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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores
da República ao final subscritos, com fundamento no artigo 403, § 3°, do Código de
Processo Penal, vem a presença de Vossa Excelência apresentar suas ALEGAÇÕES
FINAIS POR MEMORIAIS, nos termos a seguir aduzidos. 

1. Relatório

Trata-se  de  ação  penal  proposta  pela  Procuradoria-Geral  da
República  em  face  de  EDUARDO  COSENTINO  DA  CUNHA  (“EDUARDO
CUNHA”), com base em documentos encaminhados pela Suíça, em transferência de
investigação,  realizada em 29 de setembro de 2015. Ao denunciado, foram imputados
os crimes de corrupção passiva majorada (art. 317, § 2º c/c art. 327, § 2º do Código
Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98), evasão de
divisas  (art.  22,  §  único da lei  7.492/86)  e  o  crime eleitoral  do art. 350 da lei  nº
4.737/1965. 

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. 
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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  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. 

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 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. 

Por estes fatos,  EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA foi
acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática dos crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro, evasão fraudulenta de divisas e do art. 350 da Lei nº 4.737/1965.
O MPF pediu, ainda, a perda em favor da União dos valores apreendidos nas contas na
Suíça, a fixação do montante mínimo para a reparação dos danos causados em R$
10.572,302,00, bem como a decretação da perda da função pública do mandato do
denunciado, o que já ocorreu com a cassação de seu mandato parlamentar. 

Notificada,  a  Defesa  de  EDUARDO CUNHA apresentou  ao
STF defesa preliminar (evento 2, INQ7 a INQ9). Na ocasião, suscitou as seguintes
preliminares: (i) cerceamento de defesa, visto que o acusado não teve acesso às mídias
de Pedro Barusco e Hamylton Padilha;  (ii) ausência de tradução para o vernáculo de
alguns dos documentos indicados na peça acusatória; e  (iii)  violação do princípio da
dupla incriminação em relação ao crime de evasão de divisas, uma vez que tal conduta
não é considerada crime pela lei Suíça. 

No mérito,  sustentou a  (i) inépcia da denúncia em relação ao
crime  de  corrupção,  por  ausência  de  indicação  do  ato  de  ofício  praticado  por
EDUARDO CUNHA; (ii) ausência de justa causa em relação ao crime de lavagem de
dinheiro; (iii) atipicidade de conduta em relação ao delito de evasão de divisas; e (iv)
inépcia da denúncia quanto ao crime eleitoral. 

Em 22/06/2016,  após  a  manifestação  do  Procurador-Geral  da
República,  o  Supremo  Tribunal  Federal  rejeitou,  por  maioria,  a  preliminar  de
cerceamento  de  defesa  e  ausência  de  tradução  dos  documentos.  Por  unanimidade
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rejeitou a preliminar quanto a inexistência de autorização para o processamento do
crime de evasão de divisas  e  de  inépcia  da  denúncia.  Em seguida,  a  denúncia  foi
recebida,  por  unanimidade,  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  com  a
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal.

Em  12/09/2016,  EDUARDO  CUNHA teve  seu  mandato
parlamentar cassado pela Câmara dos Deputados e, com isso, perdeu a prerrogativa de
foro, sendo determinada pelo Eminente Min. Teori Zavascki a remessa dos autos para
a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, competente por prevenção e conexão para julgar os
casos relativos à denominada Operação Lava Jato. 

Intimado, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no Estado
do Paraná não ratificou a denúncia quanto a prática do crime eleitoral previsto no art.
350 da Lei nº 4.737/1965 por entender que a conduta restou absorvida pelo crime de
corrupção e lavagem de dinheiro.

No curso do processo, houve a decretação de prisão preventiva
do  acusado  nos  autos  nº  5052211-66.2016.404.7000,  em  razão  da  presença  dos
pressupostos e dos fundamentos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.
Em sede de Reclamação, a prisão preventiva foi mantida pelo plenário do STF em 15
de fevereiro de 2017, por 8 votos a 1. 

Perante este Juízo, após regular citação (evento 18),  a Defesa
suscitou,  em  resposta  à  acusação  (evento  23),  as  seguintes  preliminares:  (i)
necessidade de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento, pelo STF, de
embargos de declaração lá opostos, com a concessão de novo prazo para apresentação
de  resposta  à  acusação;  e  (ii)  nulidade  das  provas  produzidas  no  PIC  nº
1.25.000.003027.2015-14. Além disso, requereu que a empresa Shell fosse oficiada
para  promover a juntada dos  contratos  de  aquisição dos  direitos  de  exploração do
campo de petróleo em Benin.

Foram arroladas pela Defesa as seguintes testemunhas: Michel
Miguel Elias Temer Lulia, Felipe Bernardi Capistrano Diniz, Henrique Eduardo Lyra
Alves, Antônio Eustáquio Andrade Ferreira, Mauro Ribeiro Lopes, Leonardo Lemos
Barros  Quintão,  José  Saraiva Felipe,  João Lúcio Magalhães  Bifano,  Nelson Tadeu
Filipelli, Benícia Schettini Frazão, Pedro Augusto Costes Xavier Bastos, Sócrates José
Fernandes  Marques  da  Silva,  Delcídio  do  Amaral  Gómes,  Mary  Kiyonaga,  Elisa
Mailhos, Luis Maria Pineyrua, Nestor Cuñat Cerveró, João Paulo Cunha, Hamylton
Pinheiro Padilha, Luís Inácio Lula da Silva, José Carlos da Costa Marques Bumlai e
José Tadeu de Chiara.

Em decisão  proferida  no  evento  26,  este  Juízo  não  acatou  o
pedido da Defesa quanto ao reexame dos aspectos formais de adequação e presença de
justa causa. Conforme consignado no despacho, tais questões foram analisadas pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal ao receber a denúncia, razão pela qual a matéria
estava superada. Foi rejeitada, também, a pretensão de absolvição sumária em relação
a configuração típica dos fatos e a prova da existência de ato de ofício praticado por
EDUARDO  CUNHA,  visto  que  tais  teses  demandam  instrução  probatória,
insuficiente naquele momento processual. 
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O  pedido  de  sobrestamento  da  ação  penal  para  aguardar
julgamento dos embargos de declaração opostos perante o Supremo Tribunal Federal
foi também indeferido e, quanto ao alegado cerceamento de defesa e ilegalidade das
provas produzidas no PIC nº 1.25.000.002477/2016-71, o Juízo entendeu que a Defesa
deixou de esclarecer  quais  provas  seriam ilícitas.  Determinou,  ainda,  que a  defesa
indicasse  expressamente  o  representante  da  Shell  e  o  endereço  que  deveria  ser
oficiado. Por fim, indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas residentes no exterior.

A  PETROBRAS  requereu  habilitação  como  assistente  da
acusação (evento 30). Sem oposição das partes, o pedido foi deferido (evento 165).

As testemunhas foram ouvidas conforme segue:

Testemunhas Vídeo (evento) Transcrição (evento)

MPF Eduardo Costa Vaz Musa --- 146

Rafael de Castro da Silva 112 146

Eduardo
Cunha

Guido Mantega 129 164

Felipe Bernardi Capistrano Diniz 129 164

Mauro Ribeiro Lopes 129 164

Nelson Tadeu Filipelli 129 164

Benício Shettino Frazão 129 164

Eduardo Costa Paes 134 160

Delcídio do Amaral Gomez --- 160

Nestor Cunat Cerveró --- 160

Hamylton Pinheiro Padilha --- 160

Luís Inácio Lula da Silva 149 181

José  Carlos  da  Costa  Marques

Bumlai

149 181

Leonardo Lamos Barros Quintão 166 190

José Saraiva Felipe 166 190

Antônio  Eustáquio  Andrade

Ferreira

166 190

João Lúcio Magalhães Bifano 166 190

José Múcio Monteiro Filho 166 190

Henrique Eduardo Lyra Alves 167 183

José Tadeu Chiara 180 193

Nelson Roberto Bornier 242 ---

Por  prerrogativa,  o  Presidente  da  República  Michel  Temer,
arrolado  como  testemunha  de  defesa,  apresentou  resposta  escrita  aos  quesitos
formulados  pela  Defesa  de  EDUARDO CUNHA,  através  do  ofício  nº  02/2016 –
GP/PR (evento 174).

O acusado foi interrogado no evento 197, sendo os termos de
transcrição juntados no evento 243. 
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Na  fase  do  art.  402  do  CPP,  foram  requeridas  diligências
complementares.  Dos  requerimentos  apresentados,  o  Juízo  deferiu  a  requisição  de
cópia do inventário de Fernando Diniz sob o n.º 2016.01.1.071061-4 junto à 2ª Vara de
Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, o qual foi juntado no evento 211. 

Na  mesma  ocasião,  foi  determinado  à PETROBRAS  que
promovesse  a  juntada  de  documentos  relativos  à  nomeação  de  Jorge  Zelada,
negociação e  aprovação da compra da refinaria  na  República  de  Benin,  o  que foi
juntado no evento 214.

Por determinação deste Juízo (evento 217), foram juntados aos
autos cópias dos acordos e respectivas homologações das colaborações processuais de
Nestor Cuñat Cerveró e Delcídio do Amaral Gomez. 

Por  fim,  em  relação  ao  pedido  de  oitiva  como  testemunha
complementar do deputado federal  Nelson Roberto Bornier de Oliveira,  o Juízo se
dispôs  a  realizar  a  oitiva,  caso  a  Defesa  apresentasse  em  juízo  a  testemunha,
depoimento que ocorreu em 21 de fevereiro de 2017. 

Vieram os autos para alegações finais (evento 242). 

É o relatório.

2. Preliminares

Primeiramente,  importa  destacar  que  várias  das  questões
preliminares apresentadas pela Defesa tanto em sede da defesa prévia apresentada ao
STF  (evento  2,  INQ7 a  INQ9),  quanto  em sede de  resposta  acusação apresentada
perante este Juízo (evento 23), já foram julgadas e afastadas em seus respectivos foros,
razão pela qual não serão rebatidas novamente nestas alegações finais. 

Neste  ponto,  por  economia  processual  e  objetividade,  o
Ministério  Público  Federal  remete  aos  argumentos  processuais  já  expostos  pela
Procuradoria-Geral da República no parecer constante no evento 2, INQ9 e INQ10, fls.
1270/1337 e por este Juízo na decisão do evento 26. 

Quanto  às  questões  preliminares  remanescentes  arguidas  pela
Defesa, passa-se a rebatê-las agora, conforme tópicos abaixo. 

