este Juízo os lançamentos narrativos 
dos poços secos (“Impairment”) no período de 2003 a 2014, 
com o que se demonstrará que esse evento (superveniência de 
poços secos) não pode ser considerado incomum". 
 
A prova é desnecessária. Tem este Juízo presente que a 
prospecção e exploração de petróleo envolvem o risco de 
aquisição de poços secos e que isso por si só não é crime. 
Indefiro a prova por irrelevante. [...] 
3.15. Requer que seja requisitado da Petrobrás o farmout da 
"companhia com a CBH antes da venda para a Shell", bem como 
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a tradução do farmout já anexado aos autos. Ora, a denúncia 
envolve suposto pagamento de propina a Eduardo Cosentino da 
Cunha na aquisição pela Petrobrás de direitos de exploração 
de petróleo em bloco do Benin. Os negócios jurídicos 
posteriores a este são de duvidosa relevância.  Apesar disso, 
este Juízo, a bem da ampla defesa, deferiu requisição da 
Defesa constante na resposta preliminar de informações à 
Shell Brasil Petróleo Ltda. sobre o farm out celebrado pela 
Shell Benin Upstream Ltd com a CBH (evento 26 e evento 138), 
o que foi juntado no evento 184. Também deferiu a juntada do 
Farm Out celebrado entre a Petrobrás e a Shell (evento 138), 
o que foi juntado no evento 158. Agora pretende a Defesa, em 
novo requerimento, que seja juntado o farm out entre a 
Petrobrás e a CBH anterior à venda para Shell. 
Não se compreendeu bem o requerido. Consta, nos autos, que 
em 09/06/2015 a Diretoria Executivo da Petrobrás aprovou a 
assinatura de acordos para a saída da Petrobrás do bloco 4 
em Benin. Isso foi bem depois da venda parcial dos direitos 
da Petrobrás à Shell. Então precisaria a Defesa melhor 
esclarecer ao que se reporta. De todo modo, se tal prova 
fosse pertinente, deveria a Defesa tê-la requerida já 
resposta preliminar, não havendo motivo para fazê-lo na fase 
do art. 402 do CPP, pois não se trata de prova cuja 
necessidade surgiu no decorrer da instrução. 

 

 

2.6.32. As provas não são irrelevantes nem desnecessárias. São, 

na verdade, absolutamente imprescindíveis para contra-arrestar a alegação do Ministério 

Público Federal – aparentemente reforçada durante a instrução processual – de que 

supostamente a compra do Poço de Benin pela PETROBRÁS teria, desde o início, um vício 

relativamente à oportunidade de negócio para empresa, sendo, tão somente, uma ocasião 

propícia para desvios de dinheiro, os quais teriam como beneficiário, dentre outras pessoas, 

o próprio acusado. 

 



 

 

 

58 / 188 

 

2.6.33. Assim como este d. Juízo, a dDfesa tem consciência de que 

a exploração de petróleo envolve riscos de aquisição de poços secos e de que isso, por si só, 

não constitui crime. Mas, como se viu,  não é isso que a prova requerida servirá para 

demonstrar. 

 

2.6.34. Diante do exposto, aqui também está presente um 

constrangimento ilegal relacionado ao óbice para produção probatória pela Defesa, 

devendo ser atendido o requerimento defensivo. 

 

2.6.35. Ainda na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, 

a Defesa requereu: 

 

10. Para demonstrar a regularidade da evolução 
patrimonial do acusado, bem assim a legalidade de todas 
as transferências bancárias questionadas na denúncia, 
requer-se sejam oficiados os bancos respectivos a fim de 
que encaminhem, a este Juízo, o “Portfolio Evaluation” 
das contas TRIUMPH (4546.6857), ORION (4548.1602), 
NETHERTON (4548.6752) e KÖPEK (4547.8512).  
[...] 
c) requisitar aos órgãos competentes (mediante ofício ao 
Sr. IRVIN H. PICARD, Esq. SIPA Trustee for Bernard L. 
Madoff, Investiment Securities LCC, BakerHostetler; 
endereço: 45, Rockefeller Center, 11th floor, New York, 
New York, 10111) para conhecimento dos beneficiários do 
extinto Fundo Madoff, visando saber se a testemunha 
Felipe Diniz está entre eles. 
[...] 
a) sejam anexados aos autos comprovantes (extratos) de 
toda movimentação financeira posterior a 23 de junho de 
2011 (data apontada como da última transferência para a 
conta ORION) daquela conta (ACONA); 
 b) com a mesma finalidade, sejam adotadas as 
providências necessárias para a oitiva do signatário do 
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contrato de agenciamento (com data de 01/07/2007 – Banco 
BSI, mencionado às fls. 10 e 11 da denúncia), Sr. David 
Muino.   

 

2.6.36. Contudo, os pedidos restaram indeferidos por este d. 

juízo.  

 

2.6.37. A necessidade de que sejam anexados aos autos 

documentos de complexidade maior relativos às contas bancárias mencionadas na denúncia 

– inclusive portfolio evaluation requerido – surgiu dos elementos colhidos durante a instrução 

processual, especialmente pela suspeita de movimentação irregular entre as contas 

correntes.  

 

2.6.38. Sem embargo de a denúncia já mencionar transações 

supostamente irregulares, fato é que o teor dos questionamentos relativos às 

movimentações bancárias anteriores e posteriores às datas trazidas na exordial acusatória, 

e direcionados por este d. Juízo ao acusado  por ocasião do seu interrogatório, justificam os 

pedidos formulados.  

 

2.6.39. Ainda, os extratos bancários de toda movimentação 

financeira comprovam a total ausência de relação entre o depósito recebido a partir da conta 

ACONA com quaisquer atos supostamente irregulares praticados pelo acusado.  

 

2.6.40. Ressalta-se que apenas o Portfolio Evaluation comporta 

toda a evolução patrimonial das contas, inclusive compra e venda de ativos. 
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2.6.41. Aqui, portanto, mais um cerceamento de defesa a ser 

equacionado mediante o deferimento dos requerimentos formulados. 

 

2.6.42. A defesa também requereu na fase do art. 402 do Código 

de Processo Penal as oitivas de Felipe Diniz, Walfrido Mares Guia, Jorge Luiz Zelada, João 

Augusto Rezende Henriques, Eduardo Musa, Idalécio de Oliveira e Kayze Nunes. 

 

2.6.43. Contudo, os pedidos restaram indeferidos por este d. 

juízo: 

 

“Felipe Diniz já foi ouvido neste feito (evento 164), 
sob contraditório, ocasião na qual a Defesa pôde formular 
todas as perguntas que entendeu pertinentes.  O fato de 
não ter confirmado o álibi do acusado não justifica 
reinquirição. Então a prova deve ser indeferida, pois o 
depoimento já foi tomado e não há nenhum motivo que 
justifique a reinquirição. 
 
[...] 
 
Se o nome de Walfrido Mares Guia foi mencionado na 
denúncia e a sua oitiva era relevante, deveria a Defesa 
tê-la arrolado na resposta preliminar. 
Da mesma forma, Jorge Luiz Zelada é mencionado por 
diversas vezes na denúncia e se a Defesa pretendia sua 
oitiva, deveria tê-lo arrolado na resposta preliminar. 
Assim, nenhuma dessas provas se enquadram como 
diligências complementares, próprias de serem requeridas 
na fase do art. 402 do CPP. Além disso, sobre a nomeação 
de Jorge Luiz Zelada para o cargo de Diretor da Petrobrás 
foram ouvidas diversas testemunhas, tendo este Juízo o 
fato como esclarecido de maneira suficiente. Não 
esclareceu a Defesa por qual motivo a oitiva de Walfrido 
Mares Guia faria algum diferencial. Agregue-se quanto ao 
ponto que a Defesa não cuidou de indicar o endereço da 
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testemunha, o que seria necessário, para viabilizar sua 
oitiva. 
Já quanto a Jorge Luiz Zelada é ele acusado na ação penal 
conexa, de n.º 5027685-35.2016.404.7000, e quando nela 
interrogado permaneceu em absoluto silêncio, recusando-
se a responder as questões dos Juízos e das partes 
(evento 286). Foi a mesma conduta adotada na ação 
penal 5039475-50.2015.4.04.7000 pela qual já foi 
condenado criminalmente. Embora pudesse ser ouvido como 
testemunha, já que nesta ação penal não é acusado, teria 
o direito de não responder a questões que poderiam levar 
a sua auto incriminação e muito certamente ele não 
alteraria sua postura processual. Assim, a diligência 
requerida intempestivamente ainda seria inútil. 
 
[...] 
João Augusto Rezende Henriques e Idalécio de Castro 
Rodrigues de Oliveira foram mencionados por diversas 
vezes na denúncia e se a Defesa pretendia sua oitiva, 
deveria tê-los arrolado na resposta preliminar. 
Evidentemente declarações por eles prestadas em outros 
feitos não serão consideradas em prejuízo do acusado 
Eduardo Cosentino da Cunha neste feito, já que não 
resguardado o contraditório.  Agregue-se a dificuldade 
para oitiva de Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, 
residente no exterior, o que demandaria cooperação 
jurídica internacional nessa fase, absolutamente 
incompatível com a fase do art. 402 do CPP. É certo que 
na ação penal 5027685-35.2016.404.7000, na qual ele foi 
acusado, ele veio ao Brasil por solicitação do Juízo, 
mas não tem este Juízo condições de solicitar ou exigir 
a sua presença em ação penal da qual não é parte. Então 
indefiro tais oitivas pois uma já foi realizada e as 
demais não se enquadram como diligências complementares. 
 
[...] 
 
Requer a oitiva de Kayze Nunes Kaze, que, segundo quebra 
de sigilo telemático cujo resultado foi apresentado pelo 
MPF, teria utilizado o endereço eletrônico 
ctrivoli0987@hotmail.com para receber extrato das contas 
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no exterior (evetno 153). Aqui tratar-se-ia, de fato, de 
diligência cuja necessidade surgiu no decorrer da 
instrução, pois os elementos foram juntados pelo MPF de 
forma superveniente à denúncia (evento 153). A única, 
aliás, de todas as requeridas no evento 198. Não 
obstante, o acusado Eduardo Cosentino da Cunha, no 
interrogatório judicial, esclareceu que Kayze Nunes Kaze 
não tinha relação com a conta e que ele, Eduardo 
Cosentino da Cunha teria utilizado o aparelho de 
informática de Kayze Nunes Kaze para colher, com o 
endereço eletrônico referido, tal informação. 
Tendo Eduardo Cosentino da Cunha assumido a 
responsabilidade pelo referido endereço eletrônico e 
esclarecido que Kayze Nunes Kaze não tem relação com a 
conta, não há qualquer motivo para ouvir este último, já 
que não é acusado nesta ação penal e, segundo o acusado, 
sequer conhece os fatos delitivos. Assim, com base no 
art. 400, §1º, do CPP, indefiro o requerido pela 
manifesta irrelevância”. 

 

2.6.44. Primeiramente, reitera-se que a reiquirição da testemunha 

Felipe Diniz é absolutamente necessária. 

 

2.6.45. Ouvido como testemunha neste processo, o Sr. Felipe 

Diniz negou saber que o denunciado tinha aplicações financeiras junto ao seu pai, o ex-

deputado Fernando Diniz, e também negou conhecer que o depósito mencionado na 

denúncia se referia ao pagamento (devolução) destas aplicações.  

 

2.6.46. Por seu turno, o denunciado é categórico (como se viu em 

seu interrogatório) no sentido de que o Sr. Felipe Diniz tinha ciência a respeito de tais 

circunstâncias, informação confirmada pelo depoimento de JOÃO AUGUSTO REZENDE 

HENRIQUES na ação penal onde foi acusado.  
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2.6.47. Considerando que essa prova é decisiva para confirmar a 

tese defensiva e consequentemente afastar a acusação lançada na denúncia, requer seja 

Felipe Diniz reinquirido. 

 

2.6.48. Ainda, as oitivas de Walfrido Mares Guia, Jorge Luiz 

Zelada, João Augusto Rezende Henriques, Eduardo Musa e Idalécio de Oliveira são 

imprescindíveis para demonstração da tese defensiva ora sustentada. 

 

2.6.49. Conforme já mencionado, a denúncia aduz que o acusado 

teria influência na nomeação e manutenção de Jorge Luiz Zelada no cargo da Diretoria 

Internacional da Petrobrás. 

 

2.6.50. As oitivas das referidas testemunhas poderão confirmar a 

completa ausência de qualquer influência do acusado na nomeação. 

 

2.6.51. Os depoimentos trarão maiores esclarecimentos a respeito 

das negociações havidas para a compra do campo de petróleo do Benin e sobre o repasse de 

dinheiro feito a partir da empresa ACONA nos termos mencionados pela acusação. 

 

2.6.52. Resta, portanto, demonstrada a imperiosa necessidade 

das oitivas das testemunhas acima mencionadas. 

 

2.6.53. Por fim, da mesma forma, é absolutamente necessária a 

oitiva de Kayze Nunes Kaze, vez que o Ministério Público Federal, no EVENTO 153, afirma 

que:  
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“Os dados cadastrais do responsável pelo último acesso à 
conta de e-mail ctrivoli0987@hotmail.com foram informados 
pela operadora Vivo, conforme resposta ao Ofício n° 
700002682784 e ao Ofício n° 2115/2016 – PRPR, encaminhados 
por fax em 18 de novembro de 2016 (evento 44).  
 
A resposta informou objetivamente que o usuário do IP 
179.129.236.133 na data de 26/10/2016, às 10:10:54 AM (GMT), 
08:10:54 no horário de Brasília, foi KAYZE NUNES CAZE (CPF 
n° 025.642.737-26)...” 
 

 

2.6.54. Verifica-se que o e-mail em referência é apontado como a 

maneira pela qual se estabelecia o contato do acusado com o banco onde era mantida a conta 

ORION. 

 

2.6.55. Ainda, esse assunto específico foi objeto de indagação 

pelo Ministério Público Federal por ocasião do interrogatório do acusado. 

 

2.6.56. A oitiva de Kayze Nunes é, portanto, indispensável para 

a esclarecer a vinculação do acusado com o referido email e com a conta.  

 

2.6.57. Por outro lado, considerando as evidentes contradições 

existentes entre os depoimentos prestados por Nestor Cerveró e Júlio Gerin, reitera-se a 

necessidade de que seja procedida à acareação entre os dois depoentes.  

 

2.6.58. Por fim, reitera-se o pedido para que sejam adotadas as 

diligências necessárias (se necessário com o auxílio da Polícia Federal) para a 

identificação, localização e a oitiva da pessoa de RODOLFO, proprietário da empresa 
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Construtora ARG, mencionado no depoimento de NESTOR CEVERÓ conforme 

transcrito na nota de rodapé da denúncia (p. 43). 

 

2.6.59. A referida testemunha poderia esclarecer eventuais 

irregularidades (completamente desconhecidas do acusado, conforme categoricamente 

afirmado em seu interrogatório) acerca da cobrança de percentuais pela nomeação de 

Diretores da Petrobrás.  

 

2.6.60. Ante todo o exposto, requer sejam deferidas as provas 

acima requeridas sob pena de grave ofensa ao contraditório e ampla defesa consagrados no 

art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

 

2.7. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO 

INDEFERIMENTO DAS PERGUNTAS FORMULADAS AO PRESIDENTE MICHEL 

TEMER E PARA TESTEMUNHA NESTOR CERVERÓ – NULIDADE.  

     

    2.7.1. No dia 25 de novembro de 2016 (EVENTO 136) a defesa 

apresentou os quesitos para oitiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Michel Temer, arrolado como testemunha na resposta à acusação. 

 

    2.7.2. No dia 28 de novembro de 2016, este d. Juízo indeferiu 21 

dos 41 quesitos formulados pela defesa: 

 

Apresentou a Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha 
quesitos para oitiva, por escrito, do Exmo. Sr. 
Presidente da Republica Michel Temer.  Ressalve-se, 
considerando o teor inapropriado de parte dos quesitos, 
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que, nos depoimentos extrajudiciais do colaborador 
Nestor Cuñat Cerveró, apesar de sua afirmação de que 
teria procurado o então Deputado Federal Michel Temer 
para lograr apoio político para permanecer no cargo de 
Diretor da Petrobrás, não há qualquer referência de que 
a busca por tal apoio envolveu algo de ilícito ou mesmo 
que a conversa então havida tenha tido conteúdo ilícito. 
Ressalve-se, considerando o teor inapropriado de parte 
dos quesitos, que não há qualquer notícia do envolvimento 
do Exmo. Sr. Presidente da República nos crimes que 
constituem objeto desta ação penal. Não tem ainda este 
Juízo competência para a realização, direta ou 
indiretamente, de investigações em relação ao Exmo. Sr. 
Presidente da República. Nesses aspectos, merece censura 
a Defesa em relação a parte dos quesitos apresentados. 
Então, dos quesitos apresentados pela Defesa, indefiro, 
por serem inapropriados, os de n.os 18, 19, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34. Indefiro ainda, por 
falta de pertinência com objeto da ação penal, os 
quesitos 2, 3, 5, 6, 10, 35, 36 e 37. Foram mantidos os 
quesitos que tem pertinência, mesmo que um pouco remota, 
com a defesa de Eduardo Cosentino Cunha. 

 

2.7.3. Deste modo, foram indeferidas as seguintes perguntas: 

     

2 – No início de 2007, no segundo governo do Sr. Luiz 
Inácio Lula da Silva, houve um movimento na bancada de 
deputados federais do PMDB visando a sua pacificação e 
isso incluiu a junção dos grupos antagônicos. Vossa 
Excelência tem conhecimento se isso incluiu o apoio ao 
candidato do PT à presidência da Câmara com o compromisso 
de apoiá-lo como candidato no segundo biênio em 2009? 
 
3 – Vossa Excelência tem conhecimento de acordo para o 
então líder da bancada, Sr. Wilson Santiago, concorrer 
à Primeira Secretaria e o Sr. Henrique Alves assumir a 
liderança? 
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5 – Vossa Excelência tem conhecimento da nomeação do Sr. 
Geddel Vieira de Lima para o Ministério da Integração 
Nacional, do Sr. Reinhold Stephanes para o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Sr. José Gomes 
Temporão para o Ministério da Saúde? 
6 – Vossa Excelência indicou o nome do Sr. Wellington 
Moreira Franco para a Vice-Presidência do Fundos de 
Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal? 
 
10 – Vossa Excelência tem conhecimento se na coordenação 
do Centro-Oeste, coordenada pelo Sr. Tadeu Filippelli, 
couberam as indicações do vice-presidente de Pessoa 
Jurídica da Caixa Econômica Federal e da vice-
presidência de Governo do Banco do Brasil? 
 
18 – Vossa Excelência foi comunicado pelo Sr. Nestor 
Cerveró sobre uma suposta proposta financeira feita a 
ele para sua manutenção no cargo? 
 
19 – Caso Vossa Excelência tenha sido comunicado pelo 
Sr. Nestor Cerveró, quem teria feito a proposta e qual 
foi a vossa reação? Por que não denunciou? 
 
21 – Quantas vezes Vossa Excelência esteve com o Sr. 
Jorge Zelada? 
 
22 – Vossa Excelência recebeu o Sr. Jorge Zelada alguma 
vez na sua residência em São Paulo/SP, situada à Rua 
Bennett, 377? 
 
23 – Caso Vossa Excelência o tenha recebido, quais foram 
os assuntos tratados? 
 
25 – Vossa Excelência recebeu alguém para tratar de algum 
assunto referente à área internacional da Petrobrás? 
 
26 – Vossa Excelência encaminhou alguém para ser recebido 
pelo Sr. Jorge Zelada na Petrobrás? 
 
27 – Vossa Excelência encaminhou algum assunto para ser 
tratado pela Diretoria Internacional da Petrobrás?  
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28 – Vossa Excelência tem conhecimento sobre a negociação 
da Petrobrás para um campo de petróleo em Benin, na costa 
oeste da África? 
31 – Vossa Excelência conhece o Sr. João Augusto 
Henriques? 
 
32 – Caso Vossa Excelência conheça, quantas vezes esteve 
com ele e sobre quais assuntos trataram? 
 
33 – Vossa Excelência sabe de alguma contribuição de 
campanha que tenha vindo de algum fornecedor da área 
internacional da Petrobrás? 
 
34 – Vossa Excelência tem conhecimento se houve alguma 
reunião sua com fornecedores da área internacional da 
Petrobrás com vistas à doação de campanha para as 
eleições de 2010, no seu escritório político na Avenida 
Antônio Batuira, nº 470, em São Paulo/SP, juntamente com 
o Sr. João Augusto Henriques? 
 
35 – Qual a relação de Vossa Excelência com o Sr. José 
Yunes? 
 
36 – O Sr. José Yunes recebeu alguma contribuição de 
campanha para alguma eleição de Vossa Excelência ou do 
PMDB? 
 
37 – Caso Vossa Excelência tenha recebido, as 
contribuições foram realizadas de forma oficial ou não 
declarada? 

 

2.7.4. Destaca-se também que na oitiva da testemunha arrolada 

pela defesa, Nestor Cerveró, este d. juízo indeferiu a seguinte pergunta formulada pela 

defesa: 
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Defesa:- Essa proposta financeira que o senhor recebeu pra se manter no 

cargo, de pagar 700 mil dólares por mês, também foi levada ao presidente do 

PMDB à época? 

Juiz Federal:- Não doutor, aí eu estou indeferindo essa questão, isso não é 

objeto da acusação e não tem competência este juízo pra esse tipo de questão. 

 

2.7.5. Contrariamente ao afirmado por este d. juízo, as referidas 

perguntas possuem completa pertinência e relevância com a ação penal e os indeferimentos 

consistem em cerceamento de defesa, ante a violação aos princípios constitucionais ao 

contraditório e a ampla defesa consagrados no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

  

2.7.6. Conforme amplamente demonstrado, uma das acusações 

nesta ação penal é de que o acusado teria influenciado na nomeação e manutenção de Jorge 

Zelada na Diretoria Internacional da Petrobrás. Segundo o parquet ministerial, o acusado 

seria um dos responsáveis do PMDB pela referida indicação.  

  

     2.7.7. Ao longo da instrução processual e conforme será 

demonstrado detalhamente nos próximos tópicos, restou evidenciado que o acusado não 

tinha qualquer influência na referida nomeação e que tal nomeação ocorreu por meio de 

indicação da bancada mineira do PMDB.  

 

    2.7.8. Na época dos fatos, conforme é de conhecimento público, 

o Presidente do PMDB era o atual Presidente da República, Michel Temer. 
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    2.7.9. Portanto, todas as indagações relativas a influência do 

PMDB dentro da Petrobrás, ao movimento das bancadas do PMDB, aos acordos entre 

partidos e ao trâmite das informações e propostas dentro do partido são indispensáveis para 

a tese defensiva ora sustentada.  

    2.7.10. Ao contrário do afirmado por este d. juízo, as perguntas 

estão absolutamente relacionadas com o caso concreto, pois embora atualmente a 

testemunha exerça o cargo de Presidente da República, na época dos fatos era Presidente do 

partido que, segundo o parquet ministerial, nomeou a Diretoria Internacional da Petrobrás. 

     

    2.7.11. Ante todo o exposto, requer sejam deferidas as perguntas 

2, 3, 5, 6, 10, 8, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, formuladas no EVENTO 

136, bem como requer seja Nestor Cerveró reinquirido a fim de responder a pergunta 

indeferida por este d. juízo. 

  

3. MÉRITO. 

 

3.1. DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO 

DELITO DE CORRUPÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 

 

3.1.1. A denúncia imputa ao acusado EDUARDO CUNHA o 

cometimento do delito de corrupção passiva majorada, na forma do artigo 317, § 1.º, do 

Código Penal, tipo penal que estabelece: 

 

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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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 

 

3.1.2. A descrição fática supostamente subsumida ao tipo penal 

supratranscrito está assim delineada nas alegações finais do Ministério Público Federal 

(EVENTO 251), sintetizando a acusação original trazida pela denúncia:  

 

Conforme narrado na denúncia, EDUARDO CUNHA solicitou 
e recebeu, para si e para outrem, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida no valor de CHF 1.311.700,00 (um milhão, 
trezentos e onze mil setecentos francos suíços). A quantia foi 
paga pelo operador JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES através da conta 
em nome da offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTDA. no Banco 
Suíço BSI, em razão da aquisição, pela PETROBRAS, de 50% dos 
direitos de exploração de campo de petróleo localizado na 
República de Benin, da Compagnie Béninoise des Hidrocarbures Sarl 
(CBH), no valor de USD 34.500.000,00. 
 
Em síntese, foi apurado que o diretor-presidente da CBH, o 
cidadão português IDALÉCIO OLIVEIRA, celebrou com JOÃO HENRIQUES 
um contrato de agenciamento falso como subterfúgio para o repasse 
de USD 10 milhões, que tinha por objeto suposto suporte técnico e 
contratual na venda do campo de Benin para a PETROBRAS, serviço 
que nunca foi prestado de fato. 
 
Destes USD 10 milhões recebidos por JOÃO HENRIQUES, foi 
comprovado documentalmente o repasse do equivalente a USD 1,5 
milhão ao acusado EDUARDO CUNHA, ex-deputado federal pelo Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, agremiação política 
responsável pela indicação e manutenção de 
JORGE LUIZ ZELADA na Diretoria Internacional. Em troca de apoio 
ao governo, deputados do PMDB, entre eles EDUARDO CUNHA, recebiam 
uma espécie de “pedágio” sobre os contratos celebrados pela 
Diretoria Internacional da PETROBRAS, entre eles o relativo à 
compra dos direitos exploratórios do campo de petróleo 
localizado na República de Benin, objeto desta denúncia. 
 
O repasse de vantagens indevidas iniciou-se em 05/05/2011, 
quando foi realizada a transferência dos USD 10 milhões prometidos 
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a JOÃO HENRIQUES a partir da empresa LUSITÂNIA PETROLEUM, 
“holding” de IDALÉCIO DE OLIVEIRA, em favor da offshore ACONA 
INTERNATIONAL. Em ato contínuo, entre 30/05/2011 e 23/06/2011 
foram feitos cinco depósitos a partir da conta da ACONA no Banco 
BSI em favor da conta mantida pelo trust ORION SP, instituído e 
controlado por EDUARDO CUNHA, que também era seu único 
beneficiário, no Banco Merrill Lynch em Genebra, Suíça. 
 
O repasse de vantagens indevidas iniciou-se em 05/05/2011, 
quando foi realizada a transferência dos USD 10 milhões prometidos 
a JOÃO HENRIQUES a partir da empresa LUSITÂNIA PETROLEUM, 
“holding” de IDALÉCIO DE OLIVEIRA, em favor da offshore ACONA 
INTERNATIONAL. Em ato contínuo, entre 30/05/2011 e 23/06/2011 
foram feitos cinco depósitos a partir da 
conta da ACONA no Banco BSI em favor da conta mantida pelo trust 
ORION SP, instituído e controlado por EDUARDO CUNHA, que também 
era seu único beneficiário, no Banco Merrill Lynch em Genebra, 
Suíça. 
 
As transferências das propinas transferidas por JOÃO 
HENRIQUES em favor do acusado EDUARDO CUNHA totalizaram a quantia 
de CHF 1.311.700,00 (um milhão, trezentos e onze mil e setecentos 
francos suíços), equivalente a USD 1,5 milhão de dólares 
americanos, nas seguintes datas e valores: (i) 
30.05.2011 – CHF 250.000,00; (ii) 01.06.2011 – CHF 250.000,00; 
(iii) 08.06.2011 – CHF 250.000,00; (iv) 15.06.2011 – CHF 
250.000,00; e (v) 23.06.11 – CHF 311.700,00. 
 
Nos extratos bancários juntados aos autos foi evidenciado que 
EDUARDO CUNHA encerrou a conta em nome do trust ORION SP em 11 de 
abril de 2014, transferindo o saldo da conta, de CHF 970.261,34 e 
EUR 22.608,37, incluindo os valores da propina, para a conta 
NETHERTON, também por ele controlada. Ressalte-se que o 
encerramento da conta ORION SP se deu cerca de um 
mês após a deflagração inicial da denominada Operação Lava Jato. 
 
A conta NETHERTON foi aberta em 01/07/2008 e permaneceu 
aberta até 17.04.2015, com saldo de CHF 2.348.000,00 
(correspondente a R$ 9.462.440,00), quando foi bloqueada por 
determinação das autoridades suíças em razão dos fatos ora 
denunciados. Antes disso, em 04/08/2014, foi realizada uma 
transferência de USD 165.000,00 da NETHERTON para a conta KÖPEK, 
cuja beneficiária final era CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, esposa de 
EDUARDO CUNHA que responde a ação penal conexa n° 5027685-
35.2016.404.7000. 
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No período de 25/03/2008 até 16/01/2014, a conta KÖPEK 
também recebeu USD 1.110.000,00 provenientes das contas TRIUMPH e 
ORION SP, ambas controladas por EDUARDO CUNHA. Neste ínterim, 
tanto o acusado quanto sua esposa CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ realizaram 
gastos milionários em viagens internacionais, restaurantes e lojas 
de roupas de grife, utilizando, em parte, o 
dinheiro desviado da PETROBRAS no contrato ora apurado. Foi 
evidenciado também que a filha de EDUARDO CUNHA, DANIELLA DA CUNHA 
DOCTOROVICH, mantinha um cartão de crédito relativo à conta KÖPEK. 