2.1  Necessidade  de  suspensão  da  ação  para  aguardar  o
julgamento  de  embargos  de  declaração  opostos  perante  o
STF

A Defesa sustentou a necessidade de suspender o curso da ação
penal, sob a alegação de que foram opostos embargos de declaração perante o STF
(Pet. 6.313), com o propósito de sanar supostas contradições e obscuridades que teriam
sido  identificadas  no  acórdão  que  recebeu  a  denúncia  de EDUARDO  CUNHA,
proferido pela E. Suprema Corte. Além disso, pugnou pela reabertura do prazo para
apresentação da resposta à acusação, após a apreciação dos embargos.
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Ao apreciar o pedido, este Juízo consignou (evento 26):

“3. Não cabe prosperar a pretensão de suspensão da ação penal a fim
de  aguardar  o  julgamento  dos  embargos  de  declaração  interpostos
perante  o  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal  contra  o  acórdão  de
recebimento da denúncia.
Medida da espécie contrariaria a decisão do eminente Ministro Teori
Zavascki,  de  14/09/2016,  que  determinou  a  imediata  remessa  dos
autos da ação penal a este Juízo para a sua continuidade (evento 1,
arquivo decstjstf10).
Por  óbvio,  não  cabe  a  este  Juízo  rever  decisões  do  Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Além disso, os embargos de declaração servem somente para aclarar o
julgado e não para modificá-lo. Muito improvável que o Plenário do
Egrégio  Supremo  Tribunal  conceda  efeitos  infringentes  aos
embargos apresentados,  não fazendo o menor sentido sobrestar
ação penal, com acusado preso, a fim de esperar o improvável ou o
extraordinário.
Indefiro, portanto, o pedido da Defesa de sobrestamento da ação penal
até o julgamento dos embargos da declaração porque não tem amparo
legal,  porque  contrariaria  a  decisão  do  próprio  Supremo  Tribunal
Federal  e  porque  não  faz  sentido  esperar  o  improvável  ou  o
extraordinário”. (grifos nossos)

Como  bem  fundamentado  por  este  Juízo  na  decisão  acima
transcrita,  não há fundamento para  a pretensão de sobrestamento da presente ação
penal para aguardar o julgamento de embargos de declaração pelo Supremo Tribunal
Federal.

Questões processuais relativas a recursos interpostos perante a
Suprema Corte devem ser resolvidas perante a própria Suprema Corte,  devendo tal
pleito ser realizado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 

Isso porque, uma vez decretada a perda do mandato parlamentar
de EDUARDO CUNHA, o Excelentíssimo Ministro Teori Zavascki determinou que,
assim que o acórdão de recebimento da denúncia fosse publicado, houvesse a remessa
dos autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. A partir do envio, pressupôs-se que o
processo  recebido  esteja  sanado,  não  havendo  questão  processual  a  ser  resolvida
perante este Juízo, conforme bem ressaltado. 

Por essas razões, a presente preliminar deve ser rejeitada. 

2.2 Nulidade  das  provas  produzidas  no  Procedimento
Investigatório Criminal nº 1.25.000.003027.2015-14

Sustenta a Defesa nulidade das provas utilizadas pelo MPF para
requerer  a  decretação  de  prisão  preventiva  de  EDUARDO CUNHA.  Em  síntese,
afirmam que o objeto do procedimento nº 1.25.000.003027/2015-14 é essencialmente
o mesmo do Inquérito 4146/DF, visto tratar da manutenção não declarada de valores
na conta  KÖPEK, localizada na Suíça, bem como de gastos com cartão de crédito
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vinculado  a  mencionada  conta.  Desse  modo,  alega  a  existência  de  usurpação  de
competência do Supremo Tribunal Federal. 

Primeiramente cumpre ressaltar que a alegação da Defesa partiu
de  um pressuposto  falso,  uma  vez  que  o  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº
1.25.000.003027.2015-14  tem  como  objeto  a  apuração  dos  delitos  praticados  por
JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  que  intermediava  o  pagamento  de
vantagens indevidas em razão da influência criminosa que exercia perante a Diretoria
Internacional da PETROBRAS. Tal objeto está expressamente mencionado na portaria
de instauração do PIC. 

Evidentemente que o repasse das propinas operacionalizadas por
JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  cidadão  não  detentor  de  foro  por
prerrogativa  de  função,  insere-se  neste  contexto,  inclusive  o  repasse  de  propinas
relativas ao campo de Benin. Não há como dissociar o contexto factual investigado
naqueles autos só porque, em análise ulterior, um deputado federal foi beneficiário de
fração  dos  valores  movimentados,  ainda  mais  considerando  a  nova  diretiva
jurisprudencial do E. STF de “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” (Inq 3515 AgR,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014). 

Com  efeito,  o  PIC  nº  1.25.000.003027/2015-14  investigava
desde antes da instauração do Inquérito 4146/DF os fatos criminosos praticados por
JOÃO  HENRIQUES,  jamais  o  então  deputado  réu  nesta  ação.  Logicamente  que
eventuais atos investigatórios que digam respeito ao contexto de seus crimes, ainda
que produzidos em investigação autônoma, podem ser utilizados após a perda do foro,
pois, mais uma vez, inserem-se no contexto investigado em ambos os procedimentos
investigatórios (PIC e Inquérito no STF). O que importa para o presente caso é que
nenhuma medida investigativa foi feita na época em face do próprio deputado
EDUARDO CUNHA enquanto ele era detentor de foro de prerrogativa de função.

Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  mera  menção  ao
envolvimento de autoridade com foro privilegiado não é suficiente para caracterizar
eventual usurpação de competência, desde que não produzidos atos investigatórios em
face desta autoridade, como é o caso. Afinal, EDUARDO CUNHA não era, enquanto
deputado federal, um ser intocável cujo nome não poderia ser sequer mencionado. A
esse respeito,  foi  destacado pelo STF no agravo regimental interposto pela própria
Defesa de EDUARDO CUNHA na reclamação que propôs em face deste Juízo:

Ementa: DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR
DETERMINAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  AÇÃO
PENAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU.  DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL  PRESTADO  POR
COLABORADOR. MENÇÃO A AUTORIDADE DETENTORA DE FORO
PRIVILEGIADO.  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DO  STF.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSECUÇÃO
CRIMINAL DIRETA DO PARLAMENTAR PELO JUÍZO RECLAMADO. 
1. A atuação do juízo reclamado deu-se com base em decisão proferida pelo
Supremo  Tribunal  Federal  em 19.12.2014,  nos  autos  de  Pet  5.245,  que,
acolhendo manifestação do Procurador-Geral  da República,  dominus litis,
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deferiu  “os  requerimentos  de  cisão  processual,  mantendo-se  no  Supremo
Tribunal Federal aqueles termos em que figurem detentores de prerrogativa
de foro correspondente (item VII, h), com remessa dos demais aos juízos e
tribunais indicados”. 
2.  Eventual  encontro  de  indícios  de  envolvimento  de  autoridade
detentora de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes,
por si só, não resulta em violação de competência desta Suprema Corte,
ainda mais quando houver prévio desmembramento pelo Supremo Tribunal
Federal, como ocorreu no caso. 
3. Não demonstração de persecução, pelo juízo reclamado, da prática de atos
violadores da competência do Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl  21419  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,
julgado em 07/10/2015) 

Com  relação  ao  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº
1.25.000.002477-2016-71, que foi instaurado para apurar a participação de CLAUDIA
CORDEIRO CRUZ e DANIELE DITZ CUNHA, esposa e filha de EDUARDO CUNHA,
em  recebimento  de  valores  provenientes,  ainda  que  indiretamente,  de  desvios  da
PETROBRAS,  a  exemplo  do  PIC  1.25.000.003027.2015-14,  todas  as  diligências
realizadas pelo MPF se deram em face de pessoas destituídas de foro privilegiado
envolvidos no contexto da corrupção e posterior lavagem. 

Assim, tendo em vista a participação de  EDUARDO CUNHA
nos fatos apurados nos procedimentos investigatórios criminais acima mencionados,
uma vez que foi um dos beneficiários da propina paga por JOÃO HENRIQUES no
contrato de  aquisição do campo de petróleo na República de Benin,  e  a evidente
conexão probatória entre os elementos produzidos nestes procedimentos com a sua
responsabilidade criminal, e considerando ainda que tais elementos só foram utilizados
contra o acusado após a perda de seu mandato parlamentar,  não há nulidade a ser
reconhecida, razão pela qual a presente preliminar deve ser afastada.

3. Do mérito

3.1. Da corrupção e lavagem de dinheiro

Narrou a  denúncia  que  EDUARDO CUNHA,  na  Suíça  e  no
Brasil, 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  de
parlamentar  e  em  razão  dela,  vantagem  indevida  no  valor  de  CHF  1.311.700,00
francos  suíços,  correspondentes  a  USD  1.500.000,00  de  dólares  americanos,  do
operador  de  propinas  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,  valores  estes
provenientes de corrupção no contrato de aquisição, pela PETROBRAS, de 50% dos
direitos de exploração de campo de petróleo localizado na República de Benin, na
África, da companhia Compagnie Beninoise des Hydrocarbures (CBH), no valor de
USD 34.500.000,00. 

As  propinas  recebidas  por  EDUARDO  CUNHA foram
transferidas  por  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES  através  da  offshore ACONA
INTERNATIONAL INVESTMENTS,  por  meio  de  quatro  transferências  de  CHF
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250.000,00 e uma de CHF 311.700,00, todas elas em benefício do trust ORION SP,
instituído  por  EDUARDO  CUNHA,  que  era  também  seu  beneficiário  final.  Tais
propinas  tiveram  origem  na  “taxa  de  sucesso”  recebida  por  JOÃO  AUGUSTO
HENRIQUES do empresário português IDALÉCIO DE OLIVEIRA, proprietário do
bloco petrolífero em Benin, pela intermediação do negócio com a PETROBRAS, com
fundamento em contrato de agenciamento ideologicamente falso. 

Em contrapartida,  JOÃO AUGUSTO HENRIQUES agiu  para
“facilitar” e “abrir as portas” da PETROBRAS ao empresário português. Para tanto,
contou  com a  participação  de  funcionários  públicos  da  Diretoria  Internacional  da
companhia brasileira, inclusive do ex-diretor JORGE LUIZ ZELADA, que havia sido
indicado  ao  cargo  por  deputados  federais  do  PMDB,  dentre  eles  EDUARDO
CUNHA,  praticando atos  de  ofício  que  viabilizaram  a  compra  dos  direitos  de
exploração  do  bloco  petrolífero.  Em  razão  destes  fatos,  JOÃO  AUGUSTO
HENRIQUES, IDALÉCIO DE OLIVEIRA e JORGE ZELADA foram acusados de
corrupção e lavagem de dinheiro na ação penal conexa n° 5027685-35.2016.404.7000. 

Ao  final  da  instrução  processual,  restou  amplamente
comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
imputados  ao  acusado  EDUARDO  CUNHA,  bem  como  evidenciada  a  total
consciência da ilicitude de suas condutas, dos valores recebidos e o dolo específico em
ocultar  e  dissimular  a origem criminosa de tais  recursos,  mediante  a utilização de
contas secretas titularizadas por trusts mantidos pelo acusado, todas não declaradas às
autoridades competentes, conforme detalhado abaixo. 

3.2. Autoria e materialidade

3.2.1. Do processo de contratação

Conforme  apurado  na  presente  ação  penal  e  na  conexa  n°
5027685-35.2016.404.7000,  em  30  de  julho  de  2009  o  acusado  IDALÉCIO  DE
OLIVEIRA, empresário português presidente da companhia petrolífera LUSITÂNIA
PETROLEUM  e  diretor  da  empresa  COMPANIE  BENINOISE  DES
HYDROCARBURES SARL (CBH), encaminhou à PETROBRAS, aos cuidados do
então Gerente de Avaliação e Prospecção de Oportunidades Exploratórias,  PEDRO
AUGUSTO  CORTÊS  XAVIER  BASTOS,  um  folheto  informativo  (“flyer”)
oferecendo oportunidade para exploração de petróleo na República de Benin. 