 

3.1.3. Com todo respeito às conclusões ministeriais, e sem 

embargo da deficiência da descrição dos fatos na denúncia (matéria tratada nos tópicos 

preliminares desta peça de defesa), o certo é que a instrução processual comprovou, 

definitivamente, que os acontecimentos não se passaram conforme imagina a acusação. 

 

3.1.4. A premissa básica de toda a imputação contra EDUARDO 

CUNHA – e principalmente, de início, do delito de corrupção – é de que ele teria tido 

participação decisiva, enquanto deputado federal pelo PMDB, na indicação e na nomeação 

de JORGE ZELADA para a Diretoria de Negócios Internacionais da Petrobrás e, justamente 

em razão disso, como contraprestação por tal atuação, teria recebido os valores 

mencionados no trecho das alegações finais acima transcrito e na forma ali discriminada.    

 

3.1.5. Não se perca de vista a necessária orientação dogmática, 

frequentemente olvidada quando se trata de ações penais que envolvem figuras públicas: o 

tipo penal imputado exige, para sua conformação, a demonstração probatória inequívoca, 

no plano probatório do processo penal, da solicitação ou do recebimento (nas modalidades 

aqui indicadas pelo Ministério Público Federal) de vantagem indevida, tudo isso em razão 

da função pública exercida pelo agente.  
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3.1.6. E, nesse contexto, é inegável que a prova produzida durante 

a instrução não é apenas insuficiente para demonstrar tais elementos típicos; é mais do que 

isso: o conjunto probatório demonstra que nenhum destes elementos efetivamente existiu! 

 

3.1.7. Com efeito, e como de início já se disse, a premissa 

criminosa foi absolutamente aniquilada pelos elementos probatórios coligidos aos autos: 

EDUARDO CUNHA nada teve a ver com a nomeação de JORGE ZELADA para a 

Diretoria de Negócios Internacionais da Petrobrás! Nem tampouco atuou, de qualquer 

forma, para garantir a sua manutenção no cargo. E isso – não se olvide, Excelência – coloca 

por terra toda a lógica da acusação. 

 

3.1.8. A ideia de que EDUARDO CUNHA pudesse ter relação com 

a indicação de JORGE ZELADA para a Diretoria de Negócios Internacionais da Petrobrás 

parece ter surgido, inicialmente, de uma entrevista que JOÃO AUGUSTO REZENDE 

HENRIQUES teria fornecido à Revista Época, referida pela denúncia em sua página 11, nota 

de rodapé número 29. JOÃO HENRIQUES, em tal entrevista, teria dito: “Na área 

internacional (da Petrobrás), se eu fizer alguma coisa, tem que ajudar o Partido. Porque foi o 

Partido quem indicou o Zelada” (destaque nosso). 

 

3.1.9. Ora, observe-se, primeiramente, que o Sr. JOÃO 

HENRIQUES não diz que a indicação partiu de EDUARDO CUNHA. Diz apenas que foi 

o Partido, sem nominar ninguém! A conclusão de que o Partido seria EDUARDO CUNHA 

nada mais é do que simples ilação do Ministério Público Federal. 
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3.1.10. Ademais, como o próprio Ministério Público Federal 

admite, o entrevistado, depois, negou ter dito o que foi publicado pela nominada Revista. 

 

3.1.11. Como se não bastasse, a prova oral colhida durante a 

instrução foi categórica no sentido de que EDUARDO CUNHA não teve absolutamente 

nenhuma influência na indicação e, consequentemente, na manutenção de JORGE ZELADA 

para o já citado cargo diretivo na Petrobrás.  

 

3.1.12. Inicialmente, atente-se para o depoimento da testemunha 

MAURO RIBEIRO LOPES (cujo termo de transcrição encontra-se no EVENTO 164), no 

sentido de que a indicação do nome de JORGE ZELADA foi iniciativa da Bancada Mineira 

do PMDB, mais especificamente, do então deputado FERNANDO DINIZ, e não de 

EDUARDO CUNHA.10 

 

Defesa:- Vossa Excelência tem conhecimento de que a bancada de Minas Gerais 

poderia nomear um diretor da Petrobras? 

Depoente:- Eu era Deputado e eu não cuidava dessa área, eu cuidava mais do setor 

de transportes, na comissão de transportes, mas o Fernando Diniz era o 

coordenador da bancada e ele que apresentou o nome do diretor que foi 

nomeado lá, foi nomeado pela Presidente Dilma, que era Ministra na época, e ela 

que... foi um ato da diretoria da Petrobras, mas realmente o Fernando Diniz 

considerou, que o Fernando Diniz tinha interesse, como nós todos tínhamos, no 

                                        

10 Os destaques realizados nos trechos dos depoimentos transcritos nesta peça são 
sempre de nossa autoria, inexistentes, portanto, no original. 
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gás de Minas Gerais, como hoje existe a Gasmig que é associada com a Petrobras, 

então esse era o nosso único interesse à época que tivéssemos uma pessoa na 

Petrobras para olhar os interesses de Minas Gerais. 

Defesa:- E Vossa Excelência se recorda o nome desse diretor que foi indicado? 

Depoente:- Lembro, é Jorge Zelada. 

Defesa:- Vossa Excelência se recorda se antes da indicação pela bancada mineira 

do Jorge Zelada houve a tentativa de indicar uma pessoa chamada João Augusto 

Henriques? 

Depoente:- Sim, houve sim, anteriormente foi citado o nome "João Henriques", 

mas depois o nome dele não teve aprovação lá pra diretoria e acabou o Fernando 

Diniz decidiu em apresentar o nome desse outro servidor da Petrobras, que 

realmente recaiu no Jorge Zelada, e ele como coordenador da bancada, essa 

bancada nossa, sempre olhando os interesses de Minas Gerais, e com uma 

orientação do coordenador da bancada foi realmente ele nomeado pela diretoria da 

Petrobras. 

Defesa:- Vossa Excelência tem conhecimento o motivo da recusa pelo Governo 

do nome do senhor João Augusto Henriques? 

Depoente:- Não, não sei, não tenho conhecimento não. 

Defesa:- Num depoimento de um colaborador chamado Eduardo Musa, ele 

menciona que além do apoio da bancada mineira a última palavra dessa 

nomeação seria do senhor Eduardo Cunha, isso é verdade? 

Depoente:- Olha, tenho certeza que não é verdade, porque exclusivamente era 

o Fernando  Diniz quem decidia pela bancada. 
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3.1.13. Tal informação foi corroborada por NESTOR CERVERÓ, 

justamente a pessoa que foi substituída por JORGE ZELADA na Diretoria de Negócios 

Internacionais da Petrobrás (transcrição do seu depoimento encontra-se no EVENTO 160): 

 

Defesa:- O senhor tomou a época conhecimento de que haveria alguma 

participação do senhor Eduardo Cunha na sua substituição? 

Depoente:- Não, na época não me lembro da citação do deputado Eduardo 

Cunha. 

Defesa:- Ele não foi mencionado? 

Depoente:- Não, porque isso já faz 10 anos, quase, 9 anos, e o que me foi dito 

foi isso, que eu procurasse o Fernando Diniz, acabei não falando com ele, não 

tive ... mas eu preferi conversar, por indicação do próprio Bumlai, “bom vamo 

falar com o presidente do PMDB, que ...”. 

 

3.1.14. Assim  também afirmou a testemunha DELCÍDIO DO 

AMARAL GOMEZ (depoimento transcrito no EVENTO 160): 

 

Defesa:- Como é que se deu a nomeação, se o senhor puder informar, do senhor 

Jorge Zelada em substituição ao senhor Nestor Cerveró? 

Depoente:- Aí eu acho que houve uma crise entre o PMDB do senado e o PMDB 

da câmara. E à época, iam votar CPMF, doutor Moro, na câmara dos deputados. 

E me parece que houve lá uma queda de braço entre o PMDB do senado e o PMDB 

da câmara, em função da votação da CPMF, acredito que possam ter ocorrido até 

outros motivos e outras razões, aí o PMDB da câmara assumiu a indicação do 

Zelada. 
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Defesa:- E o senhor sabe quem que tratou dessa nomeação do Zelada? 

Depoente:- Quem tratou desse assunto, pelo menos fez os primeiros 

movimentos, foi um ex-deputado do PMDB de Minas Gerais, chamado 

Fernando Diniz. 

Defesa:- Nessa nomeação, o senhor tem ciência de alguma participação do 

senhor Eduardo Cunha na nomeação do senhor Jorge Zelada? 

Depoente:- Não, não, eu sei que foi o PMDB da câmara e isso foi conduzido 

pelo Fernando Diniz, que era deputado federal por Minas Gerais. 

Defesa:- Eu vou insistir, porque há... 

Depoente:- E até queria, se o senhor me permite, se o senhor me permite doutor 

Moro, só fazer um registro, claro que houve esse movimento e a informação que 

se tinha à época é que esse nome foi avalizado pela bancada do PMDB na câmara, 

mas, nominalmente o condutor do processo, pelo menos no início, foi o ex-

deputado Fernando Diniz. 

... 

Defesa:- Havia uma ... entre a bancada mineira, que o senhor relata, o Fernando 

Diniz e o governo, havia uma ligação feita por pessoas importantes do PMDB à 

época? Especificamente, por exemplo, o senhor Henrique Alves, o senhor Michel 

Temer? 

Depoente:- Não, na verdade,  a informação ... quer dizer, aquilo que efetivamente 

aconteceu é que houve uma mobilização e o aval do partido pra indicação do 

Zelada. Tanto é que na minha própria colaboração, eu afirmei isso, que o nome 

do Zelada foi avalizado pelo presidente Michel Temer também, que era o 

presidente do partido à época. Sem duvida nenhuma. 

Defesa:- Entendido. 
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Depoente:- Foi uma indicação partidária. 

 

3.1.15. No mesmo sentido o depoimento de HAMYLTON 

PINHEIRO PADILHA (EVENTO 160). Ainda que o depoente não tenha se recordado do 

nome do Deputado mineiro que capitaneou a escolha de JORGE ZELADA para o cargo 

diretivo na Petrobrás, afirmou, categoricamente, que se tratava de um parlamentar mineiro 

já falecido e, portanto, de uma indicação da bancada mineira do PMDB: 

 

Defesa:- Na sua colaboração, se eu entendi, o senhor me corrija, o senhor sempre 

informa que o senhor desconhecia os agentes políticos? 

Depoente:- É correto. 

Defesa:- Mas o João Augusto não mencionava esses agentes políticos de alguma 

forma, mesmo que indireta, o senhor não tinha esse conhecimento? 

Depoente:- Não, ele apenas citou acho que algumas vezes que ele tratava com 

políticos, sem citar exatamente nomes especificamente e, uma vez acho que ele 

citou que o motivo pelo qual ele tinha contato com o Zelada, era um motivo 

não só porque já se conheciam da época de Petrobras, mas também, 

posteriormente, ele teria sido indicado por um partido, acho que PMDB de 

Minas Gerais, alguma pessoa que ele citou o nome que eu não me lembro 

mais, não sei se um deputado de Minas Gerais, que teria levado pra essa área 

de contato com políticos e, dessa forma, ele acabou sendo apontado como um dos 

possíveis diretores da área internacional da Petrobras, o que foi recusado por 

algum motivo, que não lembro exatamente qual, foi somente assim isso que ele 

falou e sem maiores detalhes. 
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Defesa:- E esse ponto específico é o que me interessa, esse deputado mineiro que 

o senhor mencionou, o senhor não se recorda o nome? 

Depoente:- Não me recordo o nome. 

Defesa:- Você lembra que era de Minas? 

Depoente:- Exatamente, Minas Gerais. 

Defesa:- Já caminhando... 

Depoente:- Ah perdão, eu me lembro uma coisa, ele era já falecido. Na época 

ele me falou que o deputado tinha falecido, esse político. 

Defesa:- Esse deputado que o João Augusto menciona é um deputado de Minas 

que já tinha falecido? 

Depoente:- Isso. Já tinha falecido, exatamente. 

 

3.1.16. O Deputado HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, cujo 

depoimento vem transcrito no EVENTO 183, confirma todas essas informações: 

 

Defesa de Eduardo Cunha:- E especificamente em relação à bancada mineira, 

ela indicou algum diretor da Petrobras? 

Depoente:- Indicou. Sob a liderança do deputado Fernando Diniz, indicou 

para a Diretoria Internacional da Petrobras. 

Defesa de Eduardo Cunha:- O senhor conhece João Augusto Henriques? 

Depoente:- Sim, conheci à época quando foi ventilado o seu nome. 

Defesa de Eduardo Cunha:- É verdadeira a informação de que ele foi indicado 

para a diretoria internacional da Petrobras e teve seu nome vetado pelo governo? 

Depoente:- Sim. 

Defesa de Eduardo Cunha:- O senhor tem conhecimento da razão desse veto? 
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Depoente:- Não, desconheço. 

Defesa de Eduardo Cunha:- Ele tendo sido vetado, é de conhecimento público 

que foi indicado o senhor Jorge Zelada, ele teve uma indicação apenas para a 

Diretoria Internacional da Petrobras ou ele foi indicado também para outras 

diretorias da empresa? 

Depoente:- Não, para a Diretoria Internacional da Petrobras, que foi o espaço que 

coube ao PMDB sugerir nomes. 

Defesa de Eduardo Cunha:- Ok. A interlocução com o governo para essas 

nomeações era feito pelo senhor? 

Depoente:- No que cabia à bancada da Câmara era o meu dever exercer esse papel. 

Defesa de Eduardo Cunha:- O então presidente do PMDB, Michel Temer, 

também participava dessas interlocuções? 

Depoente:- Não, o Michel, presidente do partido, ele não entrava, não participava 

do dia a dia da bancada da Câmara, tinha a bancada do Senado, tinha a bancada da 

Câmara, ele não participava desse dia a dia da bancada da Câmara. 

Defesa de Eduardo Cunha:- Nessa questão da interlocução, que era seu dever, 

como o senhor respondeu, com quem o senhor falava no governo, com quem se 

dava essa interlocução? 

Depoente:- Com vários ministros do governo, com líder do governo, senhor José 

Múcio, à época, era o meu dever as tratativas de interesse da bancada, tratar com 

o governo que nós apoiávamos. 

Defesa de Eduardo Cunha:- O senhor José Múcio ocupava qual função nessa 

época, especificamente? 

Depoente:- Era liderança do governo, líder do governo na Câmara. 
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Defesa de Eduardo Cunha:- Ele teve um papel importante na indicação, na 

nomeação do senhor Jorge Zelada? 

Depoente:- Não, não sei se ele teve esse papel importante, apenas ele participava 

dos assuntos muito mais do interesse de votações, discussões de matérias, no 

plenário da Câmara dos Deputados. 

Defesa:- Ok. Neste processo há um colaborador chamado Eduardo Musa, que 

afirmou, como o senhor também colocou, que o Jorge Zelada foi indicado pela 

bancada mineira do PMDB, o senhor disse que pelo Fernando Diniz, mas esse 

colaborador diz que a palavra final foi do senhor Eduardo Cunha, isso é 

verdade? 

Depoente:- Nem final, nem inicial, o deputado Eduardo Cunha não teve 

nenhuma participação na indicação do doutor Zelada para a diretoria 

internacional da Petrobras. 

Defesa de Eduardo Cunha:- Essa relação entre as bancadas, o senhor tem 

conhecimento se o deputado Eduardo Cunha interferia nas outras coordenações 

das bancadas? 

Depoente:- Absolutamente, cada bancada tinha os nomes a indicar, tinha os seus 

interesses legítimos parlamentares a defender, era um respeito de bancadas a 

bancadas. 

Defesa de Eduardo Cunha:- O senhor indicou a direção do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas, denominado DNOCS? 

Depoente:- Indiquei em nome do PMDB do Rio Grande do Norte. 

Defesa de Eduardo Cunha:- O senhor sabe se o deputado Eduardo Cunha, de 

alguma forma, interferia em assuntos relacionados à Petrobras? 

Depoente:- Não, nunca soube. 
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3.1.17. Aliás, sobre a parte final do depoimento do Deputado 

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES acima transcrito, no sentido de que, para além de 

não ter tido participação específica nenhuma na nomeação ou manutenção de JORGE 

ZELADA para o cargo diretivo na Petrobrás, EDUARDO CUNHA não tinha interferência 

em quaisquer assuntos relacionados à Estatal, é possível perceber que a prova oral 

produzida durante a instrução processual é uníssona em corroborar tal informação. Vide, 

nesse sentido, as declarações de  BENÍCIO SHETTINI FRAZÃO (transcrição do depoimento 

no EVENTO 164): 

 

Defesa:- Falhou a gravação, a gente não ouviu a sua resposta, o senhor conhece o 

senhor Eduardo Cunha? 

Depoente:- Pela televisão. 

Defesa:- O senhor sabe se ele teve alguma participação nos negócios com o campo 

de Benin? 

Depoente:- Nunca tomei conhecimento. 

Defesa:- Como cortou de novo, eu vou repetir novamente, o senhor sabe se ele 

teve alguma participação, o senhor Eduardo Cunha, nos negócios com o campo de 

Benin? 

Depoente:- Não tenho conhecimento. 

Defesa:- Finalmente, o senhor sabe de alguma participação do senhor 

Eduardo Cunha em algum assunto relacionado à Petrobras? 

Depoente:- (cortou o aúdio) 
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Defesa:- Eu vou pedir desculpa ao senhor, mas está cortando, eu vou fazer a 

pergunta de novo, se o senhor conhece alguma participação do senhor Eduardo 

Cunha em alguma assunto relacionado à Petrobras? 

Depoente:- Não tenho conhecimento. 

 

3.1.18. No mesmo sentido, o depoimento de NELSON TADEU 

FILIPELLI (transcrição no EVENTO 164) 

 

Defesa:- Coube... O senhor tem conhecimento se coube à bancada de Minas Gerais 

o cargo, a indicação do cargo de diretor da Petrobras? 

Depoente:- Vou falar do ponto de vista de ter participado não, eu não participei 

efetivamente das discussões da indicação de cargos na Petrobras, mas pelo que 

recordo a bancada mais próxima desse tema foi a bancada de Minas. 

Defesa:- Era... as coordenações... o senhor até já respondeu, mas eu vou renovar, 

as coordenações interferiam uma na outra? 

Depoente:- Não, não entendo que interferisse de forma nenhuma, volto a insistir, 

mas era mais ligado à bancada do centro oeste e esse fato eu entendo, pelo nível 

de informação, pelo que pude perceber, não participei, mas pelo que eu pude 

perceber que foi a bancada de Minas. 

Defesa:- O senhor Eduardo Cunha tinha alguma ingerência nas nomeações 

de assuntos da Petrobras? 

Depoente:- Desconheço, de forma nenhuma eu posso assegurar ou posso 

afirmar isso. 
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Defesa:- Nesse período a interlocução com o governo federal se dava através do 

então presidente do PMDB, Michel Temer, e o então líder da bancada, Henrique 

Alves? 

Depoente:- Eu entendo que nesse tempo uma das interlocuções era realmente o 

líder Henrique Alves e, em parte também o presidente Michel Temer do partido, 

apesar que neste tempo que começou, que começava uma interlocução um pouco 

mais formal com a presidência. 

... 

Defesa:- E, finalmente, o senhor tem conhecimento de alguma ingerência do 

senhor Eduardo Cunha na Petrobras? 

Depoente:- De forma nenhuma, não tenho esse conhecimento. 

 

 

3.1.19. Merecem especial destaque as declarações do Prefeito do 

Rio de Janeiro, EDUARDO PAES (transcritas no EVENTO 160), notadamente no ponto em 

que, de modo categórico, o depoente nega a realização da reunião mencionada às fls. 13 e 

14 da denúncia, supostamente realizada entre EDUARDO CUNHA e JORGE ZELADA, com 

a alegada presença do depoente, no dia 12 de setembro de 2010 (reunião que, aliás, é 

desmentida pelo teor dos documentos fornecidos pelo Departamento de Controle de Espaço 

Áereo juntado aos autos e mencionado na norta de rodapé 31 da própria denúncia) e, 

também, na parte em que o Prefeito desconhece qualquer envolvimento do acusado com a 

negociação no Benin. 

 

Defesa:- Obrigado, Excelência. Senhor prefeito, meu nome é Marlus Arns de 

Oliveira, eu sou advogado do senhor Eduardo Cunha, agradeço a sua presença, 
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tenho rápidas perguntas. Vossa Excelência conhece o senhor Eduardo Cunha? 

Depoente:- Conheço. 

Defesa:- Vossa Excelência conhece o senhor Jorge Zelada? 

Depoente:- Não. 

Defesa:- Não conhece? 

Depoente:- Não. 

Defesa:- A denúncia nesse processo contra o senhor Eduardo Cunha menciona 

uma reunião que teria ocorrido em um domingo no dia 12 de setembro de 2010, 

entre o senhor, com a presença do senhor Eduardo Cunha, e do senhor Jorge 

Zelada. Vossa Excelência e Eduardo Cunha teriam ido, segundo a denúncia, a 

esta reunião de helicóptero. O senhor confirma a existência dessa reunião? 

Depoente:- Não, não tivemos essa reunião, se me permite até avançar aqui, 

quer dizer, no dia 12 de setembro de 2010, eu sou prefeito da cidade, o deputado 

Eduardo Cunha era deputado aqui com sua base eleitoral na cidade do Rio de 

Janeiro e ... obviamente essa notícia desse e-mail, enfim, dessa acusação, ela 

veio já há algum tempo atrás e, na época, enfim, eu fui olhar minha agenda, 

enfim, os registros  que eu tenho de agenda, e nesse dia eu fiz 3 agendas com o 

deputado Eduardo Cunha. Eu tive uma visita às 10 horas da manhã à 

Assembléia de Deus, na Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, aqui perto do 

centro da cidade, depois visitamos o conjunto Urucânia,  no bairro de 

Paciência, na zona oeste da cidade do Rio, com uma distância um pouco maior 

e depois tivemos na Pavuna, enfim, tinha lá um pleito de uma ... reversível de 

uma mão inglesa, se me lembro bem, enfim, que o deputado Eduardo Cunha 

solicitou que eu o acompanhasse. Então nesse dia exatamente, o deputado 

Eduardo Cunha estava em agenda comigo nesses 3 lugares, enfim cumprindo 

com seu papel de parlamentar, e eu, no meu caso de prefeito, atendendo o 
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parlamentar da cidade do Rio. 

Defesa:- Entendido. As minhas próximas perguntas seriam justamente sobre sua 

agenda nesse dia, o senhor já respondeu, obrigado. Vossa Excelência esteve 

alguma vez na Petrobrás na companhia do senhor Eduardo Cunha? 

Depoente:- Não, nunca. 

Defesa:- Um tema que é tratado e aqui já estou encerrando nesse processo é o 

assunto Benin. O senhor tem conhecimento, tem ciência desse assunto de Benin? 

Depoente:- Não, não tenho, quer dizer, tudo o que eu conheço desse assunto 

Benin é o que eu leio nos jornais, mas não tenho ... pra ser honesto, nem lendo os 

jornais eu tenho detalhes disso. 

Defesa:- E sendo um pouco mais específico, o senhor tem conhecimento, Vossa 

Excelência tem conhecimento da participação do senhor Eduardo Cunha na 

compra do campo de petróleo de Benin? 

Depoente:- Não, desconheço totalmente. 

 

3.1.20. O teor dos demais depoimentos testemunhais colhidos 

durante a instrução do processo é sempre o mesmo, isto é, apontando para a completa 

desvinculação do acusado no episódio de nomeação de JORGE ZELADA para a Diretoria 

Internacional da Petrobrás (e, mais, pela responsabilidade da bancada do PMDB mineiro 

nesse assunto, sob a liderença do então Deputado Fernando Diniz) e, ademais, para ausência 

de sua participação na compra do Bloco de Benin ou em qualquer outro assunto que 

envolvia a Estatal, como se vê: 

 

- NESTOR CUNHAT CERVERÓ, Diretor de Negócios Internacionais da 

Petrobrás substituído por JORGE ZELADA (transcrição no EVENTO 160): 
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Defesa:- E aí um período depois o senhor foi substituído na diretoria da 

Petrobras? 

Depoente:- Dois anos, quase dois anos depois. 

Defesa:- E o senhor fez alguma cobrança de que esses senadores do PMDB lhe 

apoiassem para o senhor se manter no cargo? 

Depoente:- Sim, eu conversei, porque a substituição não foi de uma hora pra 

outra, foi um processo que levou uns 6 meses, uma coisa assim, se iniciou com 

uma pressão do PMDB da câmara, um grupo de ... foi dito depois nos contatos 

que eu tive com o pessoal em Brasília, que eu fui procurar, quer dizer, esse apoio 

do grupo do senado, que me disse isso, que havia um grupo muito grande de 

deputados do PMDB liderados pelo falecido deputado Fernando Diniz, do 

PMDB de Minas, que pediam a minha substituição na diretoria internacional. 

Aí eu fui até com o (incompreensível) cobrar o apoio do grupo do PMDB da 

câmara, mas naquele momento o PMDB da câmara ...  do senado estava muito 

enfraquecido, porque foi na ocasião do que o senador Renan teve que renunciar 

por conta da história da filha dele, que era pago uma pensão, e ele renunciou. 

Então esse grupo tinha perdido ... isso eu descobri nas negociações que, quer 

dizer, nas tentativas de permanência e tal que duraram coisas de 6 meses. 

Defesa:- E o então deputado Fernando Diniz queria colocar quem no seu lugar? 

Depoente:- A primeira ... não foi... não foi ... não sei se foi o deputado Fernando 

Diniz. Eu sei que esse grupo era, me foi dito, até pelo na época deputado Michel 

Temer,  que eu estive com ele, que ele tinha que atender a bancada, ele falou 

que tinha tido as melhores referências, mas que ele não podia deixar de atender 

a bancada. E aí o primeiro nome que surgiu pra minha substituição, foi no final 
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de 2007, que eu fui substituído em março de 2008, foi o nome do João Augusto 

Henriques, que já havia sido diretor da BR no passado e tal, mas devido a um 

processo que ele tinha ... teve no TCU, o nome dele estava impedido de exercer 

qualquer cargo de direção em empresas estatais. Então foi indicado o nome do 

meu substituto, doutor Jorge Zelada. 

Defesa:- Nesse período, o senhor acabou ... recebeu alguma proposta financeira 

pra permanecer no cargo de diretor? 

Depoente:- Sim, um representante desse grupo me procurou, era até um 

deputado de Minas, Vicente ... eu não me lembro, faz parte do ... mas eu não me 

lembro o nome exatamente, através de um pequeno empreiteiro, uma 

empreiteira que eu tinha conhecimento, trouxe pra falar comigo lá de Belo 

Horizonte e me deram esse recado, que se eu me dispusesse a estabelecer um 

acordo, um pagamento mensal da ordem de 700 mil dólares, que esse grupo não 

faria ... não havia nenhuma exigência que fosse ... quem fosse, desde que fosse 

atendido esse compromisso. Aí eu não concordei, porque não tinha como fazer 

isso. 

Defesa:- Esse grupo que o senhor se refere era... 

Depoente:- Grupo da bancada do PMDB. 

Defesa:- Da onde? 

Depoente:- Não, aí eram... aí era diverso. A liderança me foi dito que era do 

Fernando Diniz, deputado Fernando Diniz. 

Defesa:- Eu pergunto porque é relevante para o processo isso aí. 

Depoente:- Ah, bom. Não ..., evidentemente não eram 50 deputados 

(incompreensível). Eram deputados do PMDB. 

Defesa:- Que eram liderados, como o senhor disse, pelo Fernando Diniz? 
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Depoente:- Quem estava comandando o movimento, me foi dito era. 

Defesa:- O então presidente do PMDB, o deputado, à época, Michel Temer, 

acompanhava essa movimentação? 

Depoente:- Eu estive com o Michel Temer, levado até pelo doutor Bumlai, que 

conhecia ... Bumlai ... eu tinha conhecido o doutor Bumlai. E ligou, marcou uma 

audiência com o deputado Michel Temer, no escritório dele em São Paulo, e eu 

fui lá, e ele me recebeu muito bem, inclusive ele confirma isso, porque isso faz 

parte do meu depoimento, mas me disse isso, que ele não podia contrariar os 

interesses, o objetivo da bancada que ele comandava. Que ele era o presidente do 

PMDB. 