Constou da proposta encaminhada por meio do referido flyer que
a  empresa CBH era  detentora  de  uma  porção  do  referido  bloco  e  que  estava  em
negociação com o governo do Benin para obter os direitos de exploração integral da
área. Na proposta1, foram descritos aspectos geológicos do campo de exploração, boa
parte  deles  baseados  em  estudos  fornecidos  pelo  próprio  Governo  de  Benin  que,
conforme destacado no folheto, era o “proprietário legal das informações”.

Em 21 de agosto de 2009,  o ex-gerente PEDRO AUGUSTO,
que  era bastante  próximo de  JORGE LUIZ ZELADA, apresentou  tal  proposta  ao

1 Constante no evento 1, anexo 3, da ação penal conexa n° 5027685-35.2016.404.7000. 
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Comitê de Novos Negócios da Diretoria Internacional, ocasião na qual foi autorizada a
participação da equipe em um data-room que seria realizado na República de Benin.
Data-rooms são espaços dedicados ao fornecimento de informações sigilosas sobre o
negócio  aos  potenciais  contratantes,  em  especial  dados  coletados,  processados  e
interpretados sobre o programa de exploração de petróleo e dados sísmicos, geológicos
e geofísicos da região a ser perfurada. 

Conforme consta no Relatório da Comissão Interna de Apuração
– CIA instauradas pela PETROBRAS por meio do DIP/AGP nº 130/2016 (evento 92):

“Nestes  data rooms participavam um geólogo, um geofísico e um membro
da INTER-DN (coordenador da oportunidade). Com base nos dados obtidos
no  data  room,  a  INTER-TEC/EXP  fazia  uma  análise  preliminar  da
oportunidade apontando existir ou não mérito geológico que justificasse um
estudo pela Petrobras. Na hipótese de avalização positiva do  data room, a
oportunidade seguia para ser estudada e detalhada”. 

Consta no referido relatório, uma das provas mais importantes a
respeito das irregularidades no processo de contratação, que em 26 de novembro de
2009  foi  celebrado  acordo  de  confidencialidade  entre  a  CBH,  representada  por
IDALÉCIO OLIVEIRA, e a PETROBRAS, representada por BENÍCIO SCHETTINI
FRAZÃO, então Gerente-Geral  de Desenvolvimento de Negócios Internacionais de
Exploração e Produção (INTER-DN/EP). Anteriormente, em 02 de outubro de 2009, a
PETROBRAS havia realizado um pré-data-room com a CBH e a SCHLUMBERGER,
no qual restaram acessíveis os dados tão somente da área B do bloco 4. O objetivo da
CBH era que a PETROBRAS se tornasse sócia do empreendimento. 

Também no dia 26 de novembro de 2009, a CBH e a República
do Benin celebraram um contrato  de  concessão de exploração petrolífera,  no qual
restou pactuado que a CBH passaria a deter integralmente os direitos de exploração do
Bloco 4. Referido contrato foi assinado pelo acusado IDALÉCIO DE OLIVEIRA e
pelo  então  Ministro  da  Pesquisas  Petrolíferas  e  Minerárias  do  país  africano,
BARTHÉLÉMY  DAHOGA  KASSA,  o  qual  já  esteve  envolvido  em  diversos
escândalos de corrupção naquele país2:

2 Conforme  consta  na  denúncia,  BARTHÉLÉMY  DAHOGA KASSA está  envolvido  em  escândalo  de
corrupção relacionado a programa de água potável financiado com verbas de EUR 4 milhões provenientes
dos países baixos. 
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Segundo apurado pela CIA, em 17 de novembro de 2009 foi
enviada uma equipe da PETROBRAS em missão ao Benin para realização do  data-
room,  composta  por  DANIEL ZAINE,  coordenador  do  projeto  na  área  de  novos
negócios  da  Diretoria  Internacional,  e  por  integrantes  da  equipe  de  exploração  da
PETROBRAS NIGÉRIA. 

Conforme  expressamente  consignado  no  relatório  da  equipe
técnica  enviada  ao  país  africano,  a  oportunidade  em  Benin  NÃO  FOI
RECOMENDADA pela escassez de informações sobre o bloco e a falta de dados
suficientes para avaliar adequadamente os riscos associados ao negócio, os quais eram
extremamente elevados, conforme abaixo reproduzido:

Apesar dos funcionários da área de novos negócios da Diretoria
Internacional3 terem  afirmado  à  CIA  que  este  documento  não  foi  levado  em
consideração, pois ele seria inconclusivo em razão de falta de documentação, de sua
simples  leitura  é  possível  verificar  que  foram  apontados  pelos  técnicos  da
PETROBRAS  riscos  associados  EXTREMAMENTE  ELEVADOS  relativos  ao
mecanismo  de  armadilhagem  estratigráfica proposto  para  a  maioria  dos  leads
exploratórios do bloco 4 de Benin. 

3 Os nominados DANIEL ZAINE, SÉRGIO ROGÉRIO e PEDRO AUGUSTO. 
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Ou seja, a avaliação feita pelos técnicos da PETROBRAS não só
não recomendava a contratação face à ausência de documentos, mas também pela
constatação de riscos associados ao negócio em seu ponto mais substancial, qual seja,
o  geográfico/geofísico.  Não  obstante  às  considerações  técnicas,  a  oportunidade  de
negócio não foi descartada pela equipe da Diretoria Internacional, que prosseguiu com
as negociações com IDALÉCIO DE OLIVEIRA.

Conforme apurado pela CIA, em 5 de março de 2010 foi realizada uma
nova apresentação técnica, no qual foram fornecidos novos dados sobre o Bloco 4 de
Benin.  Na  ocasião,  além  de  IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA  estavam  presentes  os
funcionários da PETROBRAS DANIEL ZAINE, VALTER ETGETON e ALCINDO
MORITZ, além do Ministro BARTHÉLÉMY DAHOGA KASSA de Benin.

A partir destes dados, foi agendado novo data room, realizado na
sede da CHB em Cotonou, Benin, no dia 1º de junho de 2010. Na ocasião, foram
disponibilizados  à  PETROBRAS  novas  informações  sobre  o  bloco.  Neste  ponto,
ressalte-se que JOÃO HENRIQUES, em seu interrogatório judicial, afirmou ter sido
contratado por IDALÉCIO DE OLIVEIRA para auxiliá-lo na montagem deste segundo
data-room. Todavia, a prova documental constante nos autos indica que a contratação
da  ACONA se  deu,  como visto,  após a  realização  do  segundo data-room  e  após
parecer técnico não recomendando o negócio. 

Neste sentido, exatamente 1 mês após a realização do segundo
data room, foi celebrado,  em 1º de julho de 2010, um “contrato de agenciamento”
entre  a  LUSITANIA PETROLEUM,  empresa  holding da  CBH  sediada  nas  Ilhas
Virgens Britânicas e também controlada por IDALÉCIO DE OLIVEIRA, e a offshore
ACONA INTERNATIONAL, constituída na República de Seychelles controlada pelo
lobista e operador financeiro JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES. 

Neste contrato, foi estabelecido o pagamento de um “bônus de
assinatura”  ou  “taxa  de  sucesso”  no  valor  de  USD 10  milhões  de  dólares  para  a
ACONA, desde que fosse concretizada a venda de 50% da participação da CBH no
campo de Benin para a PETROBRAS. Ao ser interrogado na fase de investigação
preliminar4,  JOÃO  HENRIQUES  confirmou  que  abriu  a  conta  ACONA para  o
recebimento da comissão pela intermediação do negócio e que pagou pessoas (que não
nominou) que lhe deram a “dica” sobre o negócio, verbis:

“'Eu acabei tendo que abrir uma conta lá pra receber esses valores e paguei
contas que me deram. E paguei também quem me deu a dica. Foi isto que
aconteceu'. QUE indagado sobre o que seria a 'dica' disse: 'a pessoa falou dá
uma olhada na costa da África, vê se não tinha nenhuma oportunidade. Deu
o nome de pessoas que eu podia buscar para obter alguma informação e ai eu
cheguei no IDALECIO. Ele deu uma dica de inteligência de que poderia ter
uma área lá para explorar'; QUE prefere não declinar o nome da pessoa que
lhe  deu  a  dica,  até  porque,  segundo  entende,  essa  pessoa  não  teve
interferência  para  que  o  INTERROGADO  conseguisse  possibilitar  a
negociação;  QUE  indagado  sobre  as  empresas  que  utilizou  para  essa
negociação, disse que abriu a empresa ACONA, cujo conta está situada no
banco BSI, da Suíça”.

4 Interrogatório constante no evento 2, INQ3, pp. 148/156, do presente processo. 
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Ora, se no segundo  data room já haviam sido disponibilizadas
informações  sísmicas,  geofísicas  e  geológicas  sobre  o bloco,  não havia  razão para
IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA  contratar  JOÃO  HENRIQUES  ao  custo  de  USD
10.000.000,00. Não há dúvida de que tal contratação era fictícia.

Registre-se que a contratação em questão se deu somente  após o parecer
técnico não recomendando o negócio. Ademais, nenhuma prova sobre esses supostos
serviços foi  feita  pelos interessados,  seja no inquérito  policial,  seja na ação penal,
prova esta de fácil realização caso fosse verdadeira.

Em realidade, a contratação de JOÃO HENRIQUES se deu em
razão  da  pressa  de  IDALÉCIO DE OLIVEIRA em vender  o  bloco,  pois  o  prazo
concedido pelo Governo de Benin para início das perfurações estava se esgotando.
Para tanto, aceitou pagar USD 10 milhões para que o lobista “abrisse as portas” da
PETROBRAS.

Neste  sentido,  no  dia  24  de  agosto  de  2010  as  portas  da
PETROBRAS foram literalmente abertas, ocasião na qual, segundo consta nos e-mails
de JORGE LUIZ ZELADA, foi realizada uma reunião no edifício-sede da companhia
entre  representantes  da  CBH,  o  Ministro  de  Benin  BARTHÉLÉMY  DAHOGA
KASSA e  representantes  da  PETROBRAS,  entre  eles  o  ex-Diretor  Internacional
JORGE  ZELADA e  os  funcionários  BENÍCIO  SCHETTINI  FRAZÃO,  PEDRO
AUGUSTO CORTES XAVIR e SÓCRATES JOSÉ FERNANDES MARQUES DA
SILVA, para tratar de  “CBH-Benin – Situacao Contractual”, conforme evidenciado
abaixo:
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Após  a  contratação  de  JOÃO  HENRIQUES  os  negócios
começaram  a  “andar”,  mesmo  com  parecer  técnico  desfavorável  e  com  várias
evidências  que  indicavam que  a  CBH era  uma empresa  sem capacidade técnica  e
financeira para associar-se à PETROBRAS.