Defesa:- Teve a participação de uma pessoa chamada Jorge Luz nesse assunto? 

Depoente:- O Jorge Luz era um operador, foi um operador muito atuante na 

Petrobras, que inclusive foi sócio do João Augusto no passado, eles são até, não 

tenho certeza, mas eles têm uma relação de ... um é padrinho do casamento do 

outro, não sei exatamente, acho que o Jorge Luz é padrinho de um dos 

casamentos do João Augusto. Eles tinham uma relação muito próxima. Então o 

Jorge Luz foi quem divulgou junto a esse grupo, as ... vamos chamar assim, as 

vantagens que poderiam advir da diretoria internacional. Eu conheci o Jorge Luz 

... uma informação adicional, o Jorge Luz foi quem fez a operação da transferência 

desses 6 milhões de dólares que eu me referi, de apoio ao PMDB. 

Defesa:- O senhor tomou a época conhecimento de que haveria alguma 

participação do senhor Eduardo Cunha na sua substituição? 

Depoente:- Não, na época não me lembro da citação do deputado Eduardo 

Cunha. 

Defesa:- Ele não foi mencionado? 
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Depoente:- Não, porque isso já faz 10 anos, quase, 9 anos, e o que me foi dito 

foi isso, que eu procurasse o Fernando Diniz, acabei não falando com ele, não 

tive ... mas eu preferi conversar, por indicação do próprio Bumlai, “bom vamo 

falar com o presidente do PMDB, que ...”. 

 

- DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (transcrição no EVENTO 160): 

 

Defesa:- Como é que se deu a nomeação, se o senhor puder informar, do senhor 

Jorge Zelada em substituição ao senhor Nestor Cerveró? 

Depoente:- Aí eu acho que houve uma crise entre o PMDB do senado e o PMDB 

da câmara. E à época, iam votar CPMF, doutor Moro, na câmara dos deputados. 

E me parece que houve lá uma queda de braço entre o PMDB do senado e o 

PMDB da câmara, em função da votação da CPMF, acredito que possam ter 

ocorrido até outros motivos e outras razões, aí o PMDB da câmara assumiu a 

indicação do Zelada. 

Defesa:- E o senhor sabe quem que tratou dessa nomeação do Zelada? 

Depoente:- Quem tratou desse assunto, pelo menos fez os primeiros 

movimentos, foi um ex-deputado do PMDB de Minas Gerais, chamado 

Fernando Diniz. 

Defesa:- Nessa nomeação, o senhor tem ciência de alguma participação do 

senhor Eduardo Cunha na nomeação do senhor Jorge Zelada? 

Depoente:- Não, não, eu sei que foi o PMDB da câmara e isso foi conduzido 

pelo Fernando Diniz, que era deputado federal por Minas Gerais. 

Defesa:- Eu vou insistir, porque há... 

Depoente:- E até queria, se o senhor me permite, se o senhor me permite doutor 

Moro, só fazer um registro, claro que houve esse movimento e a informação que 
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se tinha à época é que esse nome foi avalizado pela bancada do PMDB na 

câmara, mas, nominalmente o condutor do processo, pelo menos no início, foi 

o ex-deputado Fernando Diniz. 

Defesa:- Se discute nesses autos aqui também o campo de petróleo de Benin, o 

senhor tem conhecimento desse assunto? 

Depoente:- Não, não conheço. 

Defesa:- O senhor tem conhecimento de alguma participação do senhor 

Eduardo Cunha nesse episódio denominado Benin? 

Depoente:- Não. 

... 

Ministério Público Federal:- Nessa época, em 2008, o senhor ex-deputado 

Eduardo Cunha tinha alguma influência no PMDB da câmara? 

Depoente:- Não, o deputado Eduardo Cunha sempre teve uma liderança muito 

forte dentro do PMDB da câmara. É um deputado protagonista, quer dizer, 

sempre teve uma atitude muito... foi militante dentro da câmara e, portanto, 

claro, ele era uma pessoa importante dentro da bancada. Agora, nesse processo 

específico, eu que acompanhei de certa maneira como é que as coisas se 

desencadearam, pelo menos não ouvi o nome do Eduardo naquele momento 

da indicação. 

Ministério Público Federal:- Ele tinha alguma proximidade com o Fernando 

Diniz? 

Depoente:- O Fernando Diniz era um deputado que tinha relacionamento com 

toda a bancada, acho que não era só uma questão do deputado Eduardo Cunha 

especificamente. Fernando Diniz, ele tinha uma postura interessante, ele 

frequentava pouco a câmara, ele tinha uma casa ... parece que ele atendia as 
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pessoas no Lago Sul, era uma coisa assim meio ... era um mandato meio 

diferente. 

 

- HAMYLTON PINHEIRO PADILHA (transcrição no EVENTO 160): 

 

Defesa:- O senhor sabe quem nomeou o senhor Jorge Zelada diretor da 

Petrobras? 

Depoente:- Certamente o Conselho da Petrobras. 

Defesa:- O senhor não tem outra informação a não ser essa? 

Depoente:- Sim. 

Defesa:- O Eduardo Musa no depoimento dele disse que havia pagamento de 

propina a um grupo político do então diretor Jorge Zelada, o senhor tem 

conhecimento disso? 

Depoente:- Não grupo político... 

Defesa:- Ele atribui ao senhor essa informação. 

Depoente:- Essa informação é incorreta, eu jamais falei isso pra ele. 

Defesa:- O senhor não tem conhecimento de pagamento de propina a um grupo 

político do diretor Jorge Zelada? 

Depoente:- Não diretamente falado comigo. 

Defesa:- E indiretamente de alguma forma? 

Depoente:- Não, apenas o suposto representante do senhor Jorge Zelada nessa 

transação específica da Vantage, o senhor João Augusto Henriques, ele era 

conhecido no mercado, nos corredores da Petrobras como um todo, como um 

representante de várias empresas e que ele atuava junto também a agentes 

políticos, no caso ... políticos. 
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Defesa:- E ele, o João Henrique Bernardes, se dizia representante do senhor Jorge 

Zelada? 

Depoente:- Não, não é João Henrique Bernardes, acho que o nome dele é João 

Augusto Henriques. 

Defesa:- É, João Augusto Henriques. Ele se dizia representante do Jorge 

Zelada? 

Depoente:- Sim, de certa forma sim. 

Defesa:- Na sua colaboração, se eu entendi, o senhor me corrija, o senhor sempre 

informa que o senhor desconhecia os agentes políticos? 

Depoente:- É correto. 

Defesa:- Mas o João Augusto não mencionava esses agentes políticos de 

alguma forma, mesmo que indireta, o senhor não tinha esse conhecimento? 

Depoente:- Não, ele apenas citou acho que algumas vezes que ele tratava com 

políticos, sem citar exatamente nomes especificamente e, uma vez acho que ele 

citou que o motivo pelo qual ele tinha contato com o Zelada, era um motivo 

não só porque já se conheciam da época de Petrobras, mas também, 

posteriormente, ele teria sido indicado por um partido, acho que PMDB de 

Minas Gerais, alguma pessoa que ele citou o nome que eu não me lembro mais, 

não sei se um deputado de Minas Gerais, que teria levado pra essa área de 

contato com políticos e, dessa forma, ele acabou sendo apontado como um dos 

possíveis diretores da área internacional da Petrobras, o que foi recusado por 

algum motivo, que não lembro exatamente qual, foi somente assim isso que 

ele falou e sem maiores detalhes. 

Defesa:- E esse ponto específico é o que me interessa, esse deputado mineiro que 

o senhor mencionou, o senhor não se recorda o nome? 

Depoente:- Não me recordo o nome. 
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Defesa:- Você lembra que era de Minas? 

Depoente:- Exatamente, Minas Gerais. 

Defesa:- Já caminhando... 

Depoente:- Ah perdão, eu me lembro uma coisa, ele era já falecido. Na época 

ele me falou que o deputado tinha falecido, esse político. 

Defesa:- Esse deputado que o João Augusto menciona é um deputado de Minas 

que já tinha falecido? 

Depoente:- Isso. Já tinha falecido, exatamente. 

Defesa:- O senhor conhece o assunto Benin? 

Depoente:- Só de mídia. 

Defesa:- Na época dos fatos não conhecia? 

Depoente:- O senhor fala Benin em relação ao senhor Eduardo Cunha, no caso? 

Defesa:- É, essa era a próxima pergunta que ia ser. 

Depoente:- Não. 

Defesa:- O senhor tem conhecimento de que o senhor Eduardo Cunha 

participou de alguma forma do assunto Benin? 

Depoente:- Não. Somente através da mídia. 

Defesa:- Se de alguma forma o senhor Eduardo Cunha interferia nos assuntos 

referentes às diretorias da Petrobras? 

Depoente:- Não saberia dizer. 

 

- GUIDO MANTEGA, Presidente do Conselho de Administração da Petrobrás 

no período compreendido entre 2010 a 2015, e cujo depoimento esclarece, sobremaneira, a 

ausência de qualquer participação efetiva de JORGE ZELADA nas negociações para 

aquisição do Bloco 4 de Benin (como se já não bastasse, para constatar a ausência de 
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responsabilidade criminal de EDUARDO CUNHA, o fato de que não foi ele a indicar 

ZELADA para a Diretoria da empresa), e a ausência de prejuízo para a Petrobrás, no final 

de todas as operações, em decorrência da aquisição do mencionado Bloco e a posterior saída 

da Estatal da exploração petrolífera na região (transcrição no EVENTO 164): 

 

Defesa:- O senhor sabe nos informar se na época o diretor Jorge Zelada 

participou da reunião de aprovação da compra desse bloco de Benin? 

Depoente:- Não, o diretor Zelada não participou da apresentação desta 

compra para o Conselho de Administração. 

Defesa:- Nesse negócio que nós estamos tratando, sobre esse bloco de Benin, o 

senhor tem conhecimento de alguma participação do senhor Eduardo Cunha? 

Depoente:- Não, não tenho conhecimento de nenhuma participação do senhor 

Eduardo Cunha. 

Defesa:- O senhor determinou nesse tema alguma auditoria ou comissão de 

apuração desse assunto? 

Depoente:- Existe auditoria normal da Petrobras, tem um comitê de auditoria 

que audita todas as operações e não foi mencionado nada, não houve nenhuma 

auditoria específica sobre este projeto. 

Defesa:- O senhor não determinou nenhuma auditoria e o senhor responde 

algum questionamento de alguma auditoria ou de uma comissão de apuração 

após a sua saída do Conselho? 

Depoente:- Não, não respondi a nenhuma auditoria, nenhuma comissão de 

apuração. 

Defesa:- Nunca foi chamado para responder? 

Depoente:- Não, nunca fui chamado a responder sobre isso. 
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Defesa:- O senhor tomou conhecimento de alguma conclusão, porque aqui 

nesse processo, só para lhe situar, se fala muito de uma auditoria, o senhor 

tomou conhecimento de alguma conclusão dessa auditoria ou de alguma 

punição sobre a conduta de alguns funcionários da Petrobras? 

Depoente:- Não, não tomei conhecimento. Eu tive pouco tempo para fazer o 

levantamento na Petrobras, que eu fui intimado no sábado de manhã agora e 

pedi para a Petrobras que me desse tudo que fosse relacionado com Benin e 

Conselho de Administração, portanto não veio ao Conselho de Administração 

nada desta natureza, nem auditoria, nem investigação, sobre esse caso 

específico. 

Defesa:- Entendi. E o senhor tomou conhecimento de alguma arbitragem entre 

a Petrobras, a Shell e a CBH? 

Depoente:- Não, não tomei conhecimento, não veio ao Conselho de 

Administração, o que tem no Conselho de Administração é depois, quando foi 

feito o "desinvestimento" dos ativos da Petrobras na África, que é o projeto 

Suricate, em que este ativo passou a ser parte de uma "joint venture", mas isso 

também dentro da normalidade e foi em 2013 que isso aconteceu, fora isso não 

tenho nada relativo à Shell. 

Defesa:- E como que se deu a venda da participação da Petrobras em Benin para 

a Shell? 

Depoente:- Pois é, então, foi feita... bom, em 2013 havia algumas dificuldades 

financeiras da Petrobras em se promover um projeto de "desinvestimento", ou 

seja, era... a Petrobras tinha vários investimentos que eram prioritários e que 

tinham um custo elevado, e se resolveu focar nesses investimentos, por 

exemplo, no pré-sal, etc., e reduzir a participação da Petrobras em outros 
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investimentos que não eram considerados tão prioritários. Então se pegou os 

ativos da África, todos os ativos da África, inclusive o Benin, e se fez uma "joint 

venture", ou seja, se vendeu 50% (cinquenta por cento) do valor desses ativos, 

se fez uma sociedade vendendo 50% (cinquenta por cento), essa operação foi 

proposta pela Diretoria Executiva, como sempre, e o Conselho de 

Administração aprovou, examinou todas as suas etapas, foi feita uma tomada 

de... uma espécie de licitação para ver quem estava interessado e foi feita essa 

"joint venture" com o grupo BTG, que fez a melhor oferta, foi feita, foi alienada 

por 1 bilhão, 500 e qualquer coisa, eu tenho o dado aqui mais preciso, 1 bilhão 

e 525 milhões, que tornavam a BTG sócia em 50% (cinquenta por cento)  nessa 

"joint venture". Isso fazia com que a Petrobras não tivesse que investir ou tivesse 

que investir menos nos projetos africanos, e isso foi aprovado, foi examinado 

pelo Conselho de Administração. Quando se faz uma venda dessa natureza 

você tem um banco, uma instituição financeira que faz a avaliação, o "fairness 

opinion", etc., foi feito dentro dessas regras da Petrobras, isso foi apresentado 

ao Conselho, o Conselho discutiu os valores, discutiu a conveniência, estava 

dentro das diretrizes da Petrobras fazer esse "desinvestimento" e a operação foi 

aprovada. 

Defesa:- Eu entendi a sua resposta, inclusive o senhor respondeu vários 

questionamentos que eu iria lhe fazer. Então já caminhando para o final e eu 

vou retomar a pergunta porque o senhor descreveu a venda para o BTG de 50% 

(cinquenta por cento), descreveu a Operação Suricate de 2013, mas, 

especificamente em relação à Shell no ano de 2012, o senhor tem conhecimento 

de como se deu a venda da parte da Petrobras em Benin para a Shell, no ano de 

2012, que é um período anterior a esse que o senhor descreveu. 
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Depoente:- Veja, não me foi passado nenhum documento sobre isso, então não 

sei se veio ao conhecimento do Conselho de Administração, pelo visto não 

porque pode ter sido realizado a nível da diretoria, mas eu posso tentar me 

informar melhor, então o que veio a conhecimento do Conselho de 

Administração, segundo os funcionários da Petrobras, foi apenas a compra e 

depois a venda no Suricate. Não tenho nenhuma referência, embora eu tenha 

visto nos jornais que tinha alguma coisa com a Shell, mas não tenho, agora pode 

ser que tenha ocorrido, mas não a nível do Conselho de Administração. 

Defesa:- Duas questões relativas à questão do destino do investimento e já... 

depois só tem mais uma última questão. O senhor sabe os valores que foram 

despendidos e foram recebidos pela Petrobras, e qual a efetiva participação 

líquida que a Petrobras ficou nessa operação toda, isso é um dado que o senhor 

tem? 

Depoente:- Na Operação Suricate? 

Defesa:- Isso. 

Depoente:- Sim, na Operação Suricate tinha, a Petrobras recebeu 1 bilhão e 

525, isso foi uma transação considerada boa para a Petrobras e realizou um 

lucro, que eu tenho aqui em algum lugar, não sei se era essa... essa pergunta... 

Defesa:- Essa questão? 

Depoente:- Só um momentinho que eu estou procurando aqui... eu agora não 

estou achando, mas eu posso fornecer depois. 

Defesa:- Não houve prejuízo para a Petrobras? 

Depoente:- Não, não. Agora eu achei aqui, o impacto desta transação na 

apuração do resultado da Petrobras no segundo trimestre de 2013 é 

significativa, isso aqui é um resumo executivo, da Diretoria Executiva, 
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gerando um ganho contábil líquido assim apurado, em 30/06/13 estimado em 

1 bilhão e 162 mil dólares, portanto foi uma operação positiva, a Petrobras 

teve um lucro, não é só com a venda do Benin, mas é o conjunto dos postos, 

dos blocos que estavam ali na África. 

Defesa:- Está entendido. E, finalmente, Doutor Guido Mantega, durante o seu 

período no Conselho da Petrobras, e a pergunta é ampla, o senhor tomou 

conhecimento de alguma participação do senhor Eduardo Cunha em 

qualquer assunto relacionado à Petrobras? 

Depoente:- Não, durante o meu período eu não tomei conhecimento de 

nenhum assunto do Doutor Eduardo Cunha na Petrobras, nenhuma 

interferência. 

 

- MAURO RIBEIRO LOPES, (transcrição no EVENTO 164): 

 

Defesa:- O senhor se recorda se o deputado Fernando Diniz era o líder da 

bancada de Minas Gerais até a... 

Depoente:- Sim, exatamente, nesta época Fernando Diniz era o líder e 

Henrique Alves era... Aliás, o Henrique Alves era o líder e o Fernando Diniz 

era o coordenador da bancada de Minas Gerais, e me lembro nesta época o 

nome dos deputados da época, se você quiser, se Vossa Excelência quiser, eu 

posso cita-los. 

Defesa:- Por favor, gostaria. 

Depoente:- Eu, Mauro Lopes, Saraiva Felipe, o Leonardo Quintão, João 

Magalhães e Cida Brasire. 

Defesa:- Obrigado. Após o falecimento do Deputado Fernando Diniz, Vossa 

Excelência sabe informar quem assumiu a coordenação da bancada do PMDB 
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de Minas Gerais? 

Depoente:- A coordenação da bancada parece que foi o Saraiva Felipe. 

Defesa:- Vossa Excelência tem conhecimento... 

Depoente:- Eu não lembro bem, eu fui coordenador depois, como sou hoje o 

coordenador da bancada, mas me parece que foi o Saraiva Felipe. 

Defesa:- Vossa Excelência tem conhecimento de que a bancada de Minas 

Gerais poderia nomear um diretor da Petrobras? 

Depoente:- Eu era Deputado e eu não cuidava dessa área, eu cuidava mais do 

setor de transportes, na comissão de transportes, mas o Fernando Diniz era o 

coordenador da bancada e ele que apresentou o nome do diretor que foi 

nomeado lá, foi nomeado pela Presidente Dilma, que era Ministra na época, 

e ela que... foi um ato da diretoria da Petrobras, mas realmente o Fernando 

Diniz considerou, que o Fernando Diniz tinha interesse, como nós todos 

tínhamos, no gás de Minas Gerais, como hoje existe a Gasmig que é associada 

com a Petrobras, então esse era o nosso único interesse à época que tivéssemos 

uma pessoa na Petrobras para olhar os interesses de Minas Gerais. 

Defesa:- E Vossa Excelência se recorda o nome desse diretor que foi indicado? 

Depoente:- Lembro, é Jorge Zelada. 

Defesa:- Vossa Excelência se recorda se antes da indicação pela bancada 

mineira do Jorge Zelada houve a tentativa de indicar uma pessoa chamada João 

Augusto Henriques? 

Depoente:- Sim, houve sim, anteriormente foi citado o nome "João 

Henriques", mas depois o nome dele não teve aprovação lá pra diretoria e 

acabou o Fernando Diniz decidiu em apresentar o nome desse outro servidor 

da Petrobras, que realmente recaiu no Jorge Zelada, e ele como coordenador 

da bancada, essa bancada nossa, sempre olhando os interesses de Minas 
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Gerais, e com uma orientação do coordenador da bancada foi realmente ele 

nomeado pela diretoria da Petrobras. 

Defesa:- Vossa Excelência tem conhecimento o motivo da recusa pelo Governo 

do nome do senhor João Augusto Henriques? 

Depoente:- Não, não sei, não tenho conhecimento não. 

Defesa:- Num depoimento de um colaborador chamado Eduardo Musa, ele 

menciona que além do apoio da bancada mineira a última palavra dessa 

nomeação seria do senhor Eduardo Cunha, isso é verdade? 

Depoente:- Olha, tenho certeza que não é verdade, porque 

exclusivamente era o Fernando  Diniz quem decidia pela 

bancada. 

Defesa:- Nesse processo se discute uma questão relacionada a um campo de 

petróleo de Benin, Vossa Excelência tem conhecimento sobre esse negócio do 

campo de petróleo de Benin? 

Depoente:- Não tenho nenhum conhecimento porque tão logo nós... foi citado 

que teria o diretor da Petrobras, na realidade o interesse nosso não era essa 

diretoria, o interesse nosso era a diretoria exatamente no campo de exploração 

e nós queríamos realmente conseguir exatamente o problema da Gasmig, que 

se associou com a Petrobras, então nós não tínhamos, eu pelo menos não tinha 

nenhum interesse nessa diretoria, inclusive eu não conhecia, eu não tive 

nenhum conhecimento dessa área e não acompanhei nenhuma atividade nesse 

segmento. 

Defesa:- Já partindo para o encerramento, Vossa Excelência conhece alguma 

participação do senhor Eduardo Cunha nesse negócio do Benin? 

Depoente:- Não. Se o senhor permitir... 
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Defesa:- Pois não. 

Depoente:- O Eduardo era nosso colega, Deputado, colega da bancada, ele é do 

Rio de Janeiro, da bancada do Rio, eu da bancada de Minas, quando ele se 

candidatou para líder da bancada eu não o conhecia, eu não o conhecia, e acabei 

votando no Sandro Mabel que era um concorrente dele lá, posteriormente eu 

vim a ter conhecimento dele como líder e posso adiantar que fez uma liderança 

de muita lealdade com a bancada, posteriormente veio a ser o presidente da 

Câmara, que teve uma atuação exemplar. 

Defesa:- Finalmente, e o senhor me permita, Vossa Excelência me permita a 

pergunta com a devida vênia, a nomeação desse diretor Jorge Zelada implicou 

em algum compromisso assumido por ele ou por alguma pessoa, de promessas 

de vantagens indevidas para alguém relacionado à bancada mineira, de alguma 

forma houve alguma transação indevida nessa nomeação que o senhor 

descreveu para nós, que Vossa Excelência descreveu para nós? 

Depoente:- A bancada não teve nenhum contato com esse diretor, quem tinha 

mais proximidade e contato com ele era o senhor Fernando Diniz, 

infelizmente era um colega leal com a bancada, veio a falecer, foi um 

sentimento muito grande, mas a partir da morte dele também nós não tivemos 

mais nenhum contato nessa área do senhor Jorge Zelada, absolutamente 

nenhum contato. 

 

- LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (transcrição no EVENTO 181): 

 

Defesa:- Vossa excelência tem conhecimento da participação de Eduardo 

Cunha na nomeação de Jorge Zelada como diretor internacional da Petrobras? 

Depoente:- Não. 
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Defesa:- O senhor tem conhecimento por que Nestor Cerveró, após a saída da 

Petrobras, foi para a diretoria financeira da BR? 

Depoente:- Não, certamente que ele foi indicado porque tinha competência para 

o cargo. 

Defesa:- De alguma forma vossa excelência tomou conhecimento sobre os 

negócios para compra do campo de petróleo de Benin? 

Depoente:- Não. 

Defesa:- Nesse assunto, o senhor ouviu de alguma forma que tenha ocorrido a 

participação de Eduardo Cunha? 

Depoente:- Não. 

 

 

- JOÃO LÚCIO MAGALHÃES BIFANO (transcrição no EVENTO 190): 

 

Defesa:- Vossa excelência também foi deputado federal, correto? 

Depoente:- Sim, por aproximadamente 18 anos e 8 meses, de 16 de junho de 96 

até 31 de janeiro de 2015. 

Defesa:- No período em que o senhor… no período em que o senhor foi deputado 

federal, quem eram, o senhor se recorda quem eram os membros da bancada do 

PMDB de Minas Gerais, especificamente 2007, 2008... 2007, a legislatura de… Me 

perdoe, eu vou refazer a pergunta. No período de 2007 a 2011, o senhor era 

deputado federal. E neste período, quem eram os deputados da bancada do 

PMDB de Minas Gerais? 

Depoente:- Salvo engano era eu, deputado Mauro Lopes, deputado Saraiva 

Felipe, deputado Leonardo Quintão, deputado, se não me falha a memória, 
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Marcos Lima… Marcos Lima, Marcos Lima, Antônio Andrade, e não me recordo, 

talvez Nilton Cardoso e o, e não me recordo se o Silas Brasileiro chegou a assumir 

o mandato, que também nesse período aí, não sei se um pouco antes ou posterior, 

também foi deputado. 

Defesa:- O deputado Fernando Diniz ocupava também a liderança e a 

coordenação da bancada de Minas Gerais nesse período? 

Depoente:- Ele era o presidente do partido em Minas, era deputado federal e 

era coordenador da bancada, então ele era a nossa maior liderança aqui no 

estado. Não me recordo a data em que ele faleceu, mas até a data do falecimento 

dele, ele morreu no exercício do mandato, no exercício da presidência do 

partido e como coordenador da bancada federal do PMDB de Minas Gerais na 

Câmara. 

Defesa:- Vossa excelência tem recordação de qual deputado assumiu a 

coordenação da bancada após o falecimento do deputado Fernando Diniz? 

Depoente:- O deputado Antônio Andrade. 

Defesa:- Neste período a bancada de Minas Gerais indicou ou tinha o direito 

de indicar um diretor da Petrobras? 

Depoente:- Sim, foi oferecido ao PMDB de Minas Gerais uma diretoria, se não 

me falha a memória, a diretoria de prospecção, alguma coisa assim. Nós 

reivindicamos na época, mas nos foi oferecida a diretoria internacional. 

Defesa:- Vossa excelência conhece João Augusto Henriques? 

Depoente:- Conheço, foi o primeiro nome indicado pela bancada através das 

tratativas feitas pelo deputado Fernando Diniz, chegou até a nos apresentar o 

João Augusto, mas logo em seguida ele recebeu o sinal vermelho do Palácio do 

Planalto, parece que ele tinha um problema de um processo no Tribunal de 

Contas da União quando ele foi diretor, não sei se da Petrobras ou da BR 
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Distribuidora, então o nome dele não passou pelo crivo do Palácio, aí foi feita 

uma substituição. 

Defesa:- E após o veto do nome do senhor João Augusto Henriques houve a 

indicação de outro nome e, pelo que eu tenho visto aqui no processo, esse nome 

teria sido Jorge Zelada, essa informação está correta? 

Depoente:- Está correta. 

Defesa:- Numa das colaborações que embasam a denúncia nesse processo, um 

colaborador chamado Eduardo Musa comentou que a indicação se deu através 

dos deputados mineiros do PMDB, mas que a palavra final dessa nomeação do 

senhor Jorge Zelada teria sido do deputado Eduardo Cunha, essa informação é 

correta? 

Depoente:- Não posso afirmar, quem conduziu o nome na bancada de Minas 

Gerais foi o deputado Fernando Diniz. Eu me recordo, ele era muito amigo do 

Eduardo, mas eu não sei se houve essa tratativa. Eu não vi na época nenhum 

movimento nesse sentido, eu não me recordo de ter visto nenhum movimento 

do Eduardo Cunha trabalhando em prol dessa indicação, me recordo que 

apenas quem nos reportava essas notícias era o deputado Fernando Diniz, que 

estava sempre em contato com o Palácio do Planalto a respeito desta indicação 

da bancada mineira. 

Defesa:- Vossa excelência tem conhecimento de quem eram os interlocutores 

da bancada mineira junto ao governo, para que o senhor Jorge Zelada pudesse 

ter sido nomeado? 

Depoente:- Olhe, quem fez a interlocução quase toda foi o próprio Fernando 

Diniz, que era coordenador da bancada, que era presidente do partido, então 

ele que tomava a frente nessas tratativas. Não me recordo com quem no Palácio 

do Planalto à época, quem era o ministro da articulação política, mas as 
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tratativas eram todas feitas pelo deputado Fernando Diniz, inclusive tinha o 

apoiamento da bancada federal e da bancada estadual de Minas Gerais. Toda 

bancada estadual do PMDB também, à época, firmou esse apoio à indicação da 

bancada federal. 

Defesa:- É possível que essa interlocução com o governo tenha sido feita pelos 

então deputados Henrique Alves e Michel Temer? 

Depoente:- Pode ter sido, na época o presidente Michel Temer já era vice-

presidente da República, o… 

Defesa:- Desculpe, me permita, se eu não estou errado ele era o líder do PMDB e 

presidente do PMDB. 

Depoente:- Não, ele era presidente da Câmara, líder do PMDB era Henrique 

Eduardo Alves, o Michel era presidente do PMDB. 

Defesa:- Isso, ele não era vice-presidente da República, correto? 