Neste  sentido,  o  depoimento  da  testemunha  de  acusação  e
auditor da PETROBRAS, Luis Eduardo Alves do Nascimento (evento 31):

Ministério Público Federal:- O seu relatório aponta aqui que a primeira
inconsistência  se  verifica  na  idoneidade  financeira  da  empresa  CBH,
pertencente ao réu Idalécio Oliveira, correto? 
Depoente:- Correto. 
Ministério Público Federal:- No que consistiam essas dificuldades, essas
irregularidades, em relação a essa empresa? 
Depoente:- Na verdade, a empresa CBH é uma empresa de capital fechado,
a  gente  não  dispõe,  pelas  pesquisas  que  foram  feitas  pelos  órgãos  da
Petrobras e as fontes disponíveis de informação que a gente obtinha, a gente
não  tinha  como  ter  certeza  de  que  ela  teria  uma  capacidade  financeira
suficiente para honrar com os compromissos necessários para uma operação
desse vulto. 
Ministério Público Federal:- Na folha 3 do relatório consta que "o Gapre
realizou levantamento sobre a CBH e disponibilizou o relatório da empresa
Dun & Bradstreet, por meio do qual foi possível identificar o endereço e
telefone da CBH no Benin, número de empregados, que eram 6, e o diretor
da empresa", em que consiste esse Gapre? 
Depoente:- O Gapre é o gabinete da presidência da Petrobras, ele trata de
assuntos ligados, assuntos estratégicos ligados à presidência. 
Ministério Público Federal:- O que seria essa empresa Dun & Bradstreet? 
Depoente:- Pelo que eu entendo, pelas informações que a gente teve acesso
durante  a  auditoria,  eu  entendo  que  é  uma  consultoria  que  fornece
informações para o mercado.
Ministério Público Federal:- E na época foi disponibilizado esse relatório,
segundo o qual a empresa não tinha dados financeiros julgados e não seria
possível identificar que ela tinha saúde e capacidade financeira satisfatória? 
Depoente:- Exatamente. 
Ministério Público Federal:- Era uma operação de compra de metade, 50%
do  campo,  pode-se  dizer  então  que  a  Petrobras  se  tornaria  sócia  dessa
empresa? 
Depoente:- Sim. Ministério Público Federal:- Então essa empresa se tornaria
um parceiro  que  demandaria  uma  capacidade  econômica  para  honrar  os
compromissos que demandariam recursos, correto? 
Depoente:-  Exatamente.  O objeto  dessa  sociedade  seria  a  exploração  do
bloco 4,  uma área no Benin,  e isso demanda recursos para operações  de
perfuração de poço, análise sísmica. Ministério Público Federal:- Demanda
investimentos, é isso? 
Depoente:- Exatamente, investimentos pesados. 
Ministério  Público  Federal:-  E  aqui  consta  que  realmente  "essa
desconfiança  acabou  se  confirmando  porque  a  CBH  não  efetuou  a
totalidade  dos  pagamentos  referentes  ao  custo  perfurado  pela  Shell  e
acumulou uma dívida de 46 milhões, 857 mil, 623 dólares e 58 centavos,
com o consórcio, a qual, após diversas tentativas de cobrança, poderá ser
assumida pela Petrobras e Shell". 
Depoente:- Exatamente. 
Ministério Público Federal:- O senhor pode explicar essa afirmação? 
Depoente:-  Uma  operação  em  parceria  na  indústria  do  petróleo,  uma
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empresa opera as operações, realiza os gastos, efetua as contratações, e as
outras empresas custeiam essas despesas, então essa empresa vai contratando
as empresas que fazem, contrata sonda, contrata a empresa que faz a sísmica
e solicita caixa para os seus sócios, no caso na época da perfuração do poço
os  sócios  eram  a  Shell  e  a  Petrobras,  em  dado  momento  a  CBH  não
conseguia mais cumprir com essas obrigações financeiras que seriam a parte
dela  que  cabia  nessa  sociedade,  e  para  não  deixar  os  fornecedores  sem
pagamento para não tornar esse consórcio, até a Petrobras como parte do
negócio, inidônea lá, a gente teve que assumir as despesas, a Petrobras e a
Shell assumiram as despesas da CBH, e isso não foi ressarcido à Petrobras,
nem à Shell, esses 46 milhões, e no final, eu não tenho certeza como isso se
finalizou, mas até onde eu sei a Petrobras assumiu 50% disso, 23 milhões e
alguma coisa aí, e a Shell assumiu a outra metade. 
Ministério Público Federal:- Essa empresa chegou a aportar investimentos
na campanha exploratória desse campo? 
Depoente:- Chegou, sim. 
Ministério Público Federal:- Ela tinha, pelas pesquisas feitas pela equipe
de auditoria e pela área interna da Petrobras, ela tinha know-how no mercado
de exploração de petróleo internacional? 
Depoente:-  Não,  era uma empresa desconhecida,  esse foi  um dos pontos
levantados, era uma empresa que só detinha este ativo, sem experiência no
mercado de petróleo, inclusive ela contava apenas com 6 funcionários, se eu
não me engano, então, quer dizer, era uma empresa que não detinha estrutura
para estar operando uma operação complexa desse porte. 

Conforme  relatado  pela  testemunha,  em  outubro  de  2010  o
Gabinete da Presidência da PETROBRAS (GAPRE) realizou levantamento sobre a
empresa CBH e disponibilizou relatório da empresa Dun & Brasdtreet, que identificou
tão somente o endereço e o telefone da empresa no Benin, o diretor da empresa e que
a  empresa  tinha  somente  6  (seis)  empregados.  Em  suma,  uma  das  maiores
companhias petrolíferas do mundo, a PETROBRAS, estava se associando com uma
microempresa do oeste da África, em um negócio milionário.

No mesmo sentido, também em outubro de 2010 foi emitido o
relatório IM 2010 pela área de Inteligência de Mercado da área Internacional (INTER-
DN/IM), onde foi informado que a CBH não possuía dados financeiros divulgados e
que, após esgotar a busca nas ferramentas de pesquisa disponíveis, não era possível
afirmar que a CBH tinha saúde e capacidade financeira satisfatória.

A auditoria interna realizada pela PETROBRAS consignou, no
Relatório de Auditoria n° R-05.E.003/2015 (evento 87), que quanto ao relatório IM
2010  não  foram  obtidas  “evidências  de  que  essa  informação  foi  repassada” à
Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da PETROBRAS, responsáveis
pela aprovação final do negócio. Segundo a equipe de auditoria, a  “associação com
empresas  com  capacidade  financeira  desconhecida  aumenta  o  risco  de  não
pagamento  (default) pelos  consorciados”.  Ou  seja,  tais  informações  foram
sonegadas aos colegiados da PETROBRAS. 

Efetivamente,  JORGE  ZELADA tinha  conhecimento  de  tais
indicativos  de  incapacidade  financeira  da  CBH,  pois  foi  subsidiado  pela  área  de
inteligência da companhia. Não obstante, ZELADA manifestou sua concordância com
a proposta de contratação e a submeteu à Diretoria Executiva, sem, contudo, cientificar
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o  colegiado  a  propósito  da  total  ausência  de  informações  a  respeito  da  higidez
financeira da CBH, sendo certo que essa omissão não foi inocente,  mas objetivava
garantir,  de qualquer forma,  que o acordo se concretizasse para garantir,  assim, o
pagamento da propina já previamente combinada. 

A esse  respeito,  a  Comissão  Interna  de  Apuração  consignou
(evento 92):

Relatório INTER-DN/IM
Em outubro/2010, a INTER-DN/IM enviou o Relatório de Inteligência de
Mercado sobre o Benin, atendendo a solicitação da INTER-DN/EP/ AOP.
Este primeiro relatório contempla apenas os aspectos gerais da economia,
riscos,  legislação  do  Benin  e  histórico  do  bloco  4.  A abordagem  é
superficial e não detalha os riscos locais, nem a CBH. 
Em dezembro/2010,  foi enviada uma  versão  atualizada deste Relatório,
incluindo  uma  análise  dos  riscos  legais,  tributários,  operacionais,
econômicos de segurança e um perfil da empresa CBH, por solicitação da
INTER-DN/EP/  AOP  em  08/10/2010.  No  email  de  21/12/2010,  que
encaminha  o  segundo  relatório,  a  própria  INTER-DN/IM ressalta  que,
devido ao  fato  da CBH possuir apenas um único ativo (bloco 4 no
Benin)  e  ser  uma  empresa  de  capital  fechado,  as  informações
disponíveis são limitadas.
Com relação aos riscos, importante destacar que as seguintes informações,
constantes no relatório da INTER-DN/IM de dezembro/2010, não foram
levadas a conhecimento da Diretoria Executiva:

"De  acordo  com  o  IHS  Globallnsight,  Benin  apresenta  uma
situação de risco desfavorável,  com risco geral  significativo. Os
riscos  de  natureza  econômica  e  operacional  são  elevados  e  os
riscos político,legal e tributários significativos.  Apenas o  risco de
segurança  foi  classificado  como  moderado  Contudo,  Benin
apresenta  um  risco  global  inferior  ao  risco  médio  da  África
Subsaariana, sendo inferior aos riscos de Tanzânia, Gabão, Angola
e Nigéria."

Fonte: SEGEPE- slide 5 da apresentação DE 4.851 -Bloco 4- Benin 
- Risco politico: no periodo de negociação da proposta de farm-in.
O Relatório de Inteligência de Mercado da INTER-DN/IM,
deixa  claro  que  o  Benin  apresentava  um  risco  politico
significativo no período em que foi negociada e aprovada a
aquisição  de  participação  no  bloco  4  do  Benin,  conforme
excerto abaixo:

"3. 1. Político
O  risco  polftico  no  Benin  é  significativo,  mas  a  cultura
democrática está amadurecendo e o debate parlamentar crescendo.
O presidente Yayi Boni, eleito em 2006 com grande apoio popular
após  campanha  em  que  prometeu  reduzir  a  corrupção,  está
enfrentando forte oposição popular após acusação de envolvimento
em  esquema  fraudulento  de  pirâmide,  que  resultou  em  perdas
econômicas por parte de diversas  famílias.  Houve manifestações
pedindo  o  impeachment  presidencial,  mas  o  apoio  dos
parlamentares  ao  impeachment  não  atingiu  a  maioria  de  213
exigida por lei. Em 2011, haverá nova eleição presidencial, mas é
improvável que o presidente consiga se re-eleger."