Depoente:- Ele era presidência da Câmara e o Henrique era líder do PMDB. 

Defesa:- E ele era o presidente do PMDB? 

Depoente:- Correto. 

Defesa:- Obrigado. Só pra que essa informação não fique… Então eu estava lhe 

perguntando se esses dois deputados, perguntando a vossa excelência se esses 

dois deputados poderiam ter feito essa interlocução. 

Depoente:- Perfeitamente, um era presidente do partido, outro era líder da 

bancada na Câmara, então eles que faziam essas tratativas, levavam diretamente 

ao Palácio do Planalto, quem tinha o poder de fazer a nomeação. 

Defesa:- A nomeação do senhor Jorge Zelada teve algum tipo de compromisso 

assumido por ele ou por qualquer pessoa, relativo a vantagens indevidas ou 

financiamentos de campanha eleitoral? 
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Depoente:- Sim, o Fernando havia nos prometido que futuramente, com a 

indicação do diretor, a gente poderia receber doações de campanha, mas o 

Fernando desapareceu, aí essa interlocução desapareceu, logo em seguida o 

Fernando faleceu, e nós perdemos essa interlocução e também logo em seguida 

alterou a diretoria da Petrobras, e foi exonerado, parece que tirou férias, pediu 

demissão, ficou um período lá afastado, e logo em seguida a própria presidente 

da Petrobras assumiu o cargo cumulativamente, isso, se não me falha a 

memória, eu acho que foi mais ou menos esse que foi o enredo. 

Defesa:- Neste período da nomeação do senhor Jorge Zelada para a diretoria 

internacional da Petrobras, o deputado Eduardo Cunha era coordenador da 

bancada do Rio de Janeiro? 

Depoente:- Não me recordo se era ele ou se era outro deputado, não posso 

afirmar. 

Defesa:- De alguma forma o senhor tem conhecimento que o deputado 

Eduardo Cunha tinha alguma interferência na bancada de Minas Gerais? 

Explico a pergunta, tem ficado claro pela prova testemunhal que a bancada 

mineira, que a bancada do PMDB tinha várias coordenações, a minha pergunta 

diz respeito é se a coordenação do deputado Eduardo Cunha interferia dentro 

da coordenação da bancada mineira. 

Depoente:- Não, o Eduardo era muito amigo do Fernando, mas isso não quer 

dizer que ele tinha interferência nas decisões da bancada mineira. O Eduardo 

é amigo de longa data, nós tínhamos amizade, todos nós deputados federais do 

PMDB, a gente convivia num espaço muito pequeno na Câmara, que era a 

liderança, então todos eram amigos, mas eu não me recordo de o Eduardo ter 

alguma interferência a favor da bancada de Minas. Eu sei que ele tinha uma 

relação muito próxima com o deputado Fernando Diniz, eu lembro que eles 
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eram muito amigos, agora essa interferência ela não foi nos comunicada e nem 

foi visível de nossa parte. 

Defesa:- Ok. Vossa excelência tomou conhecimento de que o deputado 

Fernando Diniz teve uma grande perda de aplicação financeira em um fundo 

estrangeiro que veio a quebrar? 

Depoente:- Sim, a notícia que nós tivemos é que quando ele veio a falecer ele 

estava praticamente falido, uma vez que ele tinha feito um investimento 

naqueles fundos, daquele Murdoch... Murjoch, Murdoch, não lembro, ele veio 

a perder todas as suas aplicações, e quando ele veio a falecer ele estava 

praticamente falido, é a notícia que a gente ouviu de algumas pessoas aí na 

Câmara dos Deputados. 

Defesa:- Vossa excelência, aqui já estou em encaminhando para o final, tinha, 

pelo que o senhor relatou, uma boa relação com o deputado Eduardo Cunha e 

também com o deputado Fernando Diniz. O senhor acharia possível a existência 

de uma transação financeira entre eles? 

Depoente:- Eu não posso afirmar que teve, que eu não tinha conhecimento, agora 

eles tinham uma relação de amizade muito grande, eu sempre os via 

conversando, agora, poderia, agora não posso afirmar. 

Defesa:- O senhor não tinha conhecimento. E o senhor tinha conhecimento 

específico, vossa excelência tinha conhecimento especificamente de algum 

empréstimo entre os dois? 

Depoente:- Não. Tomei conhecimento via imprensa logo que saiu uma matéria 

aí do João Henriques falando que pagou uma dívida do Fernando Diniz tinha 

com o Eduardo Cunha, só depois ele veio a saber que foi depositado numa 

conta que o… 

Juiz Federal:- Isso o senhor ficou sabendo pela imprensa, né? 
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Depoente:- Pela imprensa. 

Juiz Federal:- Então não precisa relatar, tá. 

Defesa:- Vossa excelência tem conhecimento sobre a negociação do campo de 

petróleo de Benin? 

Depoente:- Não, senhor. 

Defesa:- O senhor, à época dos fatos, teve algum conhecimento sobre alguma 

forma de participação do senhor Eduardo Cunha na negociação do campo de 

Benin? 

Depoente:- Não, senhor. 

 

- JOSÉ SARAIVA FELIPE (transcrição no EVENTO 190): 

 

Defesa:- Pois não. O senhor tem conhecimento de que a bancada mineira do 

PMDB teria direito a nomear um diretor da Petrobras? 

Depoente:- Sim, a bancada do PMDB de Minas Gerais teria direito a um cargo 

no governo federal, me parece que o primeiro cargo pleiteado foi a direção de 

Furnas que estava ocupada, então foi nos sugerido pelo deputado Fernando 

Diniz uma diretoria, que seria cota do PMDB de Minas Gerais, que seria a 

diretoria internacional. 

Defesa:- Pois não. Vossa excelência conheceu João Augusto Henriques? 

Depoente:- Conheci, foi o primeiro nome indicado pela bancada para assumir 

esse cargo na Petrobras. Houve algum problema, o nome dele não foi aceito, 

então o deputado Fernando Diniz sugeriu o nome de um funcionário de 

carreira da Petrobras, chamado Jorge Zelada, que até então nós não 

conhecíamos. 

Defesa:- Então, é correto afirmar que a indicação do senhor Jorge Zelada se deu 
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pela bancada mineira do PDMB? 

Depoente:- Sim, foi a bancada mineira que encaminhou o nome, é claro que aí 

passa pela liderança do partido na Câmara e por articulações também com 

órgãos, Casa Civil, outros órgãos do governo. 

Defesa:- Essa liderança na Câmara e a interlocução junto ao governo para 

nomeação do senhor Jorge Zelada se deu através de quem? 

Depoente:- Através do… Nós apoiamos o nome do doutor Jorge Zelada, esse 

nome foi encaminhado e se deu através do líder à época, que fez a interlocução 

com o palácio mostrando que ele tinha o apoio do conjunto da bancada de Minas 

Gerais. 

Defesa:- E esse líder quem era? 

Depoente:- Eu não, não... O Henrique Eduardo Alves, era o líder do partido. 

Defesa:- Neste processo, um dos colaboradores, de nome Eduardo Musa, disse 

que a indicação do Jorge Zelada se deu pela bancada mineira, mas que a 

palavra final teria sido do deputado Eduardo Cunha, isso é verdade? 

Depoente:- Não, eu nunca soube que nessa indicação houvesse acontecido a 

intervenção do deputado Eduardo Cunha. Segundo, eu não conheço o senhor 

Musa, nem nunca o vi. 

 

- ANTONIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA (transcrição no EVENTO 190): 

 

Defesa:- Os deputados mineiros nesta legislatura poderiam nomear um diretor 

da Petrobras? 

Depoente:- Quem nomeou o diretor da Petrobras foi o Fernando Diniz, ele que 

indicou para nós quem era o diretor da Petrobras. Ele era o coordenador da 

bancada e toda a bancada deve ter assinado por Fernando Diniz. 
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Defesa:- Vossa excelência conheceu João Augusto Henriques? 

Depoente:- Eu estive com o João, apresentado pelo Fernando Diniz, algumas 

vezes. 

Defesa:- Vossa excelência tem recordação de que ele tenha sido indicado pela 

bancada mineira para a diretoria internacional da Petrobras? 

Depoente:- A princípio o indicado era o João Augusto, diretor da Petrobras 

internacional, mas ele não pôde ser. 

Defesa:- O senhor recorda o motivo? Vossa excelência se recorda o motivo? 

Depoente:- Eu não recordo bem o motivo não, mas eu sei que ele não pôde ser o 

indicado, parece que não passou na ABIN, e o Fernando Diniz indicou um outro 

que seria o diretor da área internacional, que era o Zelada. 

Defesa:- Houve então a indicação, com o veto do nome do João Augusto 

Henriques, o senhor Fernando Diniz indicou o senhor Jorge Zelada, correto? 

Depoente:- Correto, correto. 

Defesa:- Vossa excelência conheceu o senhor Jorge Zelada? 

Depoente:- Eu estive com o Jorge Zelada dentro da Câmara Federal umas duas 

vezes, apresentado pelo Fernando Diniz. 

Defesa:- A nomeação do senhor Jorge Zelada teve algum compromisso assumido 

por ele, ou por outra pessoa, relativo a recebimento de vantagens indevidas ou 

financiamento de campanha eleitoral? 

Depoente:- Não, não, não teve vantagem nenhuma, não. 

Defesa:- O senhor se recorda quem eram os interlocutores da bancada do 

PMDB de Minas Gerais junto ao governo para que essa indicação do Jorge 

Zelada fosse possível? 

Depoente:- Eu só conversava com o Fernando Diniz, era o coordenador da 
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bancada, e só nós conversávamos a respeito da indicação do diretor da área 

internacional. 

 

3.1.21. O atual Presidente da República, MICHEL TEMER, 

respondendo quesito da defesa, também confirmou que coube à Bancada Mineira do PMDB, 

sob a coordenação de FERNANDO DINIZ, a indicação de JOÃO AUGUSTO HENRIQUES 

para a Diretoria de Negócios Internacionais da Petrobrás e, depois, em razão de seu veto, 

do nome de JORGE ZELADA, não tendo conhecimento de nenhuma ingerência por parte 

de EDUARDO CUNHA nesse assunto ou em qualquer outro assunto que envolvesse a 

Estatal, em especial a compra do Bloco 4 em Benin (EVENTO 174). 

 

3.1.22. Enfim, por ocasião do interrogatório judicial, o denunciado 

foi categórico em seus esclarecimentos  (EVENTO 243): 

 

“Defesa: - Ok. É e especificamente neste assunto do ponto de petróleo de Benin, 

o senhor teve alguma participação nesse assunto, o senhor teve algum acesso 

nesse assunto dentro da Petrobras? 

Interrogado:- Olha, é doutor Marlos, eu não tive nenhum, e por curiosidade, a 

gente é obrigado a se defender, e a gente é obrigado a ler, até porque, pela falta 

de talento, acaba tendo conhecimento. Essa história do campo de Benin, me 

causa muita estranheza, porque em primeiro lugar, o que está colocado aqui 

nos documentos que eu tive a oportunidade de ler, eu se quer, eu não tenho 

nem a convicção ainda, que isso aqui ainda é um ato de corrupção. Eu acho que 

é um ato de burrice, porque a gente assiste ali o seguinte, a Petrobras comprou 

cinquenta por cento do bloco, por trinta e quatro milhões e meio de dólares, 

depois vendeu, quinze por cento dos cinquenta por cento, para a Shell, e 



 

 

 

114 / 188 

 

recebeu por isso, segundo FARM-OUT, que foi juntado pela defesa da 

Petrobras, estão no processo, que não está traduzido, pode ser que fique difícil 

de compreensão, eu pediria que Vossa Excelente pedisse a tradução. A 

Petrobras vendeu quinze por cento, que seria trinta por cento dessa 

participação, pra ela receber trinta por cento do reembolso, que gastou dez 

milhões trezentos e cinquenta mil dólares, trinta por centro, trinta e quatro 

milhões e meio e mais, a obrigação que a Shell assumiu, de colocar cento e 

sessenta e oito milhões de dólares no custo de perfuração, ou seja, a Shell 

pagou cento e oitenta milhões de dólares por quinze por cento da Petrobrás. 

Aí a Shell compra da CBH, vinte por cento dos seus cinquenta por cento 

restantes, e paga setenta milhões de dólares, ora se ele vendeu cinquenta por 

cento por trinta e quatro milhões e meio, depois vendeu vinte por cento pra 

Shell por setenta, eu tô achando que é um ato de burrice, e mais, a Petrobrás 

depois vendeu cinquenta por cento da participação remanescente pro DTG, 

por vinte e dois milhões de dólares, segundo está no depoimento do senhor 

Idalécio, Ação Penal conexa,  embora sem meu contraditório. E mais, noo 

depois do senhor Idalécio tá que ele pagou doze milhões à Petrobras por 

remuneração de técnicos. Ou seja, eu não consigo entender, eu acho que é um 

ato de burrice, que Vossa Excelente que poderia, eu queria que o senhor 

pedisse, existe os lançamentos negativos de poços secos que são feitos pela 

Petrobras, queria levantar o que a Petrobrás tem de lançamento negativo de 

poços secos, porque certamente poços secos, é uma situação que deve acontecer 

normalmente em muito desses lugares, pra ver o que a Petrobrás perdeu. 

Talvez seja até um ponto, se há um ato de corrupção nesse processo, certamente 

pode existir outros, porque a informação que eu dispunha, a Petrobraás perdeu 

mais de dois bilhões de dólares de poços secos. Então, consequentemente, é 
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importante até olhar, porque  se existe algum ato de corrupção nessa situação 

deve existir até uns cinquenta nos lançamentos negativos de poços secos, 

porque até o que eu estou vendo é um ato de burrice. Eu não consegui ver até 

agora essa loucura que eu li, pode ser que eu não tenha entendido, eu li um 

pouco pra tentar me preparar pra audiência, pode ser que eu não tenha 

entendido, mas eu não estou conseguindo visualizar o ato de corrupção. Eu li 

também que o diretor Zelada sequer participou da reunião da diretoria e do 

conselho de administração. O Ministro Guido Mantega, depondo aqui como 

presidente do conselho, aprovou a compra e aprovou a venda para Shell. Eu 

não consigo entender aonde que tá, aonde que tá, essa situação complexa que 

estão querendo atribuir como, como ato de corrupção. Não participei, apenas 

sou uma pessoa que eu estou querendo me defender, e pra me defender, estou 

procurando ler, pra ler a gente se depara com detalhes que, eu não consigo 

entender como é que essa ação penal, pelo menos pras outras partes, está sendo 

conduzida sem que esses detalhes tenham sido debatidos. 

Defesa: - O senhor afirmou que não conhece o Idalécio de Castro Rodrigues de 

Oliveira? 

Interrogado:- Nunca vi na minha vida. Só li o depoimento dele, me, me levado 

com Vossa Senhoria, a meu pedido, só. 

Defesa: - Você ouviu falar de uma relação entre o Idalécio de Castro Rodrigues 

de Oliveira e o senhor João Augusto Henriques. 

Interrogado:- Eu não conheço o Idalécio. Não conheço as relações do seu João 

Augusto, não tenho condições de afirmar nenhuma relação entre eles, nem o que 

fizeram. Eu nãoposso ser testemunha desse fato que eu não conheço. Nem se tem 

relação com Zelada, nem se Zelada participou ou não participou, nem se João 

Augusto participou, nem se ele trabalhou ou não trabalhou. Eu só pergunto o 
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seguinte, o seu João Augusto, pelo que eu li no depoimento, ele tinha um 

contrato com essa empresa do seu Idalécio, feito pelo próprio banco, assinado 

pelo banco. Ou seja, o banco que tem que fazer o compliance se assinou o 

contrato. É uma coisa muito estranha o banco assinar o contrato. Eu pergunto 

o seguinte, como é que ele pode, banco pode ter permitido que tivesse sido 

pagamento feito para Orion, pra qualquer desses outros pagamentos, sem 

pedir um contrato? Eu vi, por exemplo, na semana passada, na sentença que 

foi formulada pelo senhor Juiz, com relação ao processo envolvendo o homem, 

que é o João Santana e assisti lá a culpabilidade sendo dada por um contrato 

firmado pela transferência de recursos no exterior, não há qualquer contrato 

com relação a essa situação. 

Defesa: - Seu João Augusto afirma no depoimento que ele recebeu também um 

percentual sobre a venda pra Shell em 2012. O senhor recebeu algum depósito 

após esse recebimento da Shell? 

Interrogado:- Nenhum. Essa é uma outra pergunta que eu faço, se o senhor 

João Augusto vendeu e se foi vendido pra Shell depois que senhor Zelada saiu 

da Petrobrás, e o senhor Idalécio, como colocou lá, a empresa recebeu setenta 

milhões de dólares com essa venda, pagou dez milhões ao seu João Augusto. 

Se eu tivesse tido alguma participação porque ele não iam me pagar na outra? 

É a pergunta clássica que a gente faz, será que eu só. 

 

3.1.23. Com efeito: se EDUARDO CUNHA de alguma maneira foi 

beneficiado na primeira transação, porque não teria sido na segunda?  

 

3.1.24. E para além da fato (definitivamente comprovado) de que 

a premissa da imputação relativa ao delito de corrupção não se sustenta, pois não foi o 



 

 

 

117 / 188 

 

denunciado quem indicou JORGE ZELADA para a Diretoria da Petrobrás (nem tampouco 

tinha ingerência em quaisquer assuntos da Estatal), também não houve demonstração da 

prática, no caso concreto, de qualquer outro ato de ofício por parte de EDUARDO CUNHA 

– relacionado às elementares típicas “solicitar” ou “receber” – capazes de configurar o crime 

do artigo 317, do Código Penal. 

 

3.1.25. Desde as primeiras manifestações defensivas do acusado 

neste processo (prerante o STF e junto a este d. Juízo), destacava-se o entendimento 

consolidado da Suprema Corte no seguinte e claro sentido:  

 

“... sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras 
do tipo penal constante do art. 317, caput, do Código Penal, venha 
a adotar comportamento funcional necessariamente vinculado à 
prática ou à abstenção de qualquer ato de ofício – ou sem que ao 
menos atue na perspectiva de um ato enquadrável no conjunto de 
suas atribuições legais –, não se poderá, ausente a indispensável 
referência a determinado ato de ofício, atribuir-lhe a prática do 
delito de corrupção passiva”.11 

 

3.1.26. Relembrava-se, também, que a interpretação do disposto 

no art. 317 do CP fixou-se neste sentido desde o julgamento do denominado Caso Collor, 

AP n. 307, ocasião em que o EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA foi absolvido “por não haver 

sido apontado ato de ofício configurador de transação ou comércio”12. Essa orientação 

permanece a mesma até hoje, tendo sido reforçada no julgamento do denominado 

                                        

11 Voto do Ministro Celso de Mello. AP 470/MG, fls. 2442/ 2446. 
12 AP 307, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Segunda Turma, julgado em 13/12/1994, DJ 
13-10-1995 PP-34247 EMENT VOL-01804-11 PP-02104 RTJ VOL-00162-01 PP-00003. 
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Mensalão, AP 470/MG, reiterando-se a imprescindibilidade da indicação de ato de ofício 

para a configuração do delito de corrupção passiva.  

 

3.1.27. Como já dito linhas acima, a expressão ato de ofício é 

claramente uma elementar implícita do crime de corrupção. De fato, os verbos nucleares 

“solicitar” e “receber” somente perfazem o tipo penal se estiverem ligados a um ato de ofício 

do agente público. Ato de ofício este que, ademais, deve estar na esfera de competência 

funcional do agente público, sob pena de descaracterização do delito. Neste diapasão, a 

doutrina pátria: 

 

“A corrupção passiva consiste em solicitar, receber ou aceitar 
promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão 
da função pública exercida pelo agente, mesmo que fora dela, ou 
antes de assumi-la, mas, de qualquer sorte, em razão da mesma. É 
necessário que qualquer das condutas solicitar, receber ou 
aceitar, implícita ou explícita, seja motivada pela função pública 
que o agente exerce ou exercerá.13  

 

 

3.1.28. Anote-se, ademais, que em se tratando de entendimento 

firmado no âmbito da jurisprudência da Suprema Corte (compartilhado pela doutrina), sua 

eventual alteração para qualquer orientação diversa desfavorável ao acusado não pode 

retroagir.  

 

                                        

13 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos 
crimes contra a Administração Pública, dos crimes praticados por prefeitos. 4.ª 
edição. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 111 – grifo nosso.t 
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3.1.29. Com efeito, nos moldes do que se sublinhou por ocasião da 

defesa preliminar, a Corte de Cassação italiana, em precedente firmado no ano de 2010, 

decidiu, com base em precedentes da Corte Europeia De Direitos Humanos, que a mudança 

da jurisprudência no âmbito da Corte de Cassação, integrando novo elemento de direito ao 

tipo penal, não poderia ser aplicada aos fatos praticados anteriormente à alteração do 

entendimento pretoriano. Assentou-se, na oportunidade: 

 

“Segundo a orientação da CEDU, o processo de conhecimento de uma 
norma pressupõe, por assim dizer, uma relação do tipo 
concorrencial entre poder legislativo e poder judiciário, no 
sentido que o real significado da norma, em um determinado 
contexto sociocultural, não emerge unicamente da mera análise do 
dado positivo, mas de um mais complexo processo de aplicação 
adicionada ao dado positivo pela praxe aplicativa. O juiz reveste 
um papel fundamental no estabelecimento do exato sentido da norma, 
que, na sua dinâmica operativa, surge a partir da interpretação 
que se lhe dá. A estrutura necessariamente genérica da norma é 
integrada e preenchida pelo conteúdo da atividade concretizadora 
da jurisprudência. O direito vivente postula, assim, a mediação 
acertadora da jurisprudência, no sentido de que se deve reconhecer 
ao juiz uma margem de discricionariedade, que comporta uma 
componente limitadamente criativa da interpretação, a qual, sem 
extravasar a “linha de rompimento” com o dado positivo, assume um 
papel central no precisar o conteúdo e a amplitude aplicativa da 
norma, absorvendo uma função substancial de integração dessa mesma 
norma”.14  

 

                                        

14 (Corte diCassazione, SezioniUnitePenali - 13 maggio 2010, n. 18288, 
Mutamentoorientamentogiuriprudenziale - art. 666 cpc. - CEDU - Applicabilità – 
Legittimanuovarichiesta, in sede esecutiva, indulto a 
seguitomutamentogiurisprudenza.).  
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3.1.30. O próprio Supremo Tribunal Federal manifestou-se 

contrário à retroatividade de entendimento jurisprudencial desfavorável ao acusado 

(destaques inexistentes no original):  

 

Faz sentido afirmar a impossibilidade de retroatividade in pejus 
das alterações jurisprudenciais. Afinal, o cidadão quando pratica 
uma conduta, pode nutrir em sua consciência a ideia de que ela 
não é criminosa em razão de esse ser o entendimento dominante nos 
tribunais. Tanto é assim que se sustenta a irretroatividade da 
jurisprudência nesses casos com fundamento na existência de erro 
de proibição à luz do art. 21 do Código Penal.  
 
Como a regra constitucional do inciso LV, do art. 5o, dita apenas 
que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, 
entendo que a extensão dela aos entendimentos jurisprudenciais 
estaria permitida apenas às hipóteses em que o entendimento 
jurisprudencial se refere à configuração do fato como ilícito, 
mas não a todas as hipóteses em que reflexamente se atinge a 
punibilidade.  

 

 

3.1.31. Ultimada a instrução processual, portanto, como facilmente 

se percebe dos elementos probatórios acima destacados, restou claramente demonstrado 

aquilo que a Defesa já afirmava desde o início, ou seja, que a indicação ou a manutenção de 

JORGE ZELADA para a Diretoria Internacional da Petrobrás não tem absolutamente 

nenhuma relação com o cargo de Deputado Federal então exercido pelo denunciado 

EDUARDO CUNHA.  

 

3.1.32. Mesmo uma imaginada (pois não provada e sequer descrita 

na exordial acusatória, não se tratando, portanto, de verdadeiro elemento para a atribuição 

do delito de corrupção passiva ao acusado) atuação para facilitar a aquisição dos poços de 
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petróleo em Benin, pela Petrobrás, guardaria qualquer pertinência com o cargo público 

exercido pelo denunciado.  

 

3.1.33. Aliás, por ocasião do recebimento da denúncia ainda no 

âmbito do STF, o saudodo Ministro Teori Zavascki consignou, expressamente: “[é]...  

evidente que o denunciado não está sendo acusado pela nomeação de Diretor da Petrobras – ato 

privativo da Presidência da República –, mas por ter supostamente praticado atos para que a referida 

nomeação ocorresse”. Mas, na verdade, o único ato narrado pela denúncia e imputado ao 

denunciado é, justamente, ter ele nomeado e mantido JORGE ZELADA no cargo de Diretor 

de Negócios Internacionais da Petrobrás. Todavia, olhos postos na prova produzida durante 

a instrução, isso jamais aconteceu!  

 

3.1.34. Esta é uma constatação que, inclusive, retira qualquer 

relevância jurídica para fins de atribuição ao acusado EDUARDO CUNHA da 

responsabilidade penal por desvios ocorridos na compra, pela Petrobrás, dos direitos de 

exploração de 50% do Bloco (4) de Petróleo no Benin, que pertenciam à empresa 

COMPANIE BENINOISE DESHYDROCARBURES SARL (CBH), cujo diretor era 

IDALÉCIO DE OLIVEIRA, como descrito na denúncia! 

 

3.1.35. A propósito, o esforço hercúleo do Ministério Público 

Federal em suas derradeiras alegações para – principalmente com base nas conclusões da 

Comissão Interna da Petrobrás (relatório final da CIA anexado ao EVENTO 92) – tentar 

demonstrar que quaisquer irregularidades que embasaram aquela compra (em especial, 

conforme destacado, aprovação da negociação após indicação técnica interna da Petrobrás 

pela sua desaprovação, ausência de idoneidade da empresa CBH e não observância dos 
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trâmites corporativos recomendados) possam, de alguma maneira, ter beneficiado o 

acusado, é em vão. 

 

3.1.36. O fato de que a paercentagem relativa à comissão devida 

pela intermediação do negócio foi paga a JOÃO HENRIQUES (contratado por IDALÉCIO 

DE OLIVEIRA para tal desiderato) mediante depósito na conta ACONA e que, 

posteriormente, houve depósito dos valores de USD 1,5 milhão oriundos de tal conta no 

trust ORION é, isoladamente, uma circunstância incapaz de atribuir a EDUARDO CUNHA 

qualquer espécie de participação naquela negociação, pois seria uma lógica advinda de 

mera presunção de que tais valores são parte do pagamento (de “propina”, como quer fazer 

crer o Ministério Público Federal) ao acusado pela indicação de JORGE ZELADA para a 

Diretoria Internacional da Petrobrás, área responsável, na Estatal, por aquisições desta 

natureza. 

 

3.1.37. Se mais nenhum elemento existisse para enfraquecer e 

afastar esta presunção, ela, de per si, já seria insuficiente para embasar qualquer decreto 

condenatório, por qualquer crime, contra o denunciado. Bastaria, para tanto, cotejar tal 

presunção com o fato comprovado de que EDUARDO CUNHA não teve nenhuma 

participação na indicação de JORGE ZELADA para a Diretoria da Petrobrás. Acontece, 

porém, que para além disso, a própria questão do depósito no trust ORION dos valores 

proveniente da conta ACONA foi devidamente esclarecida durante a instrução e, como 

se pôde observar, este depósito não guarda nenhuma relação com a compra do Bloco de 

Benin pela Petrobrás! 

 



 

 

 

123 / 188 

 

3.1.38. A testemunha NELSON ROBERTO BORNIER DE 

OLIVEIRA afirmou (depoimento transcrito no EVENTO 253): 

 

Defesa:- O senhor conheceu o deputado Fernando Diniz? 

Depoente:- Lógico que eu conheci, foi da bancada nossa do estado de Minas 

Gerais. 

Defesa:- O senhor tem conhecimento se o deputado Eduardo Cunha já 

conhecia o deputado Fernando Diniz antes de ele se tornar deputado federal? 

Depoente:- Não tenho dúvida que conhecia, até porque o deputado Eduardo 

Cunha, depois que saiu da Telerj, militou um período lá no estado de Minas, 

na eleição majoritária do então presidente, que se elegeu naquela época, 

governador Itamar Franco, que disputou eleição com o então Hélio Costa. 

Parece-me que Eduardo Cunha participou diretamente daquela campanha, 

enquanto Fernando Diniz participava diretamente também junto daquela 

campanha do PMDB de Minas Gerais. 

Defesa:- É possível afirmar que os dois tinham uma relação próxima? 

Depoente:- Com certeza. 

Defesa:- O senhor tem conhecimento se o deputado Eduardo Cunha tinha 

alguma relação financeira com o deputado Fernando Diniz? 

Depoente:- Veja bem, nós tínhamos ali, não só no PMDB, mas isso era praxe 

em qualquer bancada, da gente fazer reuniões realmente... diariamente. nas 

bancadas. Ou seja, das lideranças de partidos, e o ex-deputado Eduardo 

Cunha era muito ligado ao Fernando Diniz. Os dois conversavam muito 

sobre principalmente essa questão financeira... falavam muito em finanças 

os dois. Via-se uma aproximação muito de perto dos dois, com mais relação 
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até do que os próprios deputados do Rio de Janeiro, do partido. Tinham uma 

relação muito próxima realmente, mais até do que os deputados de Minas da 

bancada do PMDB, muito mais. 

Defesa:- O senhor sabe se havia algum empréstimo financeiro entre eles? 

Depoente:- Eles falavam muito sobre dinheiro. Os dois falavam muito sobre 

situação financeira. Parece-me que o Fernando Diniz tinha qualquer coisa 

de fundo ou tinha aplicações lá fora, no exterior. Eles trocavam muita ideia, 

porque a gente se reunia ali na mesa, na liderança do partido, do PMDB, que 

é praxe isso até hoje... quando vou à Brasília, as bancadas se reúnem ali... os 

dois eram muito próximos, se falavam ali para todos ouvirem inclusive, 

alguns até da bancada do Rio, assistiam e sabiam perfeitamente disso. 

Defesa:- Esse fundo no exterior, era o fundo Madoff, o senhor sabe? 

Depoente:- Eu não vou lhe precisar o nome, mas eles falavam e sabíamos 

que tinha. Existia um fundo na verdade, do Fernando Diniz, onde eu via o 

Fernando Diniz, assim, constantemente pedindo essa aproximação do 

Eduardo, emprestar dinheiro, enfim... eles faziam ali negociações, os dois 

juntos, nessa questão financeira, agora precisar ao senhor se era fundo esse 

ou fundo aquele, eu não posso lhe precisar. 

Defesa:- O filho do deputado Diniz, Felipe Diniz, após a morte do pai dele, 

em 2009, assumiu os assuntos do pai no que diz respeito a essa parte 

financeira? 

Depoente:- Eu acompanhei mais ou menos muito próximo. Logo no momento 

em que o Fernando Diniz teve o problema da doença dele, que ele teve que 

sofrer aquela cirurgia, foi um momento em que o filho dele esteve mais 

presente na Câmara. Eu o conheci, foi umas duas vezes na liderança do PMDB 
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com o pai, mas era uma pessoa realmente direta do pai, como também tinha 

uma senhora, que parece que era a segunda, uma pessoa que vivia naquele 

momento com o Fernando Diniz também. Uma senhora que parece que era de 

Brasília também, não sei, mas ele era uma pessoa direta, depois do pai dele 

era ele. Não conheço aliás, não conheço nenhuma outra pessoa da família, não 

sei nem se tem irmão ou irmã, eu só conhecia ele. Conheci ele, foi lá umas duas 

vezes, mas só conhecia ele, não conheci outro. 

Defesa:- E o senhor sabe se o deputado Eduardo Cunha recebeu de alguma 

forma aquilo que o deputado Fernando Diniz devia? 

Depoente:- O Fernando Diniz era uma pessoa muito de palavra, pelo menos 

naquilo que a gente acordava nas votações, enfim... aquelas medidas que 

eram, que as bancadas realmente discutiam muito na liderança... então o 

Fernando Diniz sempre foi uma pessoa muito correta, era uma pessoa muito 

correta. Com certeza, pelo que eles discutiam ali, eu ouvia, pela relação que 

os dois tinham, eu não tenho dúvida que ele deve ter resolvido as questões 

pendentes que tinha com o Eduardo. Até porque... senão a gente veria, num 

momento qualquer, uma diferença por parte do Eduardo no tratamento com 

ele, coisa que nós não vimos. 

 

3.1.39. Ainda a esse respeito, o acusado prestou declarações 

extremamente elucidativas por ocasião de seu interrogatório (depoimento transcrito no 

EVENTO 243). Desde já pede-se vênia pela extensão da transcrição, mas os elementos 

trazidos pelo acusado são – todos eles – de transcendental importância para esclarecimento 

dos fatos específicos debatidos neste tópico: 

 



 

 

 

126 / 188 

 

“Interrogado:- Então eu fui para o PMDB nesse período com um grupo de 

parlamentares. Consequentemente, o Fernando Diniz, com a amizade que eu 

tinha... o Fernando Diniz, ele detinha não só aplicações no exterior, forte, 

vultosas, o Fernando Diniz tinha uma aplicação muito forte. Naquela época 

montava assim, segundo à época me falaram, em torno de vinte milhões de 

dólares, em fundo muito conhecido mundial, que era o Fundo MADOFF. Esse 

Fundo MADOFF quebrou... foi uma espécie de... ficou famoso na mídia, ele 

quebrou no fim de 2007... e acabou até acarretando a prisão desse gestor, desse 

fundo, por fraude. Consequentemente houve uma... havia naquele momento 

uma perda. Fernando Diniz, ele, quando a gente estava com as relações, nós 

fizemos muito estilo de  natureza em conjunto, o quê? Ele precisou de um 

pouco de dinheiro, num certo momento, não queria desaplicar o que ele tinha 

no MADOFF, que  iria perder o rendimento inteiro se ele desaplicasse, então 

emprestei pra ele, em torno de seiscentos mil dólares, em um período de... em 

torno de 2000, em torno de 2003 mais ou menos. Eu emprestei pra ele seiscentos 

mil dólares. Em contrapartida, ele me deu uma participação da posição que ele 

tinha de aplicação no Fundo MADOFF, como sendo a remuneração. Como a 

taxa de retorno era muito elevada, pra mim era uma situação muito 

interessante e ele precisava do dinheiro. 

Juiz Federal: - Sei. 

Interrogado:- Então foi transferido pra ele nesse período, em torno de seiscentos 

mil dólares Depois o Fernando Diniz. 

Juiz Federal: - Como é que o senhor transferiu esses valores pra ele? 

Interrogado:- Foram transferidos das contas que estavam, os meus recursos 

nesse período. 

Juiz Federal: - Quais contas? 



 

 

 

127 / 188 

 

Interrogado:- Das contas que foram, as contas que estavam... eu não sei 

exatamente qual foi, mas provavelmente do Delta Bank ou do Merryll Lynch ou 

alguma conta que ele indicou, que tinha recursos que foi transferido pra essa 

conta... e dessa conta foi pra dele. Mas foram transferido assim em torno de 

seiscentos mil dólares nesse período. 

Juiz Federal: - Então o senhor não sabe me especificar qual conta o senhor 

utilizou ou qual conta que.... 

Interrogado:- Não... eu utilizei os recursos que detinha, tanto no Merrill Lynch 

ou no Delta Bank. Efetivamente qual foi a conta exata que transferiu pra conta 

exata que a transferiu, é uma informação que eu não consigo lhe deter agora. 

Juiz Federal: - E transferiu como isso? Ah, de uma vez só, ou foi também. 

Interrogado:- (ininteligível) Obrigado. 

Juiz Federal: - E foi feito um novo contrato sobre esse? 

Interrogado:- Eu vou lhe explicar é um conjunto inteiro, depois Vossa 

Excelente pode detalhar o contrato. Depois desse período, de 2007, Fernando 

Diniz, ele quis participar comigo de algum tipo de aplicação que eu estava 

fazendo. Ele, de uma certa forma, aumentou a exposição dele comigo, para em 

torno de um milhão de dólares, quando eu transferi esses quatrocentos mil 

dólares que eu peguei emprestado do banco da Suíço. Naquela altura, ele já 

tinha perdido o Fundo MADOFF, então ele tinha um compromisso comigo 

desses seiscentos mil dólares, já tinha sido bloqueado o Fundo MADOFF. Ele 

precisava de duas coisas. Ele precisava, ele tinha entrado comigo em aplicação, 

então eu preferi, de uma certa forma, zerar a posição que ele tinha, porque eu 

não sabia se ele tinha condições de poder continuar honrando naquele 

momento embora sabia que ele daria um jeito. Eu acabei zerando a posição 

que eu tinha com ele e eu  transferi esses quatrocentos mil dólares que eu 



 

 

 

128 / 188 

 

peguei, como um empréstimo, no banco Suíço, mandei pra Nova Iorque... 

Nova Iorque cobrir o que ele tinha de aplicação devedora com relação a isso e 

ele ficou com uma dívida comigo de um milhão de dólares. Eu assumi 

compromisso com ele de pagar, de ajudá-lo a pagar os advogados, para que ele 

pudesse buscar o retorno desse dinheiro e ele... fiz pra ele duas transferências 

de duzentos e cinquenta mil dólares. Eu assumi o compromisso de pagamento 

de advogados que foram feitos pelas transferências do Posadas Y Vecino. 

Quando eu transferi, em 2008, duzentos e sessenta e quatro mil dólares, 

Posadas Y Vecino, duzentos e cinquenta mil dólares foram pra pagamentos 

dos advogados dele. 

Juiz Federal: - Hum. 

Interrogado:- E quando eu transferi, em 2010, duzentos e cinquenta mil 

dólares, era um compromisso que já tinha obtido, de pagamentos de 

advogados dele, ou seja, quinhentos mil dólares eu assumi de compromisso 

com ele, que ele dizia que era dos advogados, eu transferia através do Posada 

Y Vecino. 

Juiz Federal: - Os advogados eram... 

Interrogado:- Internacionais, que ele contratou pra poder buscar os recursos dele 

de volta. 

Juiz Federal: - E por que através... 

Interrogado:- E o que fez o seu... Hã? 

Juiz Federal: - Porque através do Posadas? Só um minutinho, eu vou 

interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos aqui. 

  

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA  - PARTE 3 

 



 

 

 

129 / 188 

 

Juiz Federal: - Então nessa ação penal 505160623, continuidade do depoimento 

de Eduardo Constantino da Cunha, senhor Eduardo, então continuando aqui, 

por que esse pagamento através do Posadas? 

Interrogado:- A princípio esse pagamento foi utilizado o Posadas pra poder 

constituir os advogados que foram representá-los. Eu utilizei a estrutura do 

Posadas pra poder buscar junto com ele a solução pra ele. Então por isso foi 

utilizado o Posadas e por isso até que eu fiz o pagamento da segunda parte, 

porque eu tinha o compromisso. Mesmo depois que ele já tinha falecido eu não 

poderia me furtar ao compromisso e até mesmo porque o Posadas era 

administrador de um Trust meu. 

Juiz Federal: - E o senhor tem informação de qual conta do senhor Fernando 

Diniz recebeu esses... essas transferências que o senhor afirma aqui de 

quatrocentos mil? 

Interrogado:- Quatrocentos mil foi pra cobrir, que eu transferi, foi pra cobrir 

aplicações que ele fez comigo em cima da minha conta mesmo, que ele tava 

comigo, com obrigação. Então eu cobri prejuízo dessas aplicações e ele assumiu 

o prejuízo, seiscentos mil dólares foi o que ele transferiu pra mim. 

Juiz Federal: - E os quatrocentos o senhor mandou pra uma conta que era... 

Interrogado:- Mandei pra minha... 

Juiz Federal: - Própria conta. 

Interrogado:- ... conta do Trust Orion, que estava em Nova Iorque, eu peguei 

emprestado pra poder cobrir o prejuízo, depois quando eu transferi todo o Trust 

pra, pra Suíça veio os ativos que eu tinha. 

Juiz Federal: - Que é esses quatrocentos mil que o senhor tá cobrindo então na 

verdade o senhor transferiu pra uma conta que era do senhor também? 
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Interrogado:- Era uma conta que era minha... que era minha não, que é do Trust 

que me pertencia. 

Juiz Federal: - E isso era empréstimo pra o Fernando Diniz? 

Interrogado:- Não era empréstimo, eu fiz... veja bem, a minha relação com o 

Fernando Diniz, não só eu fiz a participação dessa aplicação que ele tinha como 

também ele começou a se interessar em fazer aplicações juntamente comigo. 

Só que ele fez aplicações, quis fazer aplicações, mas estava com perdas e eu 

não quis manter. 

Juiz Federal: - O senhor tem alguma prova de alguma transferência que o senhor 

fez pra alguma conta do Fernando Diniz? 

Interrogado:- Sim. Se eu conseguir ter acesso a todos os extratos das contas 

pretéritas que diriam, certamente poderiam comprovar. 

Juiz Federal: - Mas não seria o caso desses quatrocentos? 

Interrogado:- Quatrocentos foi transferido pra própria conta. O motivo foi esse. 

Eu queria liquidar a posição com ele e eu não tinha recurso disponível. Eu peguei 

empréstimo de próprio banco e transferi pra Nova Iorque. Não teria muito 

sentido eu transferir quatrocentos mil dólares e depois receber de volta ativos e 

dinheiro. Transferi porque era uma coisa especifica pra poder atender uma 

situação emergencial,  para poder zerar a posição dele. 

Juiz Federal: - Alguma dessas transferências, da conta Orion, é uma 

transferência em favor do senhor Fernando Diniz? 

Interrogado:- Não. 

Juiz Federal: - Fora esses quatrocentos? 

Interrogado:- Não, não, não, esses quatrocentos foram pra Orion Nova Iorque, a 

partir da Orion Nova Iorque foram liquidados operações de aplicações que 



 

 

 

131 / 188 

 

estavam deficitárias as quais eu queria liquidar e pra liquidar eu precisaria pagar. 

Consequentemente, eu precisei utilizar isso. Então, o senhor Fernando Diniz 

ficou me devendo seiscentos mil dólares, mais quatrocentos mil dólares e mais 

quinhentos mil dólares, ele ficou me devendo um milhão e meio de dólares. O 

quê que aconteceu com o senhor Fernando Diniz? Ele me deu uma garantia. 

Qual é a garantia? Senhor Fernando Diniz detinha uma Offshore que detinha 

um imóvel em Brasília. A Offshore se chama Camélia House. Essa Offshore 

dele, a  Camélia House, é proprietária de uma residência no Lago Sul, na QL 

10, conjunto 5, casa 20. Consequentemente, ele me deu como garantia a 

documentação referente a essa Offshore para que eu pudesse me ressarcir. 

Fernando Diniz morreu, e essa garantia que ele me deu, eu deixei, naquele 

momento, no exterior... eu detinha num cofre,mas eu detinha arquivo... que 

inclusive se pegar as despesas, não sei da Orion ou da Triumph, tem o 

pagamento de arquivo debitado - Secure Archive - e no arquivo eu deixei a 

documentação, não só o que eu tinha... a documentação que eu tinha e o 

contrato de Trust, como também a documentação do seu Fernando Diniz, em 

garantia daquilo que eu havia, que nós definidos como débito que ele tinha... 

que se fosse calcular talvez o débito fosse até maior, porque se eu fosse calcular 

os juros daquilo que foi perdido, daqueles valores de MADOFF, teria sido 

muito maior. 

Juiz Federal: - Foi pactuado alguma taxa de interesse? 

Interrogado:- Zero. Não houve taxa de interesse nenhuma pactuada, 

simplesmente o débito. Fernando Diniz morreu, eu recebi e quando eu recebi 

eu destruí... enfim, numa das viagens que eu fiz, depois de 2013, não sei se 2013 

ou 2014, eu efetivamente tirei... e o arquivo, ele foi desativado, depois que eu 

houve o bloqueio, que eu dei procuração ao advogado Suíço, ele desativou o 
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arquivo, recuperou enfim, não tinha praticamente mais nada lá, mas desativou 

o arquivo. 

Juiz Federal: - Enfim, então, o senhor não tem contrato? 

Interrogado:- Não, eu tive com ele um contrato de garantia desse valor. Eu 

recebi e eu destruí. Não tinha razão nenhum de eu manter, era uma obrigação 

que já não mais existia. 

Juiz Federal: - E o senhor lembrou de fazer a declaração desse empréstimo como 

dívida do seu imposto de renda? 

Interrogado:- Esse empréstimo era dívida contra o Trust, não era dívida contra 

mim. Era dívida contra a Orion, não é uma dívida contra Eduardo Cunha. O 

patrimônio da Orion ele não me pertencia. 

Juiz Federal: - Uhum eh... as pessoas que constituíram esses Trusts, eles 

participaram dessa negociação do empréstimo? 

Interrogado:- As pessoas que constituíram o Trust certamente elas... a 

constituição do empréstimo eu não tenho condição de lhe dizer... mas sabiam do 

crédito porque efetivamente a documentação acabou sendo de conhecimento 

deles. 

Juiz Federal: - Mas, a decisão de fazer esse empréstimo e receber foi do senhor? 

Interrogado:- Não, a decisão é minha. 

Juiz Federal: - Foi do senhor? 

Interrogado:- Até porque eu já tinha colocado os recursos antes de tá o Trust... 

do Trust Orion ter sido constituído, lembrando que o Trust Orion foi 

constituído em 08 de maio de 2007. 

Juiz Federal: - E foi feito algum contrato com o Trust então? 
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Interrogado:- Não, o Trust só tinha informação que eu detinha, que eu detinha 

um crédito. 

Juiz Federal: - Uhum e isso era uma garantia, não era um contrato de 

empréstimo também? 

Interrogado:- Não, era uma garantia. 

Juiz Federal: - Certo e o senhor também achou que não precisava declarar isso 

no seu imposto de renda? 

Interrogado:- Era uma garantia em nome do Trust, na realidade a garantia 

pertencia ao Trust. 

Juiz Federal: - Uhum, pois bem, alguém... o senhor tem alguma testemunha, 

alguma prova desse empréstimo do senhor Fernando Diniz? 

Interrogado:- Isso aí, eu tenho a impressão de que, na época, talvez o 

parlamentar mais ligado a mim, que testemunhava muito a nossa relação... 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- ...além que... um depois daqui falou até da perda do MADOFF, que 

foi o deputado de Magalhães, na época era deputado federal, mas o deputado 

Nelson Gornier, que não é mais deputado hoje, mas foi deputado nesse 

período, entrou junto comigo na eleição de 2002, era muito ligado também ao 

Fernando Diniz e conheceu bem isso. Então é uma pessoa que pode dar algum 

esclarecimento, não sei o nível de conhecimento que ele possa recordar, mas 

com certeza absoluta ele testemunhou muitas das questões financeiras com 

relação a gente. 

Juiz Federal: - Inclusive sobre esse empréstimo? 

Interrogado:- Inclusive sobre esse empréstimo. 
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Juiz Federal: - Porque que nenhuma testemunha confirmou a existência desse 

empréstimo ou tinha conhecimento disso? 

Interrogado:- Porque Excelência, quando nós fizemos o rol das testemunhas, de 

uma forma muito precária aqui, que a gente foi contestar a denúncia no seu 

conjunto. Eu trouxe testemunhas pra comprovar que em primeiro lugar eu não 

tive qualquer participação na nomeação do seu Jorge Zelada. Isso ficou 

claramente comprovado por todas as testemunhas aqui. Eu tive que... quis 

trazer claramente que não houve a reunião (ininteligível) que o Ministério 

Público, na denúncia, no domingo, 02 de setembro de 2010, as vésperas da 

campanha eleitoral lá do prefeito Eduardo Paz, então eu procurei corroborar 

os fatos... 

Juiz Federal: - E isso não é um fato relevante? 

Interrogado:- Não, esse é um fato relevante, mas nesse momento não me recordei 

que eu teria que trazer uma pessoa que pudesse... eu, quando constitui, na 

pressa... essa denúncia foi contestada aqui por mim e dentro da carceragem da 

Polícia Federal, precariamente, com a advogada que tinha deixado a causa 

naquele momento porque ela não está estabelecida aqui em Curitiba. O doutor 

Marlos e o doutor Rodrigo assumiram a causa naquele momento, ou seja, foi uma 

fase conturbada, eu não tive... não tava na minha... 

Juiz Federal: - Deu uma entrevista sobre esses fatos ainda em 2015 ou não deu 

tempo de... antes mesmo da sua prisão de levantar isso? 

Interrogado:- Excelência, o problema não se trata de levantar os testemunhos. 

Eu, por exemplo, tenho detalhes a cada dia que passa. Eu tomo mais 

conhecimento como, por exemplo, no processo de separação judicial da minha 

primeira esposa, eu me lembro de fatos que eu não me lembrava. Eu tomei 
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conhecimento disso aqui sexta-feira passada, que me foi trazido pelos 

advogados. Então são fatos que a gente vai se lembrando na medida que a gente 

é forçado a fazê-lo. No momento que eu apresentei a contestação, a única coisa 

que informei aos meus  advogados pra contestar é que era uma operação 

privada, um empréstimo entre eu e Fernando Diniz. A nossa preocupação foi 

trazer o filho dele pra poder depor, que veio aqui e acabou não falando... 

enfim,  foi trazer quem pudesse... 

Juiz Federal: - O senhor mencionou o filho dele não tinha conhecimento sobre 

esse empréstimo? 

Interrogado:- Evidente que teve, evidente que teve. 

Juiz Federal: - E porque ele não confirmou? 

Interrogado:- Porque ele não quer falar da Offshore, que tem a casa, não quer 

falar da conta bancária do pai no exterior, no qual ele é beneficiário. Por isso 

que tem tentado impedir com diligência no inventário, pra ver se tem alguma 

coisa declarada no inventário. Porque o filho dele ficou muito próximo de mim 

depois da morte do pai dele, muito mais do que ele possa falar... até porque 

efetivamente o quê que aconteceu? Quando o pai dele morreu, a vida do pai dele 

era muito desorganizada... eu percebi isso depois... e muitas orientações eu fiz. 

Primeira coisa que ele fez, ele tinha, passou a ter uma disputa com a ex-união 

estável que o pai dele tinha no momento, que acabou expulsando da casa. Teve 

registro de boletim de ocorrência, o irmão dela quebrando ele... ele havia retirado 

documentos e aquilo que tinha dentro do apartamento que o pai vivia, a partir 

desses documentos, que ele tinha, ele sabia exatamente que o pai, sobre esse o 

ponto, o pai deixou claro que tinha um compromisso, isso... 
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3.1.40. Lamentavelmente, como disse o acusado, a testemunha 

FELIPE DINIZ esquivou-se da confirmação a respeito do assunto. Por isso, na sede do artigo 

402, do Código de Processo Penal, fora requerida novamente a sua oitiva, e a negativa desta 

oportunidade representou cerceamento de defesa, consoante tratado no tópico apropriado 

desta peça defensiva. 

  

3.1.41. Diante de todo o exposto, a absolvição do denunciado da 

imputação do delito de corrupção passiva é medida que se impõe, com fundamento no 

artigo 386, inciso IV (ou, na pior das hipóteses, inciso V ou inciso VII) do Código de Processo 

Penal, uma vez que apenas e tão somente o delator EDUARDO MUSA destoa de toda a 

prova coletada na instrução processual e que é decisiva para demonstrar a ausência de 

qualquer ato de ofício irreuar eventualmente praticado pelo acusado. 

 

3.2. DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO 

DELITO DE EVASÃO DE DIVISAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 

 

3.2.1. A acusação da prática do crime de evasão de divisas por 

parte de EDUARDO CUNHA vem sintetizada nas alegações finais do Ministério Público 

Federal da seguinte maneira: 

 

Ainda, EDUARDO CUNHA manteve depósitos não declarados 
em valores superiores a USD 100.000,00 nas seguintes contas e 
datas: (i) conta 4548.1602 em nome do trust ORION SP no Banco 
Julius Baer em Genebra, Suíça, nas datas de 31/12/2008, 
31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013; (ii) 
conta 4546.6857 em nome do trust TRIUMPH SP no Banco Julius 
Baer em Genebra, Suíça, nas datas de 31/12/2007, 31/12/008, 
31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013; e 
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(iii) conta 4548.6752 em nome da NETHERTON no Banco Julius Baer 
em Genebra, Suíça, em 31/12/2014. 
 
Não obstante, EDUARDO CUNHA omitiu das autoridades 
brasileiras – Banco Central do Brasil e Receita Federal –
existência das contas ORION SP, TRIUMPH SP e NETHERTON e seus 
respectivos saldos, vindo a declará-las extemporaneamente apenas 
após o bloqueio das contas e a transferência do processo realizado 
pelas autoridades suíças, ou seja, após ter seus crimes 
descobertos.  

 

3.2.2. À partida, e sem embargo dos muito bem lançados 

argumentos defensivos articulados, sobre tal imputação, nas respostas já apresentadas pelos 

anteriores patronos do acusado (vide EVENTO 2, INQ. 8 e EVENTO 38) destes autos 

eltrônicos, é imprescindível destacar certos pontos dogmáticos de relevância transcendental 

sobre a modalidade delitiva aqui em debate. 

 

3.2.3. O artigo 22, da Lei 7.492/86 vem assim redigido (com 

destaque para o específico tipo de injuto previsto na parte final do parágrafo único e objeto 

da presente discussão): 

 

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de 
promover evasão de divisas do País: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, 
promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o 
exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição 
federal competente. 

 

3.2.4. Pois bem. Qualquer abordagem que atualmente se faça sobre 

o crime em estudo deve, necessariamente, levar em consideração certos aspectos relativos à 

atual configuração mundial do mercado de câmbio. José Carlos TÓRTIMA e Fernanda Lara 

TÓRTIMA partem de uma perspectiva constitucional para demonstrar que as restrições 
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impostas pelo legislador infraconstitucional na seara cambial não podem inviabilizar o 

regular trânsito de bens, este garantido pelo inciso XV, do artigo 5.°, da Carta Magna, 

segundo o qual “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. Neste sentido, 

afirmam: 

 

(...) a expressão nos termos da lei, contida no mencionado 
mandamento constitucional, não pode, evidentemente, ser 
interpretada como carta branca ao legislador ordinário para opor, 
a seu bel-prazer, toda e qualquer sorte de restrição, notadamente 
de natureza penal, ao livre trânsito de bens materiais, aí 
compreendidos os recursos financeiros, assegurado na Lei Maior a 
qualquer pessoa, sob pena de frustrar-se, na prática, a referida 
garantia.15 

  

3.2.5. Tal registro prévio, crítico às ferrenhas restrições submetidas 

ao trânsito monetário, é complementado pela realidade brasileira e mundial 

contemporâneas, totalmente diversas daquelas vigentes à época da edição da Lei 7.492/86. 

O regular fluxo cambial é elemento indissociável da globalização, de maneira que as 

políticas dirigidas em sentido contrário já não possuem mais sentido. A propósito, Andrei 

Zenkner SCHMIDT e Luciano FELDENS observam: 

 

Hoje, na vigência do Regulamento de Mercado de Câmbio e de Capitais 
Internacionais (RMCCI), muito embora mantida boa parte do 
monopólio estatal sobre operações de câmbio, vivemos uma época de 

                                        

15 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas. Uma crítica ao 
conceito territorial de saída de divisas contido no art. 22 da Lei 7.492/86. Rio 
de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, pp. 1 e 2. 
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liberdade de transações internacionais, submetidas, apenas, a um 
controle formal do fluxo pelo BACEN.16  

 

3.2.6. É sintomático, aliás, que Manoel Pedro PIMENTEL tenha, 

em momento imediatamente posterior à edição do Diploma Legal em comento, manifestado 

posição claramente favorável à tipificação, chegando a afirmar que:  

 

O legislador ainda foi tímido, na definição dos crimes cambiários, 
mas o tratamento dado à matéria, nesta lei que estamos examinando, 
é um avanço significativo, que autoriza acreditar que, no futuro, 
serão cerceados comportamentos altamente prejudiciais à política 
econômica do Governo, através de normas bem concebidas, punindo 
os delinqüentes de alto coturno, que até agora conseguiram escapar 
por entre as largas malhas das leis geralmente feitas sob pressão 
de grupos interessados em outros objetivos que não a execução da 
política econômico-financeira do Governo. 17 

 

3.2.7. As coisas, ao menos no tocante à conduta tipificada no artigo 

22 e seu parágrafo único, já não se passam assim. Se hoje pudesse manifestar-se, o 

pensamento do saudoso penalista, muito possivelmente, seria outro.18    

 

                                        

16 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas. A 
tutela penal do Sistema Financeiro Nacional na perspectiva da política cambial 
brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. XXVI. 
17 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o sistema financeiro nacional. São Paulo: 
RT, 1987, p. 155. 
18 Ainda hoje, infelizmente, encontramos posicionamentos totalmente dissociados da 
realidade mundial na qual, fatalmente, também o Brasil encontra-se inserido. Nesse 
sentido, primando pelo equívoco da assertiva, que inverte, inexplicavelmente, o 
papel a ser desempenhado pelo Direito penal em uma sociedade que se diz 
democrática, Agapito MACHADO: “Para combater o crime de colarinho branco é 
necessária, repita-se, a adoção de outros tipos de controle sociais e prévios, já 
que o direito penal, sozinho, não é suficiente” (MACHADO, Agapito. Crimes do 
colarinho branco contrabando e descaminho. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 59).   