A eminente  eleição  presidencial no Benin  e  possivel troca
dos  representantes  do  governo  indica  uma  instabilidade
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política e regulatória.  Contudo,  ao invés desta informação
contribuir  para  cautela  em  relação  à  aquisição  de
participação no bloco 4 do Benin, verificou-se justamente o
contrário, ou seja, uma pressão para acelerar as análises e
aprovações no âmbito da Petrobras. 
Foram responsáveis  pela  omissão  das  informações  acima  oriundas  do
relatório da INTER-DN/IM: José Jorge Zelada (condutor da proposta em
01 /01 I 12 - com sua manutenção em pauta e pela condução da proposta
em 30/12/10), Alexandre Penna (condutorda proposta em 09 I 12 I 1 O em
substituição  do  Diretor)  Roberto  Gonçalves  (GE  da  INTER-DN,  que
encaminhou  a  proposta),  Benicio  Frazão  (GG  da  INTER-DNIEP
responsável  pela  oportunidade),  Pedro  Augusto  Xavier  (Gerente  da
INTER-DNIEPI  AOP,  responsável  pela  condução  da  oportunidade  e
omitir o relatório), Karine Firmo (em substituição ao Gerente da INTER-
DNIEPI  AOP,  responsável  pela  apresentação  da  oportunidade  em
30112110  e  omitir  o  relatório)  e  Daniel  Zaine  (coordenador  da
oportunidade na INTER-DNIEP/ AOP, responsável pela apresentação da
oportunidade no dia 09112110 e omitir o relatório).

5.4 Análise da Compagnie Beninoise des Hydrocarbures (CBH)
O relatório  da  INTER-DNIIM de  dezembrol2010 incluiu  um perfil  da
empresa Compagnie Beninoise des Hydrocarbures (CBH),  citando como
fonte de consulta relatórios da IHS, cópia do contrato de exploração  e
produção petrolífera entre a CBH e o governo de Benin, e o relatório do
GAPREISE. Contudo, parte das informações sobre a CBH que a INTER-
DNIIM contempla neste relatório não constam nos dados enviados pelo
GAPRE/SE.  Há indícios  de  alguns  dados  foram encaminhados
pela INTER-DN/EP à INTER-DNIIM, sendo a fonte o próprio
Sr. ldálecio Oliveira.
Neste  contexto,  cabe  destacar  os  itens  7.2,  7.4  e  7.5  do  relatório  da
INTER-DNIIM:(...) 
Por meio do DIP INTER-DN/EP/ AOP 39/2010, de 01/10/2010, a INTER-
DN solicitou Levantamento Comercial da empresa Compagnie Beninoise
des Hydrocarbures (CBH) ao GAPRE/SE/LCO. 
Conforme relatório emitido pelo GAPRE/SE em 13/10/2010, com base no
levantamento do escritório Dun&Bradstreet,  a CBH é uma sociedade de
responsabilidade  limitada  com apenas  6  empregados,  cujo  Diretor  é  o
beninense Jacques Gaillard.  Não havia informação dos acionistas,
nem da  situação  financeira  da  empresa,  sendo  que  os  dados
disponíveis foram obtidos por meio de contato telefônico com o
contador da própria CBH, de acordo com os comentários do relatório
extraídos abaixo:

"On  9/0ct/2010,  Sirmen,  Accountant,  declined  financiais  but
confirmed operations. Details in this report have been confirmed
during  the  telephonic  conversation  with  the  respondent.  The
Registered  company  name  has  been  collected  while  conducting
telephonic  investigation and same could not  be sourced through
local registries. The Registration and capital details for the subject
could not be confirmed on phone as respondent declined to provide
and same could not be sourced through local registry. He declined
to provide the start date for the subject."

No que concerne à capacidade financeira da CBH, a Sra. Karine Firmo e o
Sr. Pedro Augusto Xavier, responsável pela oportunidade como Gerente
da INTER-DN/EP/ AOP, afirmaram em suas declarações a esta Comissão,
que  não  havia  exposição  da  Petrobras,  em  razão  de:  (i)  a  proposta
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considerava um carrego pela
Petrobras da CBH, (ii) havia cláusula de drill or drop. Em que pese as
justificativas  apresentadas,  a  Petrobras  estaria  se
associando  a  um  novo  parceiro  e  havia  um  limite  ao
carrego  da  CBH,  a  partir  do  qual  a  mesma  teria  que
assumir  os  custos  referentes  ao  seu  percentual  de
participação,  devendo  assim  ter  capacidade  financeira
para tanto.  Além disso, os valores previstos para os poços
exploratórios  eram  meras  estimativas,  e  poderiam  ser
ultrapassados  durante  a  execução  do  projeto. Isto
representava  um  risco,  que  deveria  ter  sido  exposto  à
Diretoria Executiva.
O  relatório  do  GAPRE/SE  não  confirmou  a  informação  da  INTER-
DN/IM, de que o Controlador (Diretor presidente) da CBH é o Sr. ldalécio
de Castro Rodrigues Oliveira. Tampouco foram identificados documentos
que suportem este dado,  tais como contrato social da CBH,  procuração,
embora a assinatura do Sr. ldalécio Oliveira conste como representante da
CBH  em cartas  da  empresa  e  no  contrato  de  exploração  do  bloco  4
celebrado com o governo do Benin. 
Verificou-se  que,  na  apresentação  realizada  à  DiretoriaExecutiva  em
30/12/2010, foi incluido um slide com organograma relacionando a CBH
ao Grupo Lusitania.  Há evidência de que o documento de origem desta
informação é apresentação que foi enviada por correio pelo Sr.  ldalécio
Oliveira ao empregado Rafael Martins,  à época do INTER-DN/IM, em
22/12/2010: 
Não  há  registro  de  que  as  informações  constantes  do  relatório  do
GAPRE/SE  foram  encaminhadas  pela  INTER-DN/EP/  AOP  para
conhecimento das autoridades superiores. Este relatório também não está
anexo ao DIP DINTER 231/2010, de 26/11/2010, referente à solicitação
de aquisição de participação no bloco 4 do Benin, submetido à aprovação
da Diretoria Executiva. Também não consta como anexo o Relatório da
Inteligência de Mercado da INTERDN/IM. Em relação à CBH e ao Benin,
a informação contemplada no DIP DINTER 231/2010 e nas apresentações
realizadas  à  Diretoria  Executiva  são  superficiais,  conforme  evidências
abaixo: (...) 
Não  foi  realizada  nenhuma  avaliação  sobre  risco  de
imagem na associação com Sr. ldalécio Oliveira.
Foram  responsáveis  pela  omissão  das  informações  adma  oriundas  do
relatório  da  INTER-DNIIM  e  GAPRE/SEILCO:  José  Jorge  Zelada
(condutor da proposta em 01 I 01 I 12 - com sua manutenção em pauta e
pela condução da proposta em 30112110), Alexandre Penna (condutor da
proposta  em 09112110 em substituição do Diretor)  Roberto Gonçalves
(GE da INTER-DN, que encaminhou a proposta), Benicio Frazão (GG da
INTER-DNIEP responsável  pela  oportunidade),  Pedro  Augusto  Xavier
(Gerente  da  INTERDNIEPI  AOP,  responsável  pela  condução  da
oportunidade  e  omitir  o  relatório),  Karine  Firmo  (em  substituição  ao
Gerente  da  INTERDN  I  EP  I  AOP,  responsável  pela  apresentação  da
oportunidade  em  30112/10  e  omitir  o  relatório)  e  Daniel  Zaine
(coordenador da oportunidade na INTER-DNIEPI AOP, responsável pela
apresentação  da  oportunidade  no  dia  09112110  e  omitir  o  relatório).
(Grifos nossos).
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Como  visto,  foram  sonegadas  diversas  informações  da
Diretoria Executiva da PETROBRAS a respeito das condições do negócio, o que
influenciou, certamente, na aprovação do contrato pelo colegiado. Ressalte-se que este
modus operandi ilegal era recorrente na Diretoria Internacional da companhia, e foi
utilizado no processo de contratação da SAMSUNG na aquisição dos navios-sonda
Petrobras  10000  e  Vitória  10000,  fatos  apurados  na  Ação  Penal  n°  5083838-
59.2014.404.7000, e na aquisição da Refinaria de Pasadena. 

Como  visto  acima,  além  das  avaliações  negativas  sobre  a
empresa, foram omitidas informações sobre o risco país Benin. Tal avaliação, realizada
com o objetivo de auferir a possibilidade de mudanças no ambiente de negócios do
país e o consequente impacto negativo no valor dos ativos em caso de ocorrências das
variáveis previstas, é muito comum no caso de investimentos estrangeiros e leva em
consideração os fatores políticos, mercadológicos e geográficos que podem influenciar
o sucesso do investimento. 

No caso concreto, a PETROBRAS promoveu um investimento
direto na República do Benin, mediante a compra de 50% dos direitos de exploração
do campo de petróleo situado naquele país e a perspectiva de perfuração. Portanto, de
acordo com as regras de boa governança, cabia a PETROBRAS fazer uma avaliação
de risco país séria com vistas a minimizar as possibilidades de insucesso da operação,
mediante a utilização dos diversos indicadores de risco disponíveis no mercado. 

Todavia, conforme ressaltado pela CIA, tal avaliação, em vez de
sugerir  aos  gestores  do  projeto  cautela  no  investimento,  serviu,  ao  contrário,  para
acelerar ainda mais a aprovação do negócio. 

Em 12 de novembro de 2010 o Diretor Internacional JORGE
LUIZ ZELADA autorizou a proposta não vinculante à CBH de aquisição de 50% dos
direitos de exploração sobre o bloco 4 de Benin, conforme consta no DIP INTER-DN
n° 217/2010, a seguir reproduzido em parte:
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No mesmo dia foi encaminhada à CBH proposta não vinculante
da PETROBRAS para a aquisição da participação de 50% do bloco exploratório em
Benin, firmada por BENÍCIO SCHETTINI FRAZÃO por meio da carta DIP INTER-
DN/EP 0010/2010, de 12 de novembro de 2010. A CBH enviou contraproposta em 16
de novembro de 2010. 

Em 23 de novembro de 2010 a PETROBRAS enviou, por meio
do documento INTER-DN/EP 0011/2010, nova proposta à CBH, também firmada por
BENÍCIO SCHETTINI FRAZÃO, na qual foi previsto o pagamento do valor de US$
9,5 milhões como reembolso de custos passados e um “bônus de assinatura” no valor
de US$ 25 milhões, sem prejuízo do pagamento de (i) até US$ 28 milhões a título de
“carrego da aquisição e processamento da Sísmica 3D” (e não mais US$ 25 milhões,
como na primeira oferta),  (ii) até US$ 58 milhões a título de  “carrego do primeiro
poço exploratório” (e não mais US$ 50 milhões, como na primeira oferta),  (iii) até
US$ 70 milhões e US$ 65 milhões referentes ao “carrego do segundo e terceiro poços
exploratório”, caso houvesse a perfuração do segundo e terceiro poços (e não mais
US$ 60 milhões para cada poço, como na primeira oferta), e  (iv) US$ 80.000.000 a
título  de  bônus  adicional  em  caso  de  descoberta  na  perfuração  dos  poços  e
confirmação de comercialidade do campo. 