 

 

 

140 / 188 

 

3.2.8. O presente contexto eminentemente liberal, que para 

posições mais radicais, espelhadas no procedimento adotado pelos países da Comunidade 

Européia, demandaria inclusive a descriminalização do crime previsto no artigo 22 e 

parágrafo único da Lei 7.492/86, é que deve pautar a análise da figura típica aqui debatida. 

Reivindica-se, corretamente, uma nova abordagem a respeito da atuação do Direito penal 

no âmbito em discussão. Não se pugna, evidentemente, pela total ausência de controle 

estatal sobre o trânsito cambiário, que deve continuar sob vigilância do Banco Central do 

Brasil e demais órgãos governamentais. O que se pleiteia é a retração das normas penais, 

em consideração a realidade global já referida.  

 

3.2.9. No campo dogmático, grande parte da doutrina nacional 

entende que a objetividade jurídica do delito em estudo é, genericamente, a “boa execução da 

política econômica do Estado”. Compartilham dessa opinião Manoel Pedro PIMENTEL (em 

obra já citada), para quem, aliás, “é este o único objeto jurídico protegido”19.  Com certa variação, 

mas ainda apontando no mesmo sentido, SCHMIDT e FELDENS anotam que a “objetividade 

jurídica generalíssima é a proteção do Sistema Financeiro Nacional, sendo objeto genérico da tutela 

jurídico-penal a regular execução da política cambial do Estado”20.  

 

3.2.10. Esta parece ser, de fato, a posição mais correta, não só por 

estar relacionada a uma objetividade jurídica mais concreta e facilmente determinada, mas 

                                        

19 PIMENTEL, Op. Cit., p. 157. 
20 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas. A 
tutela penal do Sistema Financeiro Nacional na perspectiva da política cambial 
brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 174. 
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também por que respeita o momento econômico, especialmente cambial, vivido pelo Brasil 

por ocasião do advento da Lei de Regência.  

 

3.2.11. Ademais, a modalidade delitiva em comento, como já 

advertia Manoel Pedro PIMENTEL, “é de mera conduta, de caráter permanente, requisitando a 

habitualidade”21. Também para Luiz Antônio BONAT, trata-se de crime de mera conduta que 

não admite tentativa, “exigindo para a configuração a habitualidade, ou seja, que se prolongue por 

considerável período de tempo”22.  

 

3.2.12. Por fim, cumpre notar que de acordo com as normas 

regulamentares atuais sobre o tema, as pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas 

ou com sede no País, estão desobrigadas de formular a declaração respectiva ao BACEN, 

desde que, na data 31 de dezembro de cada ano, possuam valores que totalizem montante 

inferior a US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América). 

 

3.2.13. Muito bem. Tais pensamentos de dogmática penal e de 

política criminal, com todo respeito à eventuais opiniões divergentes, devem nortear 

especialmente o exame judicial deste caso concreto e as específicas condutas tidas, pelo 

Ministério Público Federal, como susumidas ao tipo penal de evasão de divisas.  

 

                                        

21 Crimes..., p. 157. 
22 BONAT, Luiz Antônio. Crimes Relacionados com o Comércio Exterior. In: FREITAS, 
Vladimir Passos de (Coord.). Importação e Exportação no Direito Brasileiro. São 
Paulo: RT, 2004, p. 381. 
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3.2.14. Neste diapasão, é possível verificar, de início, a atipicidade 

da conduta imputada ao denunciado! Suficiente para tal constatação o teor dos  pareceres 

elaborados pelo Ministro FRANCISCO REZEK, pelo advogado DIDIER DE 

MONTMOLLIN e pelo professor THADEU DE CHIARA, já anexados aos autos por ocasião 

das peças defensivas apresentadas em nome do denunciado e aos quais voltaremos em 

seguida. 

 

3.2.15. Apenas para relembrar, a acusação é de que, por seis vezes 

(entre os anos de 2008 e 2013), EDUARDO CUNHA teria mantido valores na conta 

titularizada pelo trust ORION SP, na Suíça, sem comunicação ao BACEN, e teria feito o 

mesmo, por sete vezes, na conta do trust TRIUMPH SP, e uma vez na conta NETHERTON 

INVESTMENTS PTE. LTD. 

 

3.2.16. É preciso destacar, incialmente, que ORION SP e 

TRIUMPH SP assumem a natureza jurídica de trusts, cuja estrutura está delineada no tópico 

relativo à imputação da lavagem de dinheiro desta peça defensiva, mas que pode ser 

resumido, no que interessa para a presente discussão pelo crime de evasão de divisas, nos 

termos seguintes: o trust é um instituto jurídico da common law, com origem na Inglaterra 

medieval, que permite a um indivíduo transferir patrimônio a um terceiro em benefício de 

alguém ou para a consecução de determinado fim. Não se trata de uma simples 

transferência de propriedade, mas sim de um negócio fiduciário, pois o recebedor dos bens 

ou direitos tem deveres com relação ao beneficiário ou com relação ao objetivo estabelecido, 

não podendo dispor livremente do que lhe foi confiado.  
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3.2.17. Há sobre o tema a “Convenção sobre a lei aplicável ao 

trust seu reconhecimento” (1985) que traz a seguinte definição: “Para os propósitos desta 

convenção, o termo trust se refere a relações jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por 

alguém, o outorgante, quando os bens forem colocados sob controle de um curador para o benefício de 

um beneficiário ou para alguma finalidade específica”. 

 

3.2.18. Assim, o trust pode ser entendido como uma relação 

triangular, entre settlor (instituidor), trustee (administrador) e beneficiário. O primeiro 

transmite o bem de sua titularidade para o segundo, o qual terá o dever de geri-la da melhor 

maneira possível a cumprir com as finalidades para as quais foi instituído o negócio. Nesse 

cenário, não é possível afirmar que qualquer dos três atores envolvidos detenha a 

propriedade sobre o patrimônio objeto do trust: o outorgante porque cede seus direitos a 

um terceiro curador; o administrador (trustee) porque não detém todos os poderes inerentes 

ao direito de propriedade, podendo apenas usar, dispor e reivindicar os bens que lhe foram 

confiados, mas sempre em nome do melhor interesse do beneficiário; este, por sua vez, 

porque só possui o direito de gozar dos frutos daquele patrimônio, conforme as regras 

estabelecidas pelo settlor.  

 

3.2.19. Toda a estruturação da figura do trust vem delineada, à 

saciedade, nos pareceres jurídicos já mencionados e anexados aos autos. Dastacam-se, 

todavia, alguns pontos objetivos que, no momento, se fazem imprescindíveis de citação, 

uma vez que ressaltam a ausência de obrigação do acusado em declarar os valores de 

titularidade dos trusts mencionados, retirando, assim, a tipicidade da conduta que lhe foi 

imputada na denúncia!  Assim, vide a conclusão do Prof. José Tadeu de Chiara em sua 
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judiciosa opinião sobre o primeiro quesito submetido a seu exame, a saber (com destaque 

inexistente no original): 

 

1. O senhor EDUARDO CUNHA ou a senhora CLÁUDIA CRUZ tinham obrigação de 

declarar ao Banco Central do Brasil a existência de valores depositados nas contas 

ORION SP, TRIUMPH SP e NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD? A disciplina 

normativa vigente entre os anos de 2008 e 2014 estabelece para o settlor ou para o 

beneficiário de trusts a obrigação de declaração ao Banco Central do Brasil? Os 

argumentos aduzidos pelo Banco Central do Brasil para afirmar a obrigação de declarar 

os valores depositados nas contas mencionadas são válidos? 

 

RESPOSTA: Inexiste fundamento lícito ou possibilidade jurídica legítima no 

âmbito do regime denominado “capitais brasileiros no exterior” ou do imposto 

de renda “pessoa física”, de se supor obrigação de declarar um contrato de 

“trust”.  

 

Como longa e detalhadamente analisado neste estudo, o contrato de “trust” 

constitui um vínculo pessoal, compreendido entre os contratos consensuais (os 

que se aperfeiçoam pelo acordo entre as partes sobre seu objeto e remuneração -

-- que, no caso, advém da gestão dos bens pelo “trustee”); o vínculo diz com os 

deveres e obrigações do trustee em relação aos bens que, uma vez transferidos 

pelo settlor, permitem a entrada em funcionamento do contrato. 

 

A transmissão da propriedade dos bens para o trustee esvazia 

o patrimônio do settlor, como já visto e analisado; portanto o que remanesce é 
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apenas a possibilidade de o settlor exigir comportamento ou obrigação de fazer 

ao trustee, se houver desvio da conduta contratada. 

 

A impossibilidade (técnica) jurídica de ser declarado um “trust”, nos moldes 

dos regimes apontados no parágrafo anterior, colhe igualmente o período entre 

2008 e 2014; a dicção das resoluções nos 3.540 e 3.854 do Conselho 

Monetário Nacional por óbvio nada dispõem sobre o contrato 

de “trust”. Insustentável juridicamente pretender abrangê-lo no enunciado 

que ambas as normas contêm, de “outros investimentos”; o “trust” não é 

propriedade do settlor e, menos ainda, do beneficiário. Qualquer que seja o 

investimento, esse pressupõe a propriedade ou a legitimação (poder de dispor) 

do investidor em relação ao objeto tido como investimento. Impõe-se, uma vez 

mais, a negativa a essa parte do quesito. 

 

No que se refere aos processos administrativos em curso perante o Banco Central 

do Brasil, o argumento de que aquela Autarquia se vale em matéria de “trust”, 

padece das impropriedades apontadas de forma resumida nesta resposta, 

mas demonstradas de forma exaustiva neste estudo. Nesse particular é oportuno 

aludir que a possibilidade de o Banco Central do Brasil tomar iniciativa a 

respeito de um procedimento fiscal que é de auto declaração, portanto 

homologatório pela autoridade, existia ao tempo da Resolução no 2.911/2001 que 

em seu artigo 3o tratava da imposição unilateral da multa da MP 2224/2001 e 

permitia a defesa do administrado. Essa disposição, por total descabimento, não 

foi reditada pela Resolução no 3.540/2008.   
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3.2.20. O prof. TADEU CHIARA prestou depoimento em Juízo e, 

submetido ao contraditório, confirmou o teor de seu parecer (transcrição do depoimento 

respectivo encontra-se no EVENTO 193): 

 

Defesa:- O senhor Eduardo Cunha tem qual papel nestes trusts que o senhor 

analisou? 

Depoente:- Papel de settlor, e em um deles, eu confesso ao senhor que não me 

lembro, de settlor e de beneficiário em um deles. 

Defesa:- O senhor Eduardo Cunha era o proprietário da conta dos ativos ou de 

qualquer coisa com relação a esses trusts? 

Depoente:- No ato da contratação do trust, de um dos trusts, melhor 

esclarecendo, ele, um trust transmitiu à organização de outro, bens que 

originariamente teria recebido do settlor, qual o senhor Eduardo Cunha. Em 

outro, a contratação originária era pela transmissão em decorrência do trust de 

bens que ele então detinha. 

Defesa:- Entendi. O senhor Eduardo Cunha era obrigado a declarar esses 

trusts? 

Depoente:- Perante a legislação brasileira, é isso que o senhor indaga? 

Defesa:- Sim. 

Depoente:- Muito bem, aí é preciso esclarecer. O trust radicado na causa de 

juridicidade que é a confiança, implica um vínculo pessoal entre o settlor e o 

trustee, do qual resulta eficácia real do contrato. Do que se segue para que 

funcione é necessária a transmissão da titularidade da propriedade dos bens 

objeto do trust, isso significa o que, que juridicamente perante a nossa 

legislação, não existe vínculo de propriedade, de disponibilidade ou de 
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titularidade entre o settlor e os bens que transmite ao trustee. É importante 

assinalar que isto não é fruto de mera interpretação, porque as relações privadas 

no âmbito internacional, aliás a aplicação do direito no âmbito geográfico e no 

plano intertemporal tem por matriz o decreto 4657 de 42, atualmente 

denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e ali se 

estabelecem as regras de recepção das regras alienígenas sobre pessoas 

organizadas em país estrangeiro, que é o que caracteriza a organização do trust, 

o trustee, de ordinário, até pra cumprir a Convenção da Haia, estabelece a 

organização de uma pessoa jurídica para a qual destina os bens que recebe do 

settlor. Por isso, a impossibilidade jurídica de se identificar primeiro o dever 

de informar,  digo dever e, segundo, como não há vínculo, ele não tem o que 

informar, então primeiro não há o dever e, segundo, se quiser se sublimar o 

dever para que houvesse higidez na informação, teria que ter ele a titularidade 

do que informar, e isso daí já não mais existe quando organizado o trust. 

 

3.2.21. Ainda, por oportuno para afastar certas suposições 

lançadas na denúncia relativamente à posição de EDUARDO CUNHA na estrutura dos 

trusts, citem-se os seguintes trechos do depoimento da testemunha: 

 

Defesa:- Ok. Alguns pontos específicos da denúncia, na página 61 da denúncia, 

o Ministério Público afirma o seguinte, “Ninguém faz o depósito de tal quantia 

em uma conta no exterior em nome de um trust sem ter conhecimento de quem 

seria o proprietário, e menos ainda sem informar ao curador tal pagamento”, essa 

afirmação é correta? 
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Depoente:- Olha, esse é um terreno das suposições ou pressuposições, não é, 

não tem nenhum elemento estrutural que diga, "é preciso informar", aí o que 

está sendo considerado é o elemento de prudência, mas isso é uma avaliação 

subjetiva, eu não posso dizer nem que é assim, nem deixar disso, é um 

comportamento ordinário ou padrão do homem probo, não é, é o standard 

jurídico que se qualifica no momento atual, então essa é a minha resposta ao 

senhor. 

Defesa:- Ok. Na página 69 da denúncia, o Ministério Público afirma, atribuindo 

o fato do senhor Eduardo Cunha ser beneficiário final do trust, o Ministério 

Público afirma o seguinte, “Beneficiário final é a pessoa que contribui para ou 

exerce o controle sobre a conta”, a minha pergunta é: o senhor Eduardo Cunha, 

na análise que o senhor fez, exercia o controle sobre as contas dos trusts Orion, 

Triumph e Netherton? 

Depoente:- Pelos elementos contratuais não e mesmo pela estrutural negocial 

do trust, o beneficiário não tem relação ou acesso, vamos dizer, a exigibilidade 

de uma conduta do trustee. Ele não tem essa ingerência, ele é sempre o polo 

passivo da atuação do trustee, é o (ininteligível), pelas regras do trust e pelo 

contrato que examinei, o beneficiário não tem essa ingerência sobre o trustee e 

muito menos sobre a conta do trust. 

... 

Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do Juízo muito rapidamente, doutor 

Chiara. Se o beneficiário tiver uma procuração do trustee isso não leva a uma 

desnaturação do instituto? 

Depoente:- Não, de princípio não afeta o funcionamento porque a situação da 

outorga de poderes que o trustee fizesse a um beneficiário não invalida todas 
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as demais qualificações de titularidade, legitimação e autonomia, para se haver 

na administração. Ao outorgar a procuração a responsabilidade da outorga 

recai sobre o trustee, isso não desnatura o instituto. Compreendendo a dúvida 

que o senhor me coloca, na verdade a causa final do trust, e é por aí que a análise 

do Direito, me parece, se enaltece, é a sua função, a avaliação teleológica do 

instituto em funcionamento. Nesse momento é que eu reitero, eventuais 

apurações onde, na praça em que estivesse constituído essa estrutura e estivesse 

sendo utilizada a procuração, é que poderiam questionar a estrutura e o 

funcionamento e, portanto, a validade e a higidez do trust. De ordinário a 

outorga da procuração não desqualifica o trust. 

 

3.2.22. As informações prestadas pela testemunha são 

corroboradas pelo parecer jurídico subscrito pelo Ministro Francisco Rezek, no sentido de 

que “o patrimônio dado em trust não constitui propriedade quer do instituidor, quer do 

beneficiário. Nenhum deles tem o direito de considerar esse patrimônio como um bem seu, 

ou de assim declará-lo.” 

 

3.2.23. Por seu turno, ainda que se pudesse sugerir uma dupla 

propriedade na estrutura dos trusts, a Corte de Cassação Italiana já pacificou o 

entendimento no sentido de que “tendo em vista os cânones tradicionais do ordenamento não é 

razoável adotar essa visão de duplificação”, advertindo, ademais, que “é bastante evidente a 

compreensão do direito de gozo dos bens entregues ao trustee, que é o proprietário: em substância a 

despeito de que a titularidade do direito de propriedade é pena, o exercício do direito é entretanto 
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limitado à realização dos escopos indicados no ato institutivo (Corte di Cassazione, Sent. Sez. 5 

Num. 25478, Anno 2015). 

 

3.2.24. Significa dizer: o denunciado jamais teve o dever de 

declarar os valores às autoridades brasileiras nos termos do que fora descrito na denúncia. 

Por se tratar de instituto ainda estranho à realidade brasileira, exaustivamente explicado em 

sua estruturação nos pareceres jurídicos que fazem parte integrante desta peça defensiva e 

de toda a tese construída em contraposição à denúncia, não existe regulamentação 

específica que imponha o dever de declaração, por parte do settlor ou do beneficiário do 

trust, dos valores envolvidos na contratação. Ou, melhor, não existia ao tempo em que se 

imputam as condutas ao denunciado!  

 

3.2.25. Com efeito: tanto é assim – isto é, tanto o denunciado não 

estava obrigado, nem poderia, declarar a existência das contas mantidas pelos trusts – que 

apenas no ano de 2016 a Receita Federal do Brasil editou a Resolução n. 1.627, impondo a 

necessidade de declaração do trust pelo seu instituidor ou beneficiário (art. 9), o que 

evidencia, claramante, a improcedência das acusações contra ele deduzidas na presente 

ação penal, em virtude da clara impossibilidade de se empregar efeito retroativo à lei penal 

mais gravosa (diga-se, aqui, norma penal em branco do art. 22, parágrafo único, da Lei 

7492), justamente complementada pelas disposições regulamentadoras aqui referidas. 

 

3.2.26. Por outro lado, a suspeita de que o denunciado pudesse 

assumir qualquer outra posição na estrutura jurídica das contas mantidas pelos trusts, e em 

especial do trust ORION, surgida a partir do e-mail de endereço ctrivoli0987@hotmail.com 
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e referido às fls. 67 e 68 da denúncia, foi afastada pelos esclarecimentos do denunciado por 

ocasião de seu interrogatório.  

 

3.2.27. Aliás, com muita propriedade e segurança, explicou o 

denunciado, além da questão do e-mail, as razões da ausência de obrigação legal para 

declaração das contas ao BACEN e à Receita Federal, bem assim a existência de apenas uma 

procuração para fim específico (para a realização de apenas uma operação), outorgada em 

seu nome e vinculada ao trust ORION, e a questão da revogabilidade do trust, que, se 

eventualmente ocorresse, imporia, aí sim, o dever de declaração. Nesse sentido, veja-se:  

 

Juiz Federal: - Uhum. E o senhor não entendia que o senhor deveria declarar 

esses valores mantidos no exterior? 

Interrogado:- Os Trusts entendiam...eu não, os advogados, entendiam e 

atribuíam que se eu declarasse eu estaria praticando uma informação falsa, 

sujeita a crime. 

Juiz Federal: - Que advogado lhe orientou especificamente isso, por exemplo? 

Interrogado:- Os advogados que me auxiliaram na constituição e os que eu 

consultei aqui. 

Juiz Federal: - Algum nome específico o senhor poderia citar? 

Interrogado:- Eu posso citar o próprio que eu utilizei aqui... que foi consultado 

várias vezes, professor Tadeu Kiara,  mas eu posso citar o escritório do professor 

(ininteligível), não é um escritório pequeno e que tem... 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- Os seus correspondentes no Brasil, em São Paulo... tributaristas de 

muita qualidade. Eu me reuni várias vezes com eles no escritório em São Paulo. 
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Não é uma agência de empresas Offshore, não. É um escritório de advocacia 

extremamente forte. 

Juiz Federal: - Então, em síntese, o senhor não declarou essas contas por conta 

desse entendimento? 

Interrogado:- O entendimento que os Trusts não deveriam declarar. 

Juiz Federal: - E o senhor não entendia que o senhor tinha que declarar que o 

senhor tinha direitos relacionados a esses Trusts no exterior? 

Interrogado:- Eu não tinha direito, eu tinha expectativa de direito. 

Juiz Federal: - Hum. 

Interrogado:- É uma diferença muito grande. A tese que está aí colocada nos 

pareceres, é que eu tinha uma expectativa de direito. Mesmo a hipótese da 

colocação da revogabilidade do Trust, não implicava que eu...que eu detinha 

o direito. 

Juiz Federal: - Hum. 

Interrogado:- Eu poderia... no momento que eu revogasse e trouxesse para o 

meu patrimônio eu era obrigado a declarar. Enquanto eu não fizesse isso eu 

não era obrigado. 

Juiz Federal: - O senhor entende, então o senhor não era obrigado... 

Interrogado:- Eu entendo...eu, e os advogados. Os pareceres que aí estão 

entendem que não. 

Juiz Federal: - Uhum. Esses valores, como é que funcionava a movimentação 

deles nas contas? Eram...seguiam ordens do senhor? Seguiam orientações dos 

advogados? 

Interrogado:- Não. Não. Não. Não. Veja bem, a orientação ela era toda feita 

pelo Trust. Ela não era feita por mim. Exceto no Trust Orion, em determinado 

momento, eu tive uma procuração do Trust, que faz parte do processo, tá 
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inclusive aí traduzido., que eu poderia ter uma movimentação limitada sem 

qualquer tipo de transferência, apenas para efeito de aplicação. E por que razão 

dessa procuração? Porque eu trazia uma operação de Nova York, que era uma 

operação de venda de PUT de ações. Quê que é vender PUT? 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- Eu vendi, é...uma...uma opção que eu seria obrigado a comprar 

determinada ação a determinado preço, pra isso eu recebi. Consequentemente, 

como ação havia caído de preço, eu seria obrigado a exercer o valor por um 

preço maior que ela valia ou assumir a perda. Então o Trust não queria 

participar dessa operação, até eu zerar essa operação ela tinha...a ordem tinha 

que ser minha. 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- Então por isso que foi feito essa procuração. E essa operação, ela 

perdurou, se tiver oportunidade de examinar os extratos do Trust Orion, o 

senhor vai verificar essa operação sendo reduzida, tendo sido eliminada em 

2011, quando foram compradas, exercidas a PUT, a um valor de quase três 

vezes o valor de mercado da ação. Assumiu-se o prejuízo e se fez. Então por 

essa razão, pra essa operação, e por essa razão, eu tinha a condição de dá ordem 

se eu queria, ou não, manter. 

Juiz Federal: - Mas a decisão quanto a realizar investimento com aqueles valores, 

ahn...seja da conta Orion, seja com as outras... 

Interrogado:- Somente...somente... 

Juiz Federal: - Não era o senhor que fazia? 

Interrogado:- Não. Somente com a Trust Orion, poderia em tese, pela 

procuração... 

Juiz Federal: - Ãham. 
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Interrogado:- ... fazer aplicação. No Trust Triumph, não. Nem no Netherton. 

Juiz Federal: - Mas o senhor orientava lá o pessoal do... 

Interrogado:- Apenas no Orion, com relação a essa...essa operação. 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- Coisa que pudesse travar essa operação, houve ordens minhas 

pra isso. 

Juiz Federal: - Uhum. E com quem que o senhor falava normalmente pra 

(ininteligível)? 

Interrogado:- Eu falava... as duas pessoas que eram responsáveis por toda 

operação, com relação as contas, era Mary Kiyonaga, do Merrill Lynch, que a 

Mary Kiyonaga inclusive, desde o ano de 1990... 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- 89, foi quando ela...ela que fez toda abertura de todas as contas 

desde aquele período. Até que me passou pro Merrill Lynch Bank Suisse onde 

era Elisa Mailhos. 

Juiz Federal: - Quando o senhor recebia saldos, extratos, balanços? 

Interrogado:- Eu não recebia saldos e extratos com regularidade. Eu recebia 

quando havia encontros pessoais. 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- Esses encontros pessoais se davam geralmente numa 

periodicidade, que não era uma periodicidade comum, poderia se dá de um ano, 

até uma vez por ano, quando ou visitava o Brasil ou quando eu viajava pra algum 

lugar no exterior, que tivesse oportunidade de receber alguns deles... seja do 

Trust, seja do próprio banco que tivesse próximo do país que eu estivesse. 

Juiz Federal: - E qual que era a regularidade disso? 



 

 

 

155 / 188 

 

Interrogado:- Eu diria que uma média anual. Uma vez por ano. 

Juiz Federal: - Hum. E o senhor não... 

Interrogado:- Eventualmente pode ter havido mais de uma vez no período, mas 

é... 

Juiz Federal: - É. 

Interrogado:- ... em média, estou falando em média, sem querer... 

Juiz Federal: - O senhor se comunicava por telefone? 

Interrogado:- Não. Não. 

Juiz Federal: - Por e-mail com essas pessoas? 

Interrogado:- Não. Não. A única forma de comunicação de e-mail que teve, foi 

a partir de 2012. Eu usei a procuração de poder limitado que eu detinha no 

banco, e constituímos em conjunto, em 8 de junho de 2012, ou seja, cinco anos 

depois da conta Orion ter sido aberta... pra que pudesse ter uma e-mail de 

comunicação em que nós fizemos em conjunto e todos poderia ter acesso ao e-

mail, que era o e-mail... tanto o banco, como o Trust, como eu, a partir de 2012, 

somente com relação a Orion. 

Juiz Federal: - Que e-mail que era esse? 

Interrogado:- É, tá...tá no processo. É, eu não sei se... 

Juiz Federal: - Que e-mail era esse? 

Interrogado:-É o que tá no processo. 

Juiz Federal: - Certo. 

Interrogado:- Que tem o documento assinado. Mas somente a partir de 2012. 

Juiz Federal: - E o senhor delegava isso a terceiros? Uma... e-mail 

ctrivoli0987@hotmail... 

Interrogado:- É o que tá, é o que tá. Eu não sei exatamente, mas deve ser. Eu não 



 

 

 

156 / 188 

 

delegava a terceiros não. 

Juiz Federal: - Hum. 

Interrogado:- Eu fazia exatamente... eu, ou o Trust, ou o banco... nesse período 

somente a Elisa Mailhos tinha acesso. 

Juiz Federal: - Hum. 

Interrogado:- Eu já sei a pergunta que Vossa Excelência tá querendo fazer. 

Juiz Federal: - Certo. 

Interrogado:- Em função do... né? do que veio. Foi constatado a utilização de 

um IP de um funcionário meu. Primeiro lugar, esse funcionário... ele foi meu 

funcionário na Câmara dos Deputados, num período posterior da abertura 

dessa e-mail. 

Juiz Federal: - Uhum. 

Interrogado:- Então ele não tem nenhum ingerência na constituição desse e-

mail. Em segundo lugar, a utilização de IP dele, pra que eu pudesse ter acesso 

ao e-mail em determinado dia, que, se eu não me engano, acho que foi 26 de 

outubro de 2015, que tá colocado dentro de alguma peça que eu li, se deu 

porque foi numa segunda-feira... certamente eu estava no Rio de Janeiro, ele 

ficava no Rio de Janeiro... certamente eu posso ter tido algum problema 

qualquer com a internet do meu computador, posso ter usado o Ipad dele... 

que tinha um Ipad que estava em nome dele pra ter acesso. 

Juiz Federal: - Ah, então ele não teria, não mexeria... 

Interrogado:- Não. Não. Nada. Fui eu que utilizei, provavelmente o Ipad dele 

pra poder ter acesso. 

Juiz Federal: - Uhum. E qual...qual frequência que o senhor utilizava esse e-mail? 

Interrogado:- Muito raro. Nesse momento eu já não estava utilizando. 

Utilizei...utilizei isso aí nesse dia apenas pra saber se tinha alguma informação 
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relevante, vi que as contas já tinham bloqueadas, já eram de domínio público, e 

por ser de domínio público... basta ver que eu não tinha movimentação 

nenhuma. 

 

3.2.28. Lamentavelmente, maiores esclarecimentos poderiam ter 

sido prestados pelas duas pessoas mencionadas pelo interrogado, as Senhoras MARY 

KIYONAGA e ELISA MAILHOS, assim também pela pessoa identificada pelo IP de acesso 

ao e-mail, o ex-funcionário da Câmara dos Deputados KAYZE NUNES KAZE, mas os 

requerimentos formulados pela Defesa, neste sentido, na sede do artigo 402, do CPP, foram 

indeferidos por este d. Juízo, caracterizando o cerceamento de defesa tratado no tópico 2.6. 

desta peça processual. 