Porém, tal  proposta,  a despeito de ter sido enviada em 23 de
novembro  de  2011,  foi  aprovada  no  dia  seguinte  e,  pasme,  foi  apresentada
formalmente ao Diretor  JORGE LUIZ ZELADA somente no dia 26 de novembro.
Assim, a proposta foi encaminhada à CBH antes da apresentação e aprovação
pela Diretoria Internacional, em total afronta aos trâmites internos e às normas
de governança da companhia. A esse  respeito,  o  auditor  da  PETROBRAS  Luis
Eduardo testemunhou (evento 31) que:

Ministério Público Federal:- Eu vou perguntar duas questões a mais, que é
o envio da proposta não vinculante à CBH sem a aprovação da diretoria
internacional e depois o trâmite na diretoria executiva, ok? 
Depoente:- Claro. 
Ministério  Público  Federal:-  Essa  questão  do  envio  da  proposta  não
vinculante  sem  a  aprovação  da  diretoria  internacional,  os  senhores
apontaram como uma das inconsistências, seria uma norma de governança
enviar, pedir uma autorização prévia à diretoria internacional antes de pedir
essa, executar essa proposta para a aquisição de um ativo? 
Depoente:- Então, a proposta não vinculante é uma proposta que não criaria
um compromisso  à  Petrobras  de honrar  com esse  valor,  ele  é  um termo
negocial ali que é utilizado, e depois que a gente identificou essa proposta a
gente identificou esse documento que foi solicitado para o diretor da área
internacional, que dizia que mediante a aprovação dele a gente enviaria essa
proposta não vinculante,  só que essa proposta já tinha sido enviada, quer
dizer,  a  gente se pautou no próprio documento que pede a aprovação do
diretor  internacional  para  envio  de  algo  que  já  havia  sido  enviado;  essa
negociação continuou, eu não me lembro se os termos dessa proposta não
vinculante foram mantidos para uma futura proposta vinculante, mas o fato é
que a gente pediu aprovação, a área lá responsável pediu aprovação para o
diretor de algo que ela já tinha feito, então… 
Ministério Público Federal:- Causou uma perplexidade? 
Depoente:- Com certeza 
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Como visto, tal irregularidade constatada pela Comissão Interna
de Apuração é apenas um dos diversos indicativos de que todo o projeto de contratação
estava previamente arranjado, pouco importando os dados técnicos produzidos ou as
normas de governança da companhia. Em verdade, os documentos produzidos pela
equipe da Diretoria Internacional serviram apenas ao suporte documental exigido para
formalização do contrato. 

O substrato das informações produzidas, todavia, foi maculado
pela corrupção previamente combinada, sempre com o objetivo de viabilizar a todo
custo a contratação mediante fraudes documentais e omissões intencionais. 

Outro  ponto  destacado  pela  equipe  da  CIA  foram  as
inconsistências na análise econômica do projeto, que serve à visualização, através de
projeções e indicadores, do potencial de retorno do investimento. Conforme as práticas
da PETROBRAS, os resultados desta análise seriam apresentados aos comitês e órgãos
colegiados da companhia para subsidiar a aprovação tanto da negociação quanto da
aprovação final  do negócio.  No âmbito  do negócio em questão,  tal  análise  era  de
atribuição da INTER-AFE/PCP, subordinado à Diretoria Internacional. 

Segundo  apurado  pela  CIA,  havia  uma  enorme  pressão,
principalmente após a contratação de JOÃO HENRIQUES como agenciador do
negócio, ocorrida em 1º de julho de 2010, para conclusão da compra, o que acabou
por simplificar esta a análise econômica do projeto e induzir em erro os responsáveis
finais  pela  aprovação do negócio,  in  casu,  a  Diretoria  Executiva  e o Conselho de
Administração  da  PETROBRAS.  O  pano  de  fundo,  ressalte-se  novamente,  era  a
corrupção já previamente combinada entre os envolvidos.

Conforme destacado no relatório da CIA (evento 192):

Em correio datado de 22/07/2010, enviado por Pedro Augusto Bastos para
Roberto  Borges,  foi  solicitado  agilização  no  processo  de  avaliação.
Verificamos que a partir disto foi gerado um projeto de produção contando
apenas com o volume do lead ERIN. Como resultado, o projeto de produção
teria 3 FPSOs. Posteriormente a INTER-TEC/EXP decidiu pela "junção" dos
leads ERIN/IBEJI  em  reunião  do  tipo  2  realizada  em  27/09/2010,  que
resultou em um projeto de produção contando com um FPSO de capacidade
de 330 mil bbl/dia. (…)
Foram responsáveis pela interferência na avaliação técnica do projeto:  os
Srs.  Benicio  Frazão (GG da INTER-DN/EP ciente  da interferência  e
falta de supervisão de subordinado) e Pedro Augusto Xavier (Gerente da
INTER-DN/EP/AOP, responsável pela interferência direta na avaliação
técnica). (Grifos nossos).

 Tal desconformidade havia sido identificada pelo corpo técnico
da companhia ao tempo do negócio. Conforme destacado no relatório de Avaliação de
Aderência  Estratégica,  Conformidade  Orçamentária,  Identificação  de  Riscos  e
Aderência  ao  Portfólio  Integrado (Sumário  Executivo  INTER-CORP/EPL/EST-PD-
PGR n° 16/2010): “Devido à falta de tempo hábil, não foi possível realizar de forma
completa  o  Processo  de  Identificação  e  Quantificação  de  Riscos,  conforme  a
metodologia utilizada nesta gerência”. 
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Entretanto, conforme destacado pela CIA,  “este relatório não
figurou como anexo ao DIP INTER-DN 231/2010 e não foi dado conhecimento de
seu conteúdo à direção superior da Companhia”. Veja-se que, uma vez mais, foram
sonegados  dados  importantíssimos  a  respeito  do  projeto,  aqui  em seu  ponto  mais
substancial, qual seja, o do seu potencial econômico. 

Seguindo este mesmo modus operandi de fraudes documentais e
omissões intencionais, no tocante ao risco exploratório do projeto, isto é, o fator de
chance geológico da oportunidade, consta no relatório da CIA (fl. 46) que o valor final
apontado pela equipe da Diretoria Internacional foi de 18%, o que representa um risco
exploratório médio. 

Entretanto, na apresentação de validação gerencial realizada em
26 de novembro de 2011,  foi apontado erroneamente que o risco exploratório do
bloco 4 de Benin era baixo, conforme abaixo evidenciado:

Além  disso,  como  informado  no  relatório  da  CIA (fl.  47),
“apesar de todo estudo elaborado para os leads Erin e Ibeji, não foram perfurados
poços nestes prospectos. O poço perfurado foi no prospecto Houmelan”, o que indica,
mais uma vez, a precariedade do processo de contratação ora analisado. 

Outro ponto destacado pela CIA e que insere-se neste contexto
refere-se ao grau API esperado para o óleo de Benin. Segundo destacado no relatório, a
“INTER-TEC/EXP  informou,  até  onde  se  apurou,  que  o  óleo  esperado  para  o
prospecto  seria  de  32°  grau  API.  A referência  para  o  valor  do  óleo  na  análise
econômica não respeitou esta indicação, tendo sido utilizado um valor correspondente
a  39,4°  grau  API,  apesar  das  claras  evidências  de  contaminação  por  fluído  de
perfuração a base de óleo nos dois poços descobridores”. 
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De acordo com estudo publicado no site da Agência Nacional do
Petróleo, quanto maior o grau API, maior o valor do produto no mercado:

“O Grau API do American Petroleum Institute (°API) é uma forma de expressar a
densidade relativa de um óleo ou derivado. A escala API, medida em graus, varia
inversamente com a densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa,
menor o grau API. O grau API é maior quando o petróleo é mais leve. Petróleos com
grau API maior que 30 são considerados leves; entre 22º e 30º API, são médios;
abaixo de 22º API, são pesados; com grau API igual ou inferior a 10º, são petróleos
extrapesados. Quanto maior o grau API, maior o valor do petróleo no mercado”5

Portanto,  no  caso  concreto,  observa-se  a  equipe  técnica  da
Diretoria Internacional da PETROBRAS (INTER-TEC/EXP) sobrevalorizou o grau
API esperado para o óleo encontrado no campo exploratório da República de Benin,
sobrevalorizando  também,  por  consequência,  o  potencial  econômico  do  próprio
projeto,  o  que  influenciou diretamente  na  apresentação à  Diretoria  Executiva  e  ao
Conselho de Administração da PETROBRAS.

De  acordo  com  o  auditor  da  PETROBRAS  Luis  Eduardo
(evento 31):

Ministério  Público  Federal:-  Em  relação  ao  item  "Inconsistências  na
Análise Econômica do Projeto", o senhor apontou no seu relatório algumas
inconsistências  na  análise  econômica  desse  projeto,  em  que  consistiram
essas inconsistências?
Depoente:- Bom, uma das questões levantadas foi com relação aos custos do
poço, a estimativa, para você fazer uma avaliação econômica você precisa
estimar  quanto  vai  custar  a  perfuração  de  um  poço,  no  momento  da
estimativa, para a gente fazer a nossa avaliação econômica para entrada, para
fazer essa aquisição, da empresa CBH, a gente fez uma estimativa de, se não
me engano, 58 milhões para o primeiro poço a ser perfurado, e quando, um
pouco menos de 2 anos depois, a gente vendeu parte do nosso percentual
desse  consórcio  para  a  Shell,  a  CBH  também  vendeu  parte,  e  nesse
momento,  para  a  gente  avaliar  aquela  operação  de  venda  da  nossa
participação, a gente avaliou o custo desse poço, se eu não me engano, em
120 e poucos milhões, não me lembro valor de cabeça, quer dizer, foi uma
variação grande, que chamou a nossa atenção, então a gente apontou que a
gente  não  tinha  justificativa,  naquele  momento  a  gente  não  tinha
justificativa para essa variação no custo, essa variação foi, depois foram
apresentadas  as  justificativas  pela  área  responsável  lá  por  fazer  essa
estimativa,  essa  foi  uma  das  inconsistências  que  a  gente  apontou.  Outra
inconsistência foi com relação ao próprio arquivamento das informações, a
área  internacional,  quando  a  gente  realizou  essa  auditoria  a  área
internacional já tinha sido extinta na Petrobras, ela já tinha sido terminada, e
a gente buscou as informações que suportassem a nossa análise, avaliação
econômica,  o  suporte  para  essas  informações  de  custo  de  poço,  e  essas
informações  não  estavam  registradas  de  forma  que  a  gente  pudesse  ter
segurança de onde elas foram fornecidas, de onde elas foram emitidas, essa
foi outra inconsistência que a gente apontou. E inconsistência, além disso,
com  relação  aos  dados  geológicos  que  balizariam  nossa  expectativa,
nossas  estimativas,  para  a  produção  de  óleo,  para  o  tamanho  do
reservatório que a gente estava trabalhando ali, e que no futuro daria uma

5 Referência: MOREIRA, Fabrícia de Souza.  Alternativas tecnológicas para maximização da produção de
olefinas  leves  a  partir  de  petróleos  pesados.  Rio  de  Janeiro:  UFRJ/EQ,2006,  p.  28;  disponível  no  site
<http://www.anp.gov.br/site/extras/prh/docs/ANP_10anos/PRH_24.pdf>, acesso em 27 de janeiro de 2017.
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expectativa  para  a  receita  do  negócio,  então,  para  a  gente  fazer  uma
avaliação econômica; existe um sistema na Petrobras que é utilizado na área
nacional, no EIP nacional, que ele não era utilizado na área internacional, e a
gente foi buscar, a gente procurou auxílio de especialistas, geólogos, dentro
da Petrobras, e a gente não teve segurança e certeza sobre os dados que a
gente estava tratando, justamente porque a gente não conseguiu rastrear essa
informação, buscar essa informação, porque eles não foram adequadamente
guardados,  arquivados,  na  época,  pelo  próprio  fim da  área  internacional,
então foi mais ou menos nesse sentido. 
Ministério  Público  Federal:-  Só  para  esclarecer,  então,  em relação  aos
custos exploratórios havia uma previsão de um custo X e, posteriormente, o
custo concretizado era muito maior que esse X? 
Depoente:- Não, o custo concretizado foi de fato muito maior do que esse X.
(grifos nossos) 

De fato, conforme destacado no relatório da Comissão Interna
de  Apuração  AGP  130/2016  (evento  92,  p.  98) “a  manipulação  de  dados  e
informações com o objetivo de melhorar o resultado econômico do projeto trouxe
prejuízo à Petrobras” na ordem de USD 77.500.000,00! 

A respeito  desta  manipulação  de  dados  e  informações,  outro
auditor  da  PETROBRAS  ouvido  como  testemunha,  Rafael  de  Castro  da  Silva,
informou (evento 146) que:

Ministério Público Federal:-O senhor mencionou, eu interrompi quando o
senhor  começou  a  falar,  salvo  engano,  da  subavaliação  dos  custos
exploratórios, correto?
Depoente:-Isso.
Ministério Público Federal:-Isso quer dizer basicamente que foi feita uma
estimativa  para  levar  a  cabo  o  negócio  na  Petrobras  de  que  os  custos
exploratórios  seriam  x,  posteriormente  à  aquisição  se  verificou  que  os
custos eram muito maiores que x, correto?
Depoente:-Isso. Para aprovação de cada projeto de investimento, no caso
desse farm-in para o Benin, você faz uma avaliação econômica desse ativo.
E  na  avaliação  econômica  você  coloca  futuros  gastos,  você  faz  uma
estimativa, uma previsão de gastos que você vai incorrer, você traz isso ao
valor presente.  Os custos dos 3 poços previstos para incorrerem lá no
Benin,  a  estimativa  inicial  deles  era  de  54  milhões  de  dólares  no
primeiro  poço,  73  milhões  no  segundo  e  terceiro  poço.  O  que  nos
estranhou  na  época,  que  nos  chamou  atenção  quando  a  gente  se
deparou com esse valor, é porque,  à época,  esse valor a gente achou
muito baixo, porque era praticamente o valor que a gente gastava para
perfurar um poço aqui no Brasil. A gente com toda estrutura já aqui, a
gente gastaria isso. E sendo o Benin um país sem estrutura logística, nem
nada, a gente achou assim “Pô, está muito barato”. E a gente começou a
questionar isso durante a auditoria às pessoas que tinham feito a avaliação.
Então a gente começou a se deparar com isso e no dip seguinte, 1 ano e
meio depois,  em que a gente, a gente Petrobras, resolve vender parte da
nossa participação lá no Benin, em termos de 15 por cento, para a Shell,
essa mesma avaliação do primeiro poço já tinha saltado de 54 milhões
de  dólares  para  120.  Isso  previsão  Petrobras  também,  comparando
previsão Petrobras com previsão Petrobras.
Ministério  Público  Federal:-E  quem  foi  o  responsável  por  essas
avaliações, foi a mesma pessoa que fez o segundo de 120 fez o de 54?
Depoente:-Não...

 25/102



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ministério Público Federal:-Não conseguiram identificar?
Depoente:-Então, não tive acesso quem fez a mesma avaliação. Na resposta
do EP Inter, resposta ao relatório, a EP Inter comenta que foram pessoas
diferentes que fizeram,  mas eu não sei  quem foi  que efetivamente fez a
estimativa.  Só  que  esses  120  foi  estimativa  Petrobras.  E  meses  depois,
quando a CBH, ela na época era operadora do consórcio, ela submete um
documento autorização de gastos, essas estimativas tinham saltado de novo
para 168 milhões de dólares. E a Shell que foi responsável pela perfuração
do poço,  o gasto efetivo realizado pulou para 323 milhões de dólares.
Então desde a estimativa de 54 milhões, por efetivo gasto foram 323
milhões. Então tem uma diferença muito grande. Lógico, os 323 milhões é
algo às vezes inesperado, ocorreram diversos problemas com a sonda e tal,
que desencadearam esse valor.
Ministério Público Federal:-Mas foi detectada a existência de algum fato
imprevisto e extraordinário que desequilibrou esse valor no futuro? Após
essa  estimativa,  a  auditoria  verificou  que  ocorreu  uma  questão,  por
exemplo,  geológica ou algo do tipo que fez esse valor multiplicar por 6
posteriormente? Ou em princípio...
Depoente:-Não, a justificativa para o aumento do gasto, para o efetivo o
senhor quer saber ou dentro das estimativas? Porque o efetivo sim, teve
diversos  problemas  operacionais  da  sonda  que  desencadearam  os  323
milhões.  Agora da mudança dos 54 para 120, aí não, aí é meramente
estimativas. O que foi justificado pra nós da auditoria é que, nesse 1 ano e
meio, houve aumento do valor do brent internacional, aumento do dólar e
aquecimento  do  mercado  global  lá  de  petróleo,  e  que  isso  tudo  já
ocasionaria  um  aumento  da  estimativa,  e  além  disso  tiveram  outras
mudanças  de  estimativas,  segundo eles,  de  profundidade  esperada  de  se
atingir o poço, antes era, se eu não me engano, se esperava atingir 4.500
metros, depois alterou para 5.000 metros, e que isso poderia aumentar um
pouco a estimativa. Mas a gente... isso foi feito a pedido da auditoria, por
outra pessoa, que não tinha sido a pessoa que efetivamente tinha realizado
as estimativas. Então fica muito difícil da gente confirmar se esses dados
todos que nos passaram se efetivamente eles são reais ou não.
Ministério Público Federal:-E qual foi o setor, foi a área técnica da área
internacional da Petrobras que fez?
Depoente:-Foi.
Ministério Público Federal:-Era subordinada ao diretor Zelada?
Depoente:-Isso.  Se  não  me  engano,  era  o  Interexp,  internacional
exploratório.(Grifos nossos)

 No mesmo sentido, ainda, o auditor Luis Eduardo (evento 31),
que  declarou  sem  sobre  de  dúvidas  os  prejuízos  da  companhia  neste  malfadado
negócio, nos seguintes termos:

Defesa:- O senhor pode afirmar  que houve prejuízo da Petrobras efetivo
nesta operação? 
Depoente:- Eu entendo que sim. 
Defesa:- Entende que sim? 
Depoente:- Entendo que houve prejuízo para a Petrobras. 
Defesa:- Mas, afirma? 
Depoente:- Afirmo que houve prejuízo para a Petrobras. 
Defesa:- Afirma que houve prejuízo? 
Depoente:- Claro. (Grifos nossos).

Em continuidade ao plano criminoso, no dia 1º de dezembro de
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2010 o Diretor Internacional JORGE LUIZ ZELADA submeteu à Diretoria Executiva
da PETROBRAS a proposta de compra do campo em Benin, materializada no DIP
INTER-DN 231/2010, o qual, conforme exposto exaustivamente,  continha diversas
omissões a respeitos dos dados e das condições do negócio. Na ocasião, a descrição
da CBH limitou-se ao singelo registro de que era empresa privada não listada na bolsa
de valores, incorporada no Benin e cujo portfólio era composto pelo Bloco 4.

Contudo,  a Diretoria Executiva da PETROBRAS   não aprovou
imediatamente a proposta de aquisição de direitos exploratórios do campo do Benin
como pretendido por JORGE ZELADA, em virtude de questionamentos feitos pelos
demais diretores a respeito da idoneidade e condições financeiras da empresa CBH
e seu diretor IDALÉCIO OLIVEIRA. 

Na  reunião  de  01/12/2010,  a  Diretoria  Executiva  da
PETROBRAS decidiu por “manter a matéria em pauta” (Ata da Reunião n.º 4.845),
valendo destacar que, das trinta proposições analisadas na reunião de  01/12/2010, a
Diretoria Executiva da PETROBRAS não aprovou apenas a relativa à aquisição da
participação no campo de Benin. 

Conforme apontado pelo colaborador EDUARDO MUSA, ex-
gerente da companhia e conhecedor dos trâmites e dos termos internos, a expressão
“manter em pauta” em geral é utilizada quando há muitas dúvidas e questionamentos
de um ou mais membros da Diretoria, especialmente quando são solicitados maiores
estudos ou esclarecimentos.

Tal matéria foi apreciada novamente pela Diretoria Executiva na
reunião  seguinte,  ocorrida  em  9  de  dezembro  de  2010,  na  qual  houve  uma
apresentação  ao  colegiado  pelo  coordenador  do  projeto  relativo  à  “Aquisição  de
Participação em Bloco Exploratório na República do Benin”. Nesta reunião o Diretor
JORGE ZELADA não esteve presente,  sendo na ocasião substituído por Alexandre
Penna Rodrigues (então Gerente Executivo da área internacional da PETROBRAS),
tendo restado pendente a deliberação (Ata da Reunião n.º 4.846).

Na noite do mesmo dia 09/12/2010 Alexandre Penna Rodrigues
enviou  e-mail  com  o  assunto  “Benin”  para  Benício  Schettini  Frazão  e  Roberto
Gonçalves, então Gerente Executivo da área internacional da PETROBRAS e que já
chegou a ser preso temporariamente na Operação Lava Jato em razão do recebimento
de propinas no exterior junto com JORGE ZELADA, relatando que “não teve jeito”,
havia  sido  mantida  em pauta  a  proposição  relativa  à  aquisição  da  participação no
campo do Benin, apesar do apoio de Guilherme Estrella (Diretor da área de exploração
e  produção  da  PETROBRAS)  e  também  da  exposição  feita  de  que  a  área  era
promissora  (Margem  Equatorial)  e  o  investimento  seria  baixo  (exposição  inicial
mínima). 

No  e-mail,  consta  ainda  que  os  demais  diretores  haviam
considerado arriscado associar a PETROBRAS “a alguém sem nenhuma ligação com
a indústria” e “insistiram em ter mais informação da empresa [CBH]”, pedindo que
fosse apresentado o doing business e o parecer do JIN (Jurídico Internacional) antes de
prosseguir com a deliberação, conforme consta na página 14 do relatório da Comissão
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Interna de Apuração AGP n° 130/2016 (evento 92). 

Ou seja, por  duas  vezes  o  projeto  foi  levado  à  Diretoria
Executiva e, mesmo com várias fraudes documentais e omissões intencionais que
prejudicariam ainda mais a perspectiva do negócio, a compra do bloco não foi
aprovada.

Em virtude dos questionamentos feitos pela Diretoria Executiva,
foi  solicitado  ao  Jurídico  que  acelerasse  o  processo  de  contratação  do  “Doing
Business”  e,  em  paralelo,  foi  solicitada  à  divisão  de  Inteligência  de  Mercado  da
Diretoria Internacional (INTER-DN/IM) a revisão do Relatório IM 2010. 