 

3.2.29. Neste sentido, qualquer tentativa de atribuição de tal 

obrigação ao denunciado, a fim de preencher o tipo penal do artigo 22, parágrafo único, 

parte final, do Código Penal, representará analogia em malam partem, vedada pelo 

princípio da legalidade estrita em matéria penal.  

 

3.2.30. Em se tratando da conta NETHERTON, esclarecedor o 

parecer do advogado Didier de Montmollin no sentido de que “Eduardo Consentino da Cunha 

não é individualmente ou conjuntamente titular das contas bancárias da Netherton”. Extrai-se da 

defesa apresentada em favor do denunciado perante o Excelso Supremo Tribunal Federal: 

 

“185. Segundo o citando especialista, a “Netherton Investments Pte Ltdd 

(“Netherton”) é uma empresa constituída em Singapura e regida pelas leis de 

Singapura”, cujas cotas são subscritas pela empresa PVCI New Zealand Trust 
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Limited. Essa última empresa neozelandesa funciona como administradora 

(trustee) e proprietária nominal dos ativos do Golden Trust, do qual EDUARDO 

CUNHA é beneficiário. Nesse contexto, o peticionário é, tão somente, 

beneficiário das cotas da empresa NETHERTON, não exercendo ingerência 

sobre as cotas da empresa. 

 

186. Nesse caso, pode-se concluir pela desnecessidade de o defendente declarar 

os valores mantidos na mencionada conta mantida no exterior, pois ele não é 

titular da conta n. 4548.6752, mantida no JULIUS BAER & CIE AS., tampouco é o 

responsável legal pela empresa NETHERTON. Na condição de beneficiário do 

Golden Trust, como visto, não existe no Brasil norma que imponha o dever de 

declaração ao BANCO CENTRAL” 

 

3.2.31. Portanto, em nenhum caso seria exigido, do denunciado, 

a declaração dos valores ao BACEN para fins de preenchimento ou não do tipo penal em 

referência, impondo-se a sua absolvição por absoluta atipivcidade da conduta, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.  

 

3.2.32. Alternativamente, ainda que Vossa Excelência assim não 

entenda, é certo que a hipótese de concurso material entre os delitos de evasão de divisas e 

de lavagem de dinheiro não se verifica no caso concreto, tratando-se de evidente caso de 

concurso aparente de normas resolvido pelo princípio da consunção, matéria abordada em 

item apropriado desta peça defensiva (ITEM 3.4), assim como de todo não procede a tese do 
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concurso material entre os fatos apontados como atos autônomos de evasão de divisas, pelos 

fundamentos elencados no ITEM 4 abaixo, itens aos quais, por brevidade, nos reportamos. 

 

3.3. DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO 

DELITO DE LAVAGEM DE ATIVOS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 

 

3.3.1. No presente tópico serão analisadas questões que 

demonstram a impossibilidade do cometimento do crime de lavagem de capitais por parte 

do denunciado nos termos descritos pelo d. representante do Ministério Público Federal. 

 

3.3.2. Sem embargo do que já se colocou no item relativo ao delito 

de evasão de divisas, relembre-se, por imprescindível, alguns aspectos de transcendental 

importância: o trust é um instituto jurídico da common law, com origem na Inglaterra 

medieval, que permite a um indivíduo transferir patrimônio a um terceiro em benefício de 

alguém ou para a consecução de determinado fim. Não se trata de uma simples 

transferência de propriedade, mas sim de um negócio fiduciário, pois o recebedor dos bens 

ou direitos tem deveres com relação ao beneficiário ou com relação ao objetivo estabelecido, 

não podendo dispor livremente do que lhe foi confiado.  

 

3.3.3. A forma ainda é estranha ao direito brasileiro, de raiz 

romano-germânica, porém é muito difundida em outros países. Há sobre o tema a 

“Convenção sobre a lei aplicável ao trust seu reconhecimento” (1985), não ratificada pelo 

Brasil,  que traz a seguinte definição: “Para os propósitos desta convenção, o termo trust se refere 

a relações jurídicas criadas – inter vivos ou após a morte – por alguém, o outorgante, quando os bens 
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forem colocados sob controle de um curador para o benefício de um beneficiário ou para alguma 

finalidade específica”. 

 

3.3.4. Assim, o trust pode ser entendido como uma relação 

triangular, entre settlor (instituidor), trustee (administrador) e beneficiário. O primeiro 

transmite o bem de sua titularidade para o segundo, o qual terá o dever de geri-la da melhor 

maneira possível a cumprir com as finalidades para as quais foi instituído o negócio. Nesse 

cenário: o outorgante cede seus direitos a um terceiro curador; o administrador (trustee) 

porque detém todos os poderes inerentes ao direito de propriedade, podendo usar, dispor 

e reivindicar os bens que lhe foram confiados, mas sempre em nome do melhor interesse do 

beneficiário; este, por sua vez, só possui o direito de gozar dos frutos daquele patrimônio, 

conforme as regras estabelecidas pelo settlor.  

 

3.3.5. Acerca do instituto ora analisado, segue a esclarecedora 

lição de FIUZA23: 

 

“[...] Convivem no trust duas propriedades distintas, a do 
trustee, proprietário formal ou legal title, e a do beneficiário, 
propriedade econômica ou de fruição. 
 
[...] 
 
No trust, os bens entregues ao trustee constituem patrimônio de 
afetação, isto é, não se confundem com o patrimônio do trustee, 
na medida em que se tornam inalienáveis e impenhoráveis. O 
beneficiário tem a segurança de que seu domínio econômico não será 
perturbado e de que poderá gozar dos frutos com tranquilidade. O 

                                        

23 FIUZA, Cézar. Direito civil: curso completo. 11ª ed. Belo Horizonte: Del Rey 
Editora, 2008, p. 660. 
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que se permite ao trustee são atos de administração, que podem 
implicar a disposição de bens, para a melhor gestão do patrimônio. 
O beneficiário fruirá dos direitos que expressamente lhe forem 
assinalados no ato de constituição do trust. Podem se referir ao 
pagamento de renda periódica, à entrega dos bens ao beneficiário, 
após o implemento de certa condição ou o advento de certo termo, 
ou ambos ao mesmo tempo, ou ainda outros direitos condicionais ou 
a termo, conforme o desejo do settlor. 
 
Há, entretanto, alguns empecilhos à introdução pura e simples do 
instituto nos países de civil law, como o Brasil. Não há, em nossa 
clássica tradução romana, a possibilidade de, por exemplo, duas 
propriedades distintas conviverem harmoniosamente, tendo por 
objeto um mesmo bem. Para nosso sistema, a natureza do direito do 
trustee é de fácil entendimento. Trata-se de propriedade limitada 
por direito real de terceiro, o beneficiário. Já quanto ao direito 
do beneficiário, a questão é mais complexa. Não se trata de 
propriedade, como se configura na common law, pois esta seria, em 
nossa sistemática, direito exclusivo do trustee.” (grifo nosso) 

 

3.3.6. Uma vez explicitado o conceito, os atores envolvidos e as 

razões pelas quais se institui um trust, demonstrar-se-á a total impropriedade da denúncia 

quanto à imputação de lavagem de capitais ao acusado.  

 

3.3.7. A exordial acusatória descreve a conduta supostamente 

caracterizadora do delito de lavagem de dinheiro da seguinte maneira: 

 

“[...] Após receber USD 10 milhões, JOÃO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE 
destinou USD 1,5 milhão de dólares (equivalente à época a CHF 
1.311.750,00) para a conta ORION SP na Suíça, controlada pelo 
denunciado EDUARDO CUNHA. 
 
Os valores foram transferidos de JOÃO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE 
para o denunciado EDUARDO CUNHA entre 30.05.2011 e 23.06.2011, 
por meio de cinco transferências. Quatro no valor de CHF 
250.000,00 francos suíços e uma no valor de CHF 311.700,00 francos 
suíços, nas seguintes datas e valores, para a conta da ORION SP 
(Trust): (i) em 30/05/2011 - CHF 250.000,00; (ii) em 01/06/2011 - 
CHF 250.000,00; (iii) em 08/06/2011 - CHF 250.000,00; (iv) em 
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15/06/2011 - CHF 250.000,00; (v) em 23/06/2011 - CHF 311.700,00. 
No total, portanto, houve a transferência de CHF 1.311.700,00 
correspondente a R$ 5.286.151,00. Veja os comprovantes de 
transferências: 
 
[...] 
 
Após o recebimento de valores da ACONA [conta de titularidade de 
JOÃO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE], EDUARDO CUNHA, visando novamente 
ocultar e dissimular o recebimento dos valores recebidos na conta 
ORION a título de propina (CHF 1.311.700,00 correspondente a R$ 
5.286.151,00), transferiu, em 11 de abril de 2014, uma parte 
considerável da quantia recebida nesta conta para a conta da 
offshore NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD, também de 
responsabilidade de EDUARDO CUNHA. Neste sentido, houve duas 
transferências – ambas em 11 de abril de 2014 – da conta ORION SP 
para a conta NETHERTON, com o intuito de ocultar e dissimular os 
valores, nos seguintes montantes: (i) CHF 970.261,34; (ii) EUR 
22.608,37. Importante apontar que a deflagração da Operação Lava 
Jato ocorreu em 17 de março de 2014, cerca de um mês antes das 
transferências. 
 
[...] 
 
Não bastasse, EDUARDO CUNHA, em 04 de agosto de 2014, também com 
o objetivo de ocultar e dissimular a natureza dos valores 
recebidos de propina da ACONA, transferiu parte dos valores 
recebidos na conta NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD. (provenientes 
da ORION) para a conta numerada 45478512, denominada conta KÖPEK, 
em nome de CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, esposa de EDUARDO CUNHA. 
Realmente, em 04 de agosto de 2014, o montante de USD 165.000 foi 
transferido para a referida conta. 
 
Tais valores ilícitos – provenientes da propina da PETROBRAS e 
transferidos para a conta KÖPEK – foram utilizados para pagar 
despesas de cartões de crédito do denunciado EDUARDO CUNHA, sua 
filha DANIELLE DYTZ DA CUNHA DOCTOROVICH e sua esposa CLÁUDIA 
CORDEIRO CRUZ, no CORNER CARD, no valor de USD 156.275,49 entre 
05 de agosto de 2014 e 02 de fevereiro de 2015. 

 

3.3.8. Cumpre incialmente corrigir algumas imprecisões da 

narrativa ministerial. De fato, em meados de 2011, conforme documentos fornecidos pelo 

banco Merrill Lynch, de Genebra, Suíça, foram realizadas transferências da conta da 
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ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS para a conta do trust ORION SP, do qual o 

paciente foi instituidor (settlor) e beneficiário. Referido negócio fiduciário era administrado 

pela Merryll Lynch Trusts (trustee). 

 

3.3.9. Cerca de três anos mais tarde, em abril de 2014, devido a 

uma exigência do Banco Julius Bär (que adquiriu o Merrill Lynch) a conta ORION SP foi 

encerrada, razão pela qual o patrimônio nela depositado foi transferido para o GOLDEN 

TRUST, que tinha por objeto ações da NETHERTON. Na verdade, a NETHERTON 

INVESTMENTS PTE LTD. é uma empresa de Singapura que detém conta no Julius Bär (de 

nº 4548.6752). Em 05 de setembro de 2008, foi constituído pelo paciente o Golden Trust, 

tendo como patrimônio as ações da referida pessoa jurídica e como agente fiduciária 

(administradora) a PVCI NEW ZELAND TRUST LIMITED. Desse modo, a partir da 

constituição do fideicomisso, as ações passam a ser de titularidade da PVCI. A denúncia, 

por outro lado, dá a entender que os bens da ORION SP foram transferidos para a conta 

de uma offshore, o que não corresponde à realidade. 

 

3.3.10. Significa dizer: não houve nenhuma manobra para 

ocultar bens após a deflagração da Operação Lava Jato, mas sim uma movimentação lícita 

entre contas, aliás, explicada pelo próprio acusado em seu interrogatório, no exercício de 

sua autodefesa (EVENTO 243, já a partir da parte 6): 

 

Juiz Federal:- Tá bom. É o senhor gostaria de então de ter, falar mais alguma 

coisa no final do seu depoimento? 

Interrogado:-Gostaria, sim se o senhor me permitisse. Se Vossa Excelência me 

permitisse, apenas pra que não deixasse de mencionar nem um ponto que 
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pudesse ser importante pra minha defesa. Bom, em primeiro lugar eu quero, 

quero agradecer essa oportunidade que infelizmente a investigação ela não me 

deu. Talvez se tivesse me dado, muitos esclarecimentos já poderiam terem sido 

investigados mais a fundo. É claro que a denúncia que me atribui como ato de 

oficio, o ato de corrupção, de ter nomeado seu Jorge Zelada, e ter dado a palavra 

final, ela não tem corroboração nesses Autos, nem na instrução probatória em 

nenhum momento. É, além disso, eu já relatei aqui, eu tenho até dificuldade de 

entender que houve um ato de corrupção, como eu já falei. O Zelada não 

participava de reuniões, efetivamente os preços são malucos a um ato de 

ilícito.     

Juiz Federal:- Já respondeu a uma serie de coisas e eu peço se o senhor tiver algo 

a agregar. 

Interrogado:-Eu vou, eu vou, eu vou tentar. 

Juiz Federal:-  Pra não ser repetitivo. 

Interrogado:- É, mas é que às vezes a repetição, a própria denúncia é repetitiva 

em muitos pontos e repete várias vezes a mesma coisa, em várias partes. Então a 

gente tem também saber rebatê-las. Já falei do preço. Bom, na medida que a gente 

não tem, não tem ato de corrupção, é muito difícil a gente poder falar em lavagem 

de dinheiro. Consequentemente, temos a discussão da imputação de evasão de 

divisas que, certamente, se restar isso, não o Juiz natural que vai fazer essa 

avaliação. Mas isso é uma coisa que eu definitivamente não vou fazer, Vossa 

Excelência vai poder julgar. O meu patrimônio como eu falei, no exterior, existe 

há  mais de 25 anos, é maior do que o montante que foi bloqueado, não mais 

me pertence, que estava sob a propriedade dos Trusts. Já falei que não transferi 

os Trust Orion para Netherton por causa da deflagração da operação da Lava-
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Jato.  É o o Trust Netherton  existia desde 2008, quero eu deixei isso bem claro, 

ao mesmo tempo dos outros, a transferência se deu  pela situação que eu falei 

da compra do Merryl Lynch Banco suíço pelo Julius Bar do Bank of América. 

E pelos Trusts, sendo Trusts criados,  mantidos e administrados pela a empresa 

Merryl Lynch, a qual a Julius  Bar não gostaria mais que permanecesse no seu 

banco. A Netherton já detinha conta no banco, era outro Trust, e o Julius Bar 

aceitou a transferência pra que fosse através da Netherton. A conta Köpek, eu 

já falei era uma conta de cartão de crédito. Já falei sobre, sobre os limites, sobre 

as garantias. Já falei sobre o cartão de crédito, sobre o que foi pago, a conta titular, 

foram por mim autorizadas. Sobre o depósito de 165 mil dólares. Como é que foi 

transferido do Netherton para ela, o recurso era oriundo da Triumph, não era 

ainda da Orion. O saldo abatido foi o saldo da Orion. Falei da estranheza, 

respondendo à minha defesa que, efetivamente, dos 10 milhões recebidos, 

depois, pela venda da participação da Shell, que eu não tinha nenhuma 

participação pra isso, (ininteligível) partícipe do processo. E a estranheza que o 

Ministério Publico disse que está nos investigando, eu espero que seja a tempo 

de promover a ação penal, se configurar contra outros, porque não se divida a 

Ação Penal.  

 

3.3.11. A questão da titularidade pode ser um tanto mais 

complexa, conforme a explicação acerca da natureza dos negócios fiduciários: em que pese 
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tenha o acusado “aberto a conta” e instituído os trusts, o patrimônio transferido estava 

sempre sob o domínio do administrador ou trustee.  

 

3.3.12. Em seguida, em agosto de 2014, aduz o d. Parquet que 

teriam sido transferidos US$ 165.000,00 da conta NETHERTON (na verdade do GOLDEN 

TRUST), advindos da conta ORION SP, para a conta KÖPEK, de titularidade da esposa do 

acusado, Cláudia Cruz, para despesas com cartão de crédito. Ocorre que a descrição feita 

pelo órgão acusatório busca a todo o custo imputar o delito de lavagem ao denunciado, 

apesar da clara ausência de elementos suficientes para tanto. Explica-se: no GOLDEN 

TRUST havia valores decorrentes da ORION SP, mas também estavam lá depositados 

recursos provenientes de outro trust, o TRIUMPH (o qual foi igualmente encerrado por 

determinação do Julius Bär). Porém, os recursos da conta ORION SP estavam quantificados 

em francos suíços e em euros, ao passo que os da conta TRIUMPH permaneceram em 

dólares. Desse modo, o montante de 165 mil dólares passado para a conta KÖPEK não 

deriva da ORION SP, nem tampouco daquele valor depositado pela ACONA, mas sim da 

TRIUMPH.  

 

3.3.13. Ademais, além da quantia não estar vinculada ao suposto 

crime antecedente, não restaram configurados os elementos típicos exigidos no delito de 

branqueamento de capitais. Conforme ensina BALTAZAR JÚNIOR24: “A criação desse tipo 

penal parte da ideia de que o agente que busca proveito econômico na prática criminosa precisa 

disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa 

                                        

24 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012, p. 812. 
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e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o 

móvel de tais crimes é justamente a acumulação material. Essa tentativa de disfarçar a origem ilegal 

sempre acompanhou a prática criminosa, tendo apenas se tornado, contemporaneamente mais 

sofisticada”. (grifo nosso) 

 

3.3.14. Desse modo, é imperioso ressaltar: EDUARDO CUNHA 

não ocultou nem dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade de bens, direitos ou valores.  

 

3.3.15. Primeiro, porque instituiu trusts com bens lícitos de sua 

titularidade, cumprindo com todas as exigências de compliance da instituição financeira. Não 

há nos autos, frize-se, e isso é absolutamente decisivo, NENHUMA PROVA DE QUE OS 

VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR E QUE FORAM TRANSFERIDOS AOS 

TRUSTS SERIAM DE ORIGEM ILÍCITA. Muito pelo contrário, os elementos colhidos 

durante a instrução, inclusive por ocasião do exercício de sua autodefesa (interrogatório), 

apontam para completa licitude de tais ativos. Segundo, porque realizou todas as operações 

em nome próprio, sem a utilização de laranjas, tanto é assim que basta verificar os 

documentos fornecidos pelo banco para identificar o acusado como settlor e beneficiário. 

Terceiro, porque a natureza do negócio fiduciário jamais pode significar por si só 

dissimulação/ocultação de patrimônio, trata-se apenas de uma forma de gestão do 

patrimônio pelo trustee em benefício de alguém que pode ser o próprio instituidor 

(proprietário original). Quarto, porque inexistiu lesão aos bens jurídicos ordem econômica, 
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administração da justiça e administração pública (referente ao suposto crime antecedente 

de corrupção passiva). 

 

3.3.16. Aliás, pelas razões já expostas, mesmo que os valores 

tivessem proveniência ilícita, o que se admite apenas por força de argumento, ainda não 

poderia ser imputado ao acusado o delito de reciclagem. Veja-se, nesse sentido, os seguintes 

julgados:  

 

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO 
ESTRITO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. LAVAGEM DE DINHEIRO. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. 1. 
Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessária 
a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes 
em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou dissimular - 
disfarçar ou alterar a verdade. 2. O depósito de quantia objeto 
de financiamento supostamente fraudulento em conta corrente de 
pessoa jurídica de propriedade do denunciado não caracteriza 
ocultação ou dissimulação a justificar a instauração da ação 
penal pelo delito de lavagem de dinheiro, mormente quando 
ausente qualquer indício de que a empresa fosse fantasma, criada 
apenas com a finalidade de movimentar irregularmente valores, 
ou estivesse em nome de interposta pessoa. 3. Rejeição da 
denúncia mantida, ainda que por fundamento diverso. 4. 
Desprovimento do recurso.  
(TRF4 - 5031416-89.2014.404.7200, OITAVA TURMA, Relator JOÃO 
PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 06/03/2015) 
 

***** 
 
EMENTA: PENAL. PRESCRIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 
APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. 
ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Declarada extinta a punibilidade 
pela prescrição da pretensão punitiva, não há interesse jurídico 
da parte em recorrer para a obtenção da absolvição, tendo em 
vista que a extinção do processo, neste caso, não deixa qualquer 
resíduo ou efeito penal negativo. 2. A simples movimentação do 
produto do crime antecedente não é suficiente para configurar, 
por si só, o crime de lavagem de dinheiro, especialmente quando 
o acusado realiza movimentação entre contas de sua titularidade. 
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(TRF4, ACR 0005703-81.2006.404.7200, OITAVA TURMA, Relator 
PAULO AFONSO BRUM VAZ, D.E. 29/11/2012) 
 

***** 
 
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. 
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. A simples guarda do 
produto do crime antecedente não é suficiente para configurar, 
por si só, o crime de lavagem de dinheiro. (TRF4, ACR 0002086-
79.2007.404.7200, OITAVA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, 
D.E. 10/07/2012) 
 

***** 
 
PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU DISSIMULAR. 
NECESSIDADE. CRIME DERIVADO, ACESSÓRIO OU PARASITÁRIO.  
EXIGÊNCIA DE DELITO ANTERIOR. PUNIÇÕES AUTÔNOMAS.  EXISTÊNCIA 
DE CONCURSO DE CRIMES.  CONFIGURAÇÃO DE CRIME ANTECEDENTE. 
DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO. PRECEDENTES.  JURISDIÇÃO PENAL 
E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 
EMPRÉSTIMO DE REGRESSO. DENÚNCIA RECEBIDA. 
I - O mero proveito econômico do produto do crime não configura 
lavagem de dinheiro, que requer a prática das condutas de 
ocultar ou dissimular. Assim, não há que se falar em lavagem de 
dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a 
depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade, paga 
contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes. 
II – No caso dos autos, entretanto, os valores foram alcançados 
ao suposto prestador de serviços de advocacia e, depois, foram 
simuladamente emprestados a empresas de titularidade de um dos 
denunciados. Sendo assim, a ocultação da origem reside 
exatamente na simulação do empréstimo, que não seria verdadeiro, 
porque, na verdade, o dinheiro já pertenceria, desde o início, 
ao denunciado, responsável pela venda da decisão judicial, com 
a colaboração do outro denunciado. 
[...] 
(STJ - APn n. 458/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ 
Acórdão Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJe 18/12/2009) 
 

***** 
 
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. IBAMA. FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAVAGEM DE 
DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA.   
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1. A configuração do crime de lavagem de capitais, com a redação 
anterior ao advento da Lei n. 12.683/2012, tinha por antecedente 
necessário a prática de um dos referidos crimes que estavam 
expressamente descritos no artigo 1º, I a VIII, da Lei 9.613/98 
(tráfico de drogas; terrorismo; contrabando ou tráfico de armas, 
munições ou material destinado à sua produção; extorsão mediante 
sequestro; crime contra a Administração Pública; crime contra 
o Sistema Financeiro Nacional; e crime praticado por organização 
criminosa), com o objetivo de obtenção de proveito econômico, 
iniciando-se o seu iter com a ocultação dos valores ilicitamente 
auferidos, prosseguindo com a dissimulação da origem dos bens, 
e se completando pela reinserção do capital na economia formal 
com aparência lícita.   
2. Na espécie, a ré desviava valores da Conta Única do SIAFI 
para contas bancárias de terceiros que, assim que recebiam a 
transferência, repassavam para a conta da própria Acusada. 
Considerando-se que houve a inserção dos recursos auferidos 
ilicitamente na própria conta corrente da Acusada, não se 
verifica a intenção de ocultação de valores, porquanto o produto 
do crime não se afastou de sua origem ou teve dissimulada sua 
qualidade.   
[...] 
(TRF1 – ACR 0015044-21.2010.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 
06/05/2016) 

 

3.3.17. Por outro lado, necessário relembrar que o tão só 

recebimento de propina não configura delito autônomo de lavagem de dinheiro, pois 

restará absorvido pelo delito de corrupção passiva na modalidade “receber”, justamente o 

que teria se sucedido no caso aqui em discussão, segundo a tese do Ministério Público 

Federal.  

 

3.3.18. Ademais, os gastos com cartões de crédito extensamente 

explorados na denúncia são despesas de consumo oriundas de um patrimônio 

comprovadamente lícito do denunciado e que não se equiparam, em nenhuma hipótese, a 
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atos de ocultação ou dissimulação capazes de configurar a modalidade típica da lavagem 

de dinheiro. 

 

3.3.18. Portanto, além de não ter conseguido descrever atos 

concretos de lavagem de dinheiro praticados pelo acusado, circunstância ensejadora da 

inépcia da denúncia, conforme visto em tópico apropriado, fato é que não conseguiu, 

igualmente, comprovar quaisquer efetivos atos dessa natureza ao longo da instrução 

processual. Ademais, a conta KOPEK pertencia à esposa do denunciado, não se tratava de 

um trust, e apenas não foi declarada por ausência de saldo nas datas exigidas para 

comunicação às autoridades competentes de acordo com a normativa vigente. 

 

3.3.19. No já citado julgamento da Ação Penal no 470, destaque-se 

novamente, por oportuno nesta sede de cognição exauriente dos elementos que ensejarão a 

absolvição do denunciado, o elucidativo voto da Ministra Rosa Weber: 

  

“Nos termos da denúncia, os repasses efetuados aos parlamentares 
configurariam não só o crime de corrução, mas igualmente o de 
lavagem de dinheiro, inserindo-se em esquema criminoso de 
branqueamento muito maior, conforme reconhecido por este Plenário 
quando do exame do capítulo IV da denúncia.  
Mais uma vez, Senhor Presidente, retomo à premissa teórica que 
diz com a configuração do crime de corrupção passiva em cotejo 
com o de lavagem de capitais. Como já repeti várias vezes, na 
linha também defendida pelo eminente Revisor, o pagamento de 
propina não se faz perante holofotes.  
 
Na minha compreensão, e pedindo vênia aos que pensam de forma 
diversa - sem em absoluto esquecer da norma do art. 70 do Código 
Penal, relativa ao concurso formal-, a maquiagem que cerca a 
percepção do dinheiro objeto da propina caracteriza apenas um meio 
para a consumação ou exaurimento da corrupção passiva, dependendo 
do núcleo do tipo envolvido. E enfatizo que a distinção que faço, 
no aspecto, quanto à natureza de crime material do núcleo receber 
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na corrupção passiva, enquanto exige resultado naturalístico, aqui 
não altera em absoluto a conclusão, até porque também envolvido o 
núcleo solicitar vantagem indevida. O só recebimento maquiado, 
escamoteado, clandestino de vantagem indevida - maquiagem, 
fantasia ou dissimulação que pode ocorrer via interposta pessoa -
, seja por integrar a própria fase consumativa da corrupção 
passiva, seja por traduzir mero exaurimento do crime, não 
configura lavagem de dinheiro. E isso justamente porque o também 
chamado branqueamento de capitais consiste justamente em ocultar 
ou dissimular a origem criminosa do objeto da lavagem, produto de 
crime anterior - a demandar, essa ligação com o crime anterior, 
ciência da origem ilícita do bem-, para fins de reinseri-lo na 
economia formal “limpo”. Didaticamente, todos sabemos, o processo 
de lavagem comporta divisão em três etapas, a saber, a ocultação, 
a dissimulação e a reintegração do capital na economia, sendo 
pacífico que a atuação em apenas uma delas, ou em seu conjunto, 
basta, à luz da legislação brasileira, para delinear o tipo penal. 
Indispensável, contudo, a presença do dolo de lavar, o que 
pressupõe, em princípio, sublinho, o conhecimento da origem 
ilícita dos recursos a serem lavados.  
 
Em grande síntese, entendo que o ato que gera o produto do crime 
não pode ser o mesmo que configura o crime de lavagem.  
Na hipótese em exame, concluo que o recebimento da vantagem 
indevida integra o tipo penal da corrupção passiva e por esse 
motivo não compõe o tipo da lavagem. Há confusão entre o ato de 
consumação ou de exaurimento do crime de corrupção passiva e o 
crime de lavagem” (STF, AP 470, fls. 52.885/52.886 – destaques 
nossos).  

 

3.3.20. Portanto, o mero recebimento de valores não pode 

configurar crime de lavagem de capitais, ainda que tenha ocorrido de maneira 

supostamente escamoteada, como parece crer ter acontecido, no caso em apreço, o 

Ministério Público Federal. Nesse sentido, prossegue a eminente Ministra da Suprema 

Corte, amparada, inclusive, no entendimento da jurisprudência comparada: 

 

“Nessa ordem de ideias, o fato de o pagamento da propina ter sido 
feito com a utilização de terceiro – a esposa, no caso de João 
Paulo Cunha, um subordinado, no caso de Henrique Pizzolato, 
atuando como intermediários -, não delineia por si só a lavagem 
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de dinheiro. A forma sub-reptícia, dissimulada, clandestina do 
recebimento é ínsita ao próprio crime de corrupção, e integra, na 
corrupção passiva - modalidade receber- , a fase consumativa deste 
delito.  
 
Atenta aos termos da denúncia, todavia, examino.  
 
Como relatei, segundo a peça acusatória, o recebimento de R$ 
50.000,00, por João Paulo Cunha, por intermédio de sua esposa, em 
04.9.2003, estaria a configurar os crimes de corrupção passiva e 
de lavagem de dinheiro. A mesma conduta - o receber a vantagem 
indevida da forma dissimulada, maquiada - caracterizaria dois 
crimes distintos: corrupção passiva e lavagem. Idem quanto a 
Henrique Pizzolato.  
 
A meu juízo, contudo, presentes as peculiaridades dos casos e a 
explicitação dos conceitos, na forma supra, inviável considerar o 
crime de corrupção passiva como antecedente do crime de lavagem 
ao feitio legal, inconfundível o recebimento da vantagem indevida 
de forma maquiada, pelo qual se consuma a corrupção passiva na 
modalidade receber, com a ocultação e dissimulação ínsitas ao tipo 
do crime de lavagem de dinheiro. A mesma conclusão se impõe, ainda 
que sem a mesma limpidez, considerada a corrupção passiva em todos 
os seus núcleos como crime forma (consoante a jurisprudência 
majoritária desta Casa). Nessa hipótese, o recebimento dissimulado 
e mediante artifícios - como nem se poderia imaginar diferente, 
pois quem vivencia o ilícito, procura a sombra e o silêncio -, 
constitui exaurimento do delito de corrupção passiva (STF, AP 470, 
fl. 52.877 – grifos e destaques nossos).  
 
[...]  
 
No Direito Comparado, encontrei jurisprudência norte-americana, 
bastante rica na casuística, sobre o aspecto. Há diversos julgados 
no sentido de que a lei de lavagem de dinheiro somente se aplica 
para atos posteriores à consumação do crime antecedente ("money 
laundering statutes apply to transactions ocorring after the 
completion of the underlying criminal activity"). Alguns exemplos:  
- United States v. Butler, 211 F.3d 826, 830, decidido pela Corte 
de Apelações Federais do Quarto Circuito em 2000, "a lavagem de 
fundos não pode ocorrer na mesma transação por meio da qual os 
mesmos se tornam pela primeira vez contaminados pelo crime";  
- United States v. Mankarious, 151 F.3d. 694, decidido pela Corte 
de Apelações Federais do Sétimo Circuito em 1998, "o ato que gera 
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o produto do crime deve ser distinto da conduta que constitui a 
lavagem de dinheiro";  
- United States v. Howard, 271 F. Supp. 2d 79, decidido pela Corte 
de Apelações Federais do Distrito de Columbia em 2002, "a lei de 
lavagem de dinheiro criminaliza transações com produto de crime, 
não transações que criam o produto do crime"; e  
- United States v. Puig-Infante, 19 F.3d 929, decidido pela Corte 
de Apelações Federais do Quinto Circuito, "a venda de drogas não 
é uma transação que envolve lavagem de produto de crime porque o 
dinheiro trocado por drogas não é produto de crime no momento em 
que a venda ocorre”.  
Embora tais exemplos reflitam normatividade estrangeira, traduzem 
compreensão de que a conduta que caracteriza a lavagem há de ser 
posterior à conduta que caracteriza o crime antecedente  
(STF, AP 470, fl. 52.879).  
 
[...]  
 
Entendo que o receber, na corrupção passiva, não há de se fazer 
sob as luzes dos holofotes, o receber, de forma dissimulada, se 
insere na própria fase consumativa do delito de corrupção passiva. 
A conduta é uma só. Reporto-me aqui - com todo respeito, todos 
são brilhantes - ao Ministro Cezar Peluso, que fez muito bem essa 
distinção, lembrando precedentes da Corte no sentido de que havia 
a possibilidade, sim, de concomitância entre o crime de corrupção 
e o de lavagem de dinheiro. Mas dizia ele: "o que distingue a 
necessidade de mais de uma conduta e não uma única conduta?" E 
aqui, o que é a dissimulação? Neste caso, que estamos examinando 
- no caso de João Paulo Cunha e de Henrique Pizzolato - o receber 
maquiado, o receber dissimulado, ele é ínsito à natureza da 
corrupção passiva. Então ela não se mostra hábil, a meu juízo, a 
corrupção passiva, como antecedente para o crime de lavagem de 
dinheiro. 
 (STF, AP 470, fls. 54.794/54.795 – destaques nossos).  

 

3.3.21. Em tal precedente, complementou o Ministro Ricardo 

Lewandowiski:  

 

“Este único fato, qual seja, o recebimento de propina de maneira 
camuflada, não pode gerar duas punições distintas, a saber, uma a 
título de corrupção passiva e ainda outra de lavagem de dinheiro, 
sob pena de ferir-se de morte o princípio do ne bis in idem.  
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[...]  
 
Gostaria de deixar essa premissa bem esclarecida em meu voto: 
admito a coexistência da prática dos crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro por um mesmo agente, mas desde que se 
comprove a realização de atos distintos para cada um desses 
delitos. Em outras palavras, não aceito a imposição de dupla 
punição advinda de um único fato delituoso.  
Não posso aceitar, data vênia, que um réu seja punido duas vezes 
por um mesmo fato delituoso, se provada a única intenção 
criminosa, qual seja, a de corromper-se para a prática de um ato 
de ofício, ainda que futuro ou eventual, ação essa que nunca 
ocorre às claras, porém sempre à socapa, à sorrelfa” (STF, AP 470, 
fls. 55.354/55.355 – grifos e destaques nossos)”.  

 

3.3.22. O mesmo Ministro Ricardo Lewandowiski, por ocasião do 

julgamento da AP 470, deixou assentado:  

 

“Eu estou dizendo que não é possível haver um bis in idem, quer 
dizer, pelo mesmo fato, não se pode tirar duas consequências 
penais distintas. Seria preciso então, que alguém que recebesse 
dinheiro da corrupção e, depois tratasse de lavar esse dinheiro. 
São vários os mecanismos que existem: manda-se para o exterior, e 
esse dinheiro regressa de forma limpa, sob a forma de empréstimos, 
por exemplo, sob pena de toda vez que se imputar a alguém a 
corrupção passiva, necessariamente, ter-se-á, também, a lavagem 
de dinheiro. Quer dizer, seria uma consequência automática, data 
vênia, a meu juízo, não se coaduna com a melhor interpretação.  
 
[...]  
 
Não punível. Bem, não é pos factum, é o mesmo fato, porque, na 
verdade, ele recebe em razão da corrupção. O dinheiro, na propina, 
é sempre recebido, como eu disse, à socapa, à sorrelfa, às escuras; 
ninguém recebe dinheiro às claras, e, na maior parte das vezes, 
por interposta pessoa. Então, o recebimento é uma consequência, é 
uma consumação do crime de corrupção, a meu ver. Porque não houve, 
depois, outros fatos distintos que evidenciassem os elementos 
típicos do crime de lavagem de dinheiro”  
(STF, AP 470, fls. 55.537/55.538 – destaques nossos).  
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3.3.23. Nesse contexto, nos casos do art. 317 do CP, a verificação 

do recebimento – modalidade receber – torna este o ato típico central da corrupção passiva. 

Assim, para o caso dos autos, a suposta lavagem de dinheiro teria sido, em tese, o meio de 

realização do crime de corrupção (o recebimento da propina) e, portanto, estaria contida 

nesse delito.   

 

3.3.23. A conclusão aqui estabelecida impõe a necessidade de 

absolvição do acusado do delito de lavagem de dinheiro, com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do CPP.  

 

3.3.24. Ademais, ainda quanto à imputação pelo delito de lavagem 

de dinheiro, em nome do princípio da eventualidade, superadas as teses de defesa até aqui 

aventadas (o que se amdite apenas por força do argumento), percebe-se a impropriedade 

da pretensão pelo reconhecimento do concurso material.  

 

3.3.25. Para o Ministério Público Federal, os depósitos detectados 

nas contas correntes mencionadas na denúncia configurariam o método para a suposta 

lavagem. E, por tal razão, (por ser a forma de realização da figura típica) o número de 

depósitos não pode ser utilizado para justificar o concurso material, sob pena de bis in idem.  

 

3.3.26. Então, caso se entenda pela efetiva comprovação de atos de 

ocultação consistentes nos depósitos realizados na Suíça (novamente, admitindo-se a 

hipótese apenas por força do argumento), tais depósitos caracterizam a modalidade de 

continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal – mesmo contexto de tempo, lugar e modo 

de execução), jamais condutas autônomas justificadoras de concurso material. 
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3.4. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO CONJUNTA (NO 

PLANO DO CONCURSO DE DELITOS) ENTRE OS CRIMES DE EVASÃO DE 

DIVISAS E DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA FORMA DESCRITA PELA DENÚNCIA 

– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  

 

3.4.1. Importante lembrete no início do presente tópico: o 

Ministério Público Federal no Paraná não ratificou a denúncia apresentada contra o acusado 

com base em duas premissas irretocáveis. Primeira: a fraude eleitoral estaria absorvida pelo 

delito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em face do princípio da consunção; 

segunda: não teria existido dolo do agente em face do bem jurídico tutelado no Código 

Eleitoral. Essa pretensão ministerial foi integralmente acolhida por Vossa Excelência, pelos 

seus próprios fundamentos. 

 

3.4.2. Ora, como já se argumentou na resposta preliminar em favor 

do acusado, tais premissas são por tudo e em tudo aplicáveis em relação ao crime previsto 

no art. 22, parágrafo único, da Lei no 7.492/86. Principalmente porque a não declaração de 

divisas mantidas no exterior (acaso superadas as teses defensivas manejadas no tópico 

propriamdo) está absorvida pelo crime de lavagem de dinheiro, imputado também na 

modalidade ocultar. Ademais, o dolo do agente não teria sido dirigido no sentido de 

lesionar o bem jurídico referenciado na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional.  

 

3.4.3. Quanto ao primeiro  argumento, as ações de transferências 

entrecontas no exterior e a manutenção dessas sem declaração à entidade cambial 
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competente, BACEN, de acordo com a própria versão da acusação, inserem- se no mesmo 

contexto, em tese, de ocultação da propriedade de valores.  

 

3.4.4. Haveria crime impossível de lavagem de dinheiro, na 

modalidade de ocultação de patrimônio e origem, caso o denunciado declarasse os valores 

mantidos nas contas ORION, NETHERTON e TRIUMPH ao BACEN. Trata-se de questão 

lógica: a declaração é o contrário da ocultação. De acordo com a narrativa formal da 

denúncia, a ausência de declaração está, sem dúvida, inserida no contexto de ocultação da 

propriedade, modalidade de lavagem pela qual o peticionário foi denunciado.  

 

3.4.5. Veja-se: da mesma forma como os valores não foram 

declarados à Justiça Eleitoral, no momento da inscrição da candidatura do denunciado ao 

cargo de Deputado Federal, eles não o foram ao BACEN. A premissa é idêntica. Se a 

ocultação do dinheiro serviu para a denúncia por lavagem de ativos, essa mesma conduta 

não pode ser utilizada para denunciar pelo crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei 

no 7.492/86.  

 

3.4.6. A ausência de declaração de depósito é fato típico  necessário 

para o crime de lavagem de ativos, na modalidade de ocultação patrimonial. Os fatos 

narrados na denúncia configuram exemplo emblemático acerca de consunção, a qual ocorre 

quando o fato posterior resulta consumido pelo delito prévio. Em outras palavras, ocorre a 

consunção quando “el agente posa de uma conducta inicial que realiza un tipo de delito, a una 
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actividad ulterior que realiza un tipo de delito más grave, enel que se incluyenlos elementos 

constitutivos del delito más leve”.25 

 

3.4.7. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência nacional:  

 

[...] O objeto material do crime de lavagem de dinheiro são os 
bens, dinheiro e valores obtidos com a prática de um crime 
estabelecido em um dos incisos do art. 1o da Lei 9.613, de 1998. 
O agente para lavar o dinheiro, obtido de forma ilícita, oculta 
ou dissimula sua natureza, origem, localização etc. Constituem 
suas ações: ocultação, dissimulação e integração. É um crime 
autônomo, grave e altamente prejudicial à economia nacional. 14. 
Se a finalidade da remessa do dinheiro para o exterior é torná-lo 
limpo, legitimar sua origem, e não promover a evasão de divisas 
do país, temos um só crime: o de lavagem. Há, na hipótese, um 
conflito aparente de normas, em que a remessa do dinheiro foi o 
meio para a prática do crime de lavagem. A norma consutiva ou de 
absorção constitui uma fase mais avançada para proceder-se a lesão 
do bem jurídico. O crime de lavagem absorve (crime consuntivo) o 
crime contra o sistema financeiro (crime consunto). Lex consumens 
derogat legi consumptae. [...]26 

 

3.4.8. O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região também já 

entendeu nesse sentido. A 4.ª Seção do TRF4, nos Embargos Infringentes e de Nulidade no 

2000.71.00041264-1/RS, julgou fatos assemelhados ao do caso concreto27:  

 

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 
334 DO CP. ART. 22 DA LEI 7.492/86. INCISOS V E VI DO ART. 1o, § 
1o, I E § 2o, I, DA LEI No 9.613/98. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

                                        

25 ASÚA, Jiménez de. Tratado de Derecho Penal, tomo II, ed. Losada S.A., 1964, p. 
559. 
26 TRF1, ACR 0008537-79.2003.4.01.3600/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO 
NETO, TERCEIRA TURMA, DJ p.31 de 18/08/2006. 
27 TRF4,ENUL 2000.71.00.041264-1, Quarta Seção, Relator Tadaaqui Hirose, 
D.E. 10/02/2010 
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ABSORÇÃO DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS PELO DELITO DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO. POSSIBILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. ELEMENTO SUBJETIVO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.  
1. Crime contra o sistema financeiro nacional que teria se 
consumado em momento anterior ao delito de descaminho, em face da 
exigência de diversos exportadores, para que recebessem, de forma 
antecipada, um percentual, ou mesmo a totalidade do valor 
correspondente ao pagamento das mercadorias importadas, feito 
através de depósitos em contas abertas em bancos internacionais 
sediados no exterior.  
2. Branqueamento de capitais que se iniciou pela dissimulação da 
origem dos valores ilícitos, obtidos através do crime antecedente 
de descaminho, por meio da dispersão dos valores em diversas 
contas de pessoas físicas e jurídicas, que funcionavam, muitas 
vezes, como testas-de-ferro ou de fachada.  
3. Quantias que foram empregadas para a realização de outras 
importações e pagamento dos fornecedores localizados no exterior, 
através do crime de evasão de divisas, procurando dar a elas uma 
aparência de licitude, razão pela qual se constituiu numa das 
etapas para emprestar efetividade ao delito de lavagem de 
dinheiro, sendo por este absorvido.  
4. Hipótese em que não restou devidamente evidenciado nos autos o 
dolo de corréu quanto ao delito previsto na Lei 9.613/98, não se 
podendo presumir que ele soubesse da elevada probabilidade da 
natureza e origem criminosas dos bens, direitos e valores 
envolvidos, em face de ter sido condenado pelo crime contra o 
sistema financeiro nacional."  

 

3.4.9. No presente acso, a consunção é ainda mais clara, pois, caso 

o denunciado tivesse declarado os valores recebidos no exterior ao BACEN, ou à Justiça 

Eleitoral, haveria atipicidade da conduta em face da lavagem de ativos, na modalidade 

ocultar.  

 

3.4.10. Além do mais, ao não ratificar a denúncia pelo crime 

eleitoral e ao não receber a exordial pelo mencionado delito, tanto o MPF quanto esse d. 

juízo estabeleceram a premissa segundo a qual o dolo do agente deve se voltar à lesão do 

bem jurídico. Relembre-se que nas mencionadas oportunidades se consignou que o acusado 
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não pretendia vulnerar a regularidade do processo eleitoral, bem jurídico protegido pela Lei n.o 

4.737/1965.  

 

3.4.11. Esse ponto de partida encontra confortável esteio na 

moderna teoria do dolo. Como lembra JUAREZ TAVARES, “essa concepção de dolo, que se 

desenvolve a partir da superação dos postulados causais, está de acordo com a moderna estrutura do 

delito, a qual não apenas se satisfaz com a simples relação entre o meio (ação) e o fim (resultado), mas 

sim incorpora também a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico, como seu elemento essencial. 

Portanto, apenas haverá dolo quando o sujeito queira realizar a ação e produzir o resultado, 

como condição de lesão ao bem jurídico”28.  

 

3.4.12. No presente caso, o denunciado não agiu com a finalidade 

de lesionar o bem jurídico referenciado no art. 22, parágrafo único, da Lei no 7.492/ 86, a 

saber, o “equilíbrio e o controle das reservas cambiais, representadas pelo estoque em moedas 

estrangeiras conversíveis, oficialmente em mãos de residentes no Brasil”29. Até mesmo porque, esse 

dolo seria absolutamente incompatível com a denúncia por lavagem de dinheiro, na 

modalidade ocultação, que visa a tutelar, conforme entendimento majoritário, a 

administração da justiça. É dizer, ou o agente visava, por meio da ocultação, lesionar a 

administração da justiça – bem jurídico referenciado na lei de lavagem –, ou o bem jurídico 

pressuposto no crime do art. 22, parágrafo único, da Lei dos Crimes Contra o Mercado 

Financeiro.  

 

                                        

28 TAVARES, Juarez. Racionalidad y derecho penal. Fl.s 225/226. 
29 BITENCOURT, Cezar Roberto & BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro 
nacional. Lumen Juris. p. 224. 
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3.4.13. Quando um delito serve de passagem – no caso ainda uma 

passagem obrigatória – ao cometimento de outro o crime meio fica absorvido pelo delito 

fim. HUNGRIA teria mencionado que “... uma norma se deve reconhecer consumida por outra 

quando o crime previsto por aquela não passa de uma fase de realização do crime previsto por esta, ou 

é uma necessária ou normal forma de transição para o último crime progressivo).”30  Já CIRINO 

DOS SANTOS31, com apoio em JESCHECK/WEIGEND32, declara que “o critério da 

consunção resolve o conflito aparente entre o tipo consumidor e o tipo consumido: o conteúdo de 

injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário, porque o tipo consumido 

constitui meio regular (não, porém, necessário) de realização do tipo consumidor (lex consumens 

derogat legi consumptae).” A escolha do intérprete poderia enveredar, com pequeno desvio 

na conjugação dos fatos, para o chamado ante-fato impunível, o qual também seria 

solucionado pelo princípio da consunção. Ao menos transparece correto, o tratamento tanto 

do ante-fato quanto do pós-fato impuníveis dentro da categoria do concurso aparente de 

normas, bem como pela escolha da máxima lex consumens derogat legi consumptae para a 

correta aplicação da norma, desde que seja possível uma das disposições normativas 

                                        

30 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. I, Tomo I, arts. 1º a 10. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 139. Vide também STEVENSON, Oscar. Concurso 
aparente de normas. In: Estudfos de Direito e Processo Penal em Homenagem a Nelson 
Hungria. Rio de Janeiro: Forense, 1962. p. 40 até 42. ZAFFARONI; PIERANGELI afirmam 
que “em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome 
ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material.” 
ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro. Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 629. 
31 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal. Parte Geral. 2ª ed. Curitiba: ICPC; 
Lumen Juris, 2007. p. 422. Assim também para FRAGOSO quando afirma que se aplica 
o critério consuntivo nas hipóteses fáticas em que “um crime é meio necessário ou 
normal fase de preparação ou de de execução de outro crime.” FRAGOSO, Heleno 
Cláudio. Lições de Direito Penal. 3ª ed. p. 359. 
32 CIRINO DOS SANTOS cita a obra Lehrbuch des Strafrecht de 1996, p. 736. 
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contemplar o desvalor da ação e do resultado que o ordenamento jurídico-penal pretenda 

irrogar a determinada(s) conduta(s).33 

 

3.4.13. Nesse contexto, requer-se a absolvição do denunciado pela 

prática do crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei no 7.492/86, com base no art. 386, 

inciso III, do CPP, uma vez que essa conduta restaria absorvida pela imputação do crime de 

lavagem de ativos, ou por não ter o denunciado atuado com a finalidade de lesionar o bem 

jurídico protegido.  

 

4. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL ENTRE AS 

CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 

CRIME ÚNICO.  

 

4.1. Mostra-se manifestamente improcedente a tese acusatória 

segundo a qual o dever de declarar teria por referência o número de contas correntes 

mantidas na Suíça, mormente porque a fonte de ativo é um único depósito. Com base nessa 

premissa, o PGR denunciou o acusado pelo crime de evasão de divisas por nada menos do 

que quatorze vezes, em concurso material. Evidente que o dever de declarar incide sobre a 

pessoa, em tese, detentora de ativos no exterior.  

 

4.2. Veja-se que o crime de não declarar depósito no exterior à 

repartição federal competente é delito permanente e, portanto, o fato de o ativo não ter 

                                        

33 Cf. COBO DEL ROSAL, M.; VIVES ANTÓN, T.S., Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. p. p. 180. 



 

 

 

184 / 188 

 

sido declarado nos anos em que as contas foram mantidas na Suíça não caracteriza 

nenhuma espécie de concurso de crimes. Frise-se: há uma única conduta de receber e 

manter ativos no exterior.  

 

4.3. O TRF da 4.ª Região já decidiu que é “a totalidade dos ativos 

financeiros depositados nas contas que deve ser considerada para fins de enquadramento no limite de 

isenção estabelecido nas cartas circulares do BACEN”34. O número de vezes que o mencionado 

crime é praticado independe do número de contas mantidas no exterior, da mesma forma 

como não se relaciona com os anos em que os valores não foram declarados ao BACEN, 

pois se trata de delito de efeito permanente.  

 

4.4. Diante do exposto, na improvável hipótese de condenação 

pelo delito de evasão de divisas, a dosimetria de pena deve seguir os parâmetros justos 

estabelecidos pela dogmática penal em consonância com a política criminal, afastando-se 

qualquer tentativa de fixação de pena mediante concurso material de delitos. 

 

5. PEDIDOS. 

 

5.1. REQUERIMENTOS SOBRE AS PRELIMINARES. 

 

5.1.1. Requer-se seja reconhecida a inépcia da exordial acusatória 

pela deficiente descrição da conduta do acusado no tocante ao alegado cometimento do 

                                        

34 TRF4, ACR 5021036-84.2012.404.7100, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, 
juntado aos autos em 17/09/2015. 
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delito de corrupção passiva, rejeitando-se a acusação, por se tratar de matéria de ordem 

pública, forte nos argumentos delineados no ITEM 2.1 desta peça de defesa e nos termos do 

art. 395, inciso I, do CPP;  

 

5.1.2. Requer-se seja reconhecida a inépcia da exordial acusatória 

pela deficiente descrição da conduta do acusado e pela ausência de justa causa no tocante 

ao alegado cometimento do delito de lavagem de dinheiro, rejeitando-se a acusação, por 

se tratar de matéria de ordem pública, forte nos argumentos delineados no ITEM 2.2 desta 

peça de defesa e nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP;  

 

5.1.3. Requer-se seja reconhecida a nulidade do procedimento 

que culminou com a obtenção, pelas autoridades do Ministério Público Federal, dos 

documentos bancários entregues pela Suíça, nos termos do ITEM 2.3 desta peça defensiva, 

com o seu desentranhamento dos autos e determinação das consequências daí advindas em 

consonância com o artigo 573, parágrafo primeiro, do CPP35; 

 

5.1.4. Requer-se seja reconhecida a nulidade dos documentos 

bancários obtidos pelas autoridades brasileiras na Suíça e que embasam a imputação pelo 

delito de evasão de divisas por violção ao princípio da dupla incriminação, nos termos do 

ITEM 2.4 desta peça defensiva, com o seu desentranhamento dos autos e determinação das 

consequências daí advindas em consonância com o artigo 573, parágrafo primeiro, do CPP; 

                                        

35 Art. 573.  Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos 
anteriores, serão renovados ou retificados.  
§ 1o  A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele 
diretamente dependam ou sejam conseqüência. 
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5.1.5. Requer-se seja reconhecida a nulidade de todas as provas 

obtidas no âmbito do Inquério Policial n. 1.25.000.003027.2015-14, por se tratar de 

investigação desenvolvida sem a observância da prerrogativa de foro 

constitucionalmente assegurada, nos termos do ITEM 2.5 desta peça defensiva, com o seu 

desentranhamento dos autos e determinação das consequências daí advindas em 

consonância com o artigo 573, § 1.º, do CPP; 

 

5.1.6. Requer-se o reconhecimento do cerceamento de defesa em 

razão das decisões especialmente mencionadas no ITEM 2.6 desta peça defensiva, com o 

retorno da marcha processual para que seja permitida a produção probatória pretendida; 

 

5.1.7. Requer-se o reconhecimento do cerceamento de defesa em 

razão das decisões especialmente mencionadas no ITEM 2.7 desta peça defensiva, com o 

retorno da marcha processual para que seja permitida a produção probatória pretendida. 

 

5.2. REQUERIMENTOS SOBRE O MÉRITO. 

 

5.2.1. Requer-se a absolvição do denunciado da imputação da 

prática do delito de corrupção passiva, nos termos do que restou agumentado no ITEM 

3.1 desta peça defensiva; 

 

5.2.2. Requer-se a absolvição do denunciado da imputação da 

prática do delito de evasão de divisas, nos termos do que restou agumentado no ITEM 3.2 

desta peça defensiva; 
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5.2.3. Requer-se a absolvição do denunciado da imputação da 

prática do delito de lavagem de dinheiro, nos termos do que restou agumentado no ITEM 

3.3 desta peça defensiva; 

 

5.2.4. Alternativamente, superada a tese da absolvição por evasão 

de divisas, no que não se acredita, requer-se o afastamento da pretensão de 

reconhecimento de concurso material na forma pretendida pelo Ministério Público 

Federal, uma vez que se trataria de clara hipótese de aplicação da continuidade delitiva 

(art. 71, CP), consoante se argumento no ITEM 4 desta peça de defesa. 

 

5.3. REQUERIMENTO ESPECÍFICO PARA JULGAMENTO 

CONJUNTO COM A AÇÃO PENAL N.º 5027685-35.2016.404.7000: PROCESSOS QUE 

TRATAM SOBRE OS MESMOS FATOS. DESMEMBRAMENTO CIRCUNSTANCIAL, 

MAS NECESSIDADE LÓGICA DE JULGAMENTO CONJUNTO APÓS 

ENCAMINHAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL PELO STF A ESTE D. JUÍZO.  

 

5.3.1. É notório que esta ação penal, dirigida especificamente e 

isoladamente contra EDUARDO CUNHA, só possui razão de existir por força do 

desmembramento ocorrido em função do cargo de Deputado Federal ocupado pelo acusado 

à época de deflagaração da persecução penal em seu desfavor. 

 

5.3.2. Considerando que com a perda do cargo parlamentar os 

autos da ação penal, que se encontravam em trâmite perante a Suprema Corte, foram 

remetidos a este d. Juízo, por onde já tramitavam os autos de ação penal n. 5027685-

35.2016.404.7000, é de rigor que a sentença nos dois feitos sejam proferidas de modo 
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conjunto, porquanto os fatos são rigorosamente os mesmos e as provas se comunicam, 

podendo informar tanto uma, quanto a outra acusação. 

 

5.3.3. Ademais, a Defesa não desconhece o entendimento de que é 

possível o desmembramento de processos como na espécie. Ocorre que caso Vossa 

Excelência sentencie o presente feito, julgando procedente a acusação, é certo que terá 

prejulgado, de forma inequívoca, JORGE ZELADA e JOÃO AUGUSTO, também como 

incursos, pelo menos, no delito de corrupção, de tal sorte que este d. Juízo estará 

inegalvelmente suspeito para prosseguir no julgamento do outro processo referido. O 

mesmo raciocínio vale na hipótese de absolvição do denunciado.  

 

5.3.4. Assim sendo, no intuito de evitar a suspeição acima 

mencionada e também o risco de possíveis decisões contraditórias, requer-se sejam ambos 

os feitos julgados em conjunto. 

 

Nestes termos, 
Pedem deferimento. 

 
Curitiba/PR, 27 de março de 2017. 

  

 

MARLUS H. ARNS DE OLIVEIRA  RODRIGO SÁNCHEZ RIOS 
OAB/PR 19.226     OAB/PR 19.392 
      
LUIZ GUSTAVO PUJOL    MARIANA N. MICHELOTTO 

OAB/PR 38.069     OAB/PR 65.829 

 