O relatório revisado foi elaborado em 21 de dezembro de 2010,
sendo obtidas  informações  adicionais  a  respeito  da  empresa  CBH,  fornecidas  pela
própria empresa, e  acrescentadas análises de risco e de legislação mais detalhadas,
além de um capítulo específico sobre a empresa CBH. Na ocasião, foi consignado no
relatório  revisado  que  inexistiam  elementos  que  permitissem  afirmar  que  a
empresa apresentava saúde e capacidade financeira satisfatórias, conforme abaixo
reproduzido:

Neste ínterim, novas informações sobre a CBH e a propriedade
do  bloco  4  foram  adicionadas  à  apresentação  por  slides  a  ser  feita  à  Diretoria
Executiva.  Todavia,  conforme  consta  no  Relatório  de  Auditoria  R-05.E.003/2015
(evento 87), não foram encontradas evidências de que o resultado da análise sobre
a  situação  financeira  da  CBH e  de  que  o  Relatório  IM 2010  revisado  foram
apresentados pelo Diretor Internacional JORGE ZELADA à Diretoria Executiva
ou ao Conselho de Administração, logicamente por serem dados negativos sobre o
negócio.
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No dia 30 de dezembro de 2010, às vésperas das festividades de
fim  de  ano,  a  Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  aprovou  as  proposições
formuladas pela Diretoria Internacional, recomendando a aquisição, junto à empresa
CBH, de 50% de participação no Bloco 4 de Benin e suas condicionantes. Na ocasião,
determinou,  também,  a  submissão  da  matéria  ao  Conselho  de  Administração  da
PETROBRAS,  conforme  consta  na  Ata  4.851,  item  2,  de  30/12/2010,  abaixo
reproduzida: 

Entre a reunião da Diretoria Executiva e a reunião do Conselho
de Administração, o gerente Benício Schettini Fração elaborou um Resumo Executivo
(evento 203, mídia anexa) relativo à aquisição da participação no campo do Benin para
subsidiar à decisão final do Conselho de Administração da PETROBRAS a respeito da
aprovação ou não no negócio. 

Do exame desse resumo verifica-se, mais uma vez, a descrição
limitada  da  CBH  como  uma  empresa  privada  não  listada  na  bolsa  de  valores,
incorporada no Benin e cujo portfólio era composto apenas do Bloco 4, bem como que
IDALÉCIO OLIVEIRA era investidor atuante nas áreas de petróleo e mineração no
oeste africano,  omitindo-se por completo quanto aos  relatórios  elaborados pelo
Gabinete  da  Presidência  da  PETROBRAS e  pela  Gerência  de  Inteligência  de
Mercado  da  Área  Internacional  (INTER-DN/IM) que  traziam  dados  negativos
sobre a empresa. 

Subsidiado  pelas  informações  fornecidas  pela  Diretoria
Internacional e em atenção à recomendação de compra pela Diretoria Executiva, no dia
11  de  janeiro  de  2011  o  Conselho  de  Administração  da  PETROBRAS aprovou  a
aquisição de 50% dos direitos de participação no Bloco 4 da República de Benin,

 29/102

Figura 7: Ata DE 4.851, anexa ao relatório CIA ACP 130/2016



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

conforme consta  na  Ata  CA n°  1347,  item 2,  de  11/01/2011,  pauta  n°  02,  abaixo
reproduzida:

A respeito da aprovação, a testemunha Guido Mantega, na época
Presidente do Conselho de Administração da PETROBRAS, assim declarou (ev. 164):

Defesa:-O senhor tem conhecimento como que se deu a aquisição do bloco
de Benin pela Petrobras?
Depoente:-Sim,  essa  questão  foi  para  a  avaliação  do  Conselho  de
Administração  em  janeiro  de  2011,  a  diretoria  executiva  é  que  faz  a
proposta, fez uma proposta para que houvesse aquisição de 50% (cinquenta
por cento) do bloco 4 na República de Benin. E, como de costume a diretoria
executiva apresenta esta proposta para o Conselho de Administração, faz as
ponderações,  apresenta  os  dados  e  depois  o  Conselho  de  Administração
discute  a  questão,  tira  as  dúvidas  e  depois  o  Conselho de Administração
aprovou esta aquisição.
Defesa:-O senhor  tem condições  de nos relatar  se  houve uma aprovação
tranquila  pelo  Conselho  de  Administração  ou  naquela  época  houve
divergências?
Depoente:-Olha, eu não me recordo especificamente, mas foi aprovada por
unanimidade.  Então  sempre  há  uma  discussão  porque  o  Conselho  de
Administração questiona todas as compras, todas as vendas, isso é normal,
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pede esclarecimentos e no final os membros do Conselho votam e houve
uma votação por unanimidade.
Defesa:-O senhor  tem conhecimento se  todas  as  informações  necessárias
para análise desse negócio estavam disponíveis para o Conselho, inclusive as
informações sobre  a capacidade financeira  da CBH, que era a  vendedora
dessa participação e que depois se tornaria sócia da Petrobras?
Depoente:-Bom,  eu  tenho  aqui  um resumo  executivo daquilo  que  foi
discutido, porque de fato é um acontecimento que ocorreu em 2011, então eu
não me lembro com precisão se houve análise da capacidade financeira, mas
com certeza  a  diretoria  executiva  fez  todas  as  análises  necessárias,  caso
contrário não apresentaria  o  projeto para  ser  aprovado pelo  Conselho de
Administração.

Evidentemente  que  a  testemunha  não  teve  ciência,  ou  sendo
possível  até  mesmo  tenha  fechado  os  olhos  (GUIDO  MANTEGA é  investigado,
inclusive, por ser um dos beneficiários do esquema de corrupção da PETROBRAS), a
respeito de todas as fraudes documentais, omissões intencionais e distorções técnicas
apresentadas  pelos  funcionários  da  área  internacional  à  Diretoria  Executiva  e  ao
Conselho  de  Administração  da  PETROBRAS,  inclusive  o  resumo  executivo
mencionado que omitia-se sobre a saúde e capacidade financeira da CBH. 

Com efeito, a sucessão de omissões intencionais e criminosas
ocorridas no processo de contratação gerou uma cadeia de desinformação que
permitiu o ingresso da companhia em um negócio que gerou prejuízo de mais de
setenta e sete milhões de dólares. 

Em  18  de  fevereiro  de  2011 foi  celebrado  o  Farmout
Agreement6 de aquisição de 50% dos direitos de exploração sobre o Bloco 4, entre a
PETROBRAS  GAS  &  OIL  BV  (subsidiária  integral  da  PETROBRAS)  e  a
COMPAGNIE BÉNINOISE DES HYDROCARBURES SARL - CBH, subsidiária da
LUSITÂNIA,  nos  termos  da  proposta  de  26/11/2010  (DIP INTER-DN 231/2010).
Assinaram pela PETROBRAS Benício Schettini Frazão e pela CBH IDALÉCIO DE
OLIVEIRA. 

Em razão  deste  contrato,  foram pagas  pela  PETROBRAS as
parcelas do Farmout Agreement relativas ao reembolso dos custos passados (US$ 9,5
milhões)  e  ao  “bônus  de  assinatura”  (US$  25  milhões),  sendo  transferida  pela
PETROBRAS GAS &  OIL BV,  em 03 de  maio  de  2011,  a  quantia  de  US$ 34,5
milhões  em  benefício  da  COMPAGNIE  BÉNINOISE  DES  HYDROCARBURES
SARL –  CBH,  o  que  se  deu  após  gestões  para  que  o  pagamento  fosse  feito
rapidamente. 

Ato  contínuo,  a  CBH  transferiu  US$  31  milhões  para  a
LUSITÂNIA PETROLEUM (BC) LTD, que em seguida transferiu, com base em um
Engagement  Agreement (“Contrato  de  Agenciamento”)  ideologicamente  falso,  a
quantia  de  USD  10  milhões  para  a  conta  titularizada  pela  offshore ACONA
INTERNATIONAL, controlada pelo lobista e operador de propinas JOÃO AUGUSTO
HENRIQUES, que posteriormente transferiu USD 1,5 milhão para a conta ORION SP
mantida pelo acusado EDUARDO CUNHA, conforme será detalhado a seguir. 

6 Constante no evento 85, anexo 39 (original em inglês) e 88, anexo 6 (traduzido para o português, do presente
processo. 
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3.1.2.  Do  recebimento  e  da  ocultação/dissimulação  das
propinas

Para  dar  aparência  lícita  ao  repasse  das  vantagens  indevidas
combinadas no processo de compra dos direitos exploratórios do campo de petróleo de
Benin, o lobista e operador de propinas JOÃO AUGUSTO HENRIQUES celebrou, no
dia  1º  de  julho  de  2010,  por  meio  da  offshore ACONA  INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD.,  um  Engagement  Agreement (“Contrato  de  Agenciamento”)
com  a  empresa  LUSITÂNIA PETROLEUM  (BC)  LTD,  também  controlada  pelo
empresário português IDALÉCIO DE OLIVEIRA, com vistas a facilitar um Farmout
Agreement (venda de participação de ativos) entre a CBH e a PETROBRAS. 

A partir  da  assinatura  do  Farmout  Agreement,  a  CBH  e  a
PETROBRAS passariam a atuar como sócias no programa de perfuração de petróleo
estabelecido para  o bloco.  Com isso,  a  LUSITÂNIA deveria  pagar  à  ACONA um
bônus  de  assinatura  no  valor  de  US$  10.000.000,00  (dez  milhões  de  dólares
americanos),  conforme estabelecido  no contrato  de  agenciamento  ideologicamente
falso. 

A respeito  destes  valores,  a  Defesa  de  EDUARDO CUNHA
alegou, em sede de defesa preliminar, que os mesmos “têm previsão contratual e são
presumidamente  lícitos”.  Registre-se,  entretanto,  que  em  nenhum  momento  da
instrução  processual  da  presente  ação  penal  e  da  conexa  n°  5027685-
35.2016.404.7000,  na  qual  JOÃO  HENRIQUES  é  réu,  foi  comprovada  a  efetiva
prestação dos supostos serviços de agenciamento para que o qual foi contratado. Note-
se que tal prova seria de fácil realização por parte dele e poderia evitar sua prisão,
processo e eventual condenação. Logo, se realmente tal serviço efetivamente tivesse
sido  prestado,  certamente  JOÃO  HENRIQUES,  que  têm  excelentes  condições
econômicas (e portanto não teria qualquer limitação financeira),  teria produzido tal
prova.

Com efeito, não foram juntados quaisquer relatórios, registros de
reuniões,  estudos  geológicos  ou  geofísicos,  sequer  meras  trocas  de  e-mails  que
facilmente  comprovariam,  se  existentes,  a  licitude  do  objeto  contratual  e
consequentemente dos valores. Além disso, a utilização de contratos simulados para
repasse de propinas é fato recorrente no caso Lava Jato, não podendo se “presumir”
que tais  valores  são lícitos  só porque há um contrato (falso)  que supostamente  os
justifiquem. Em outras palavras: ter previsão contratual não significa que os valores
sejam  lícitos,  ainda  mais  quando  um  dos  contratantes  é  um  conhecido  lobista  e
operador financeiro relacionado ao PMDB. 

Neste  sentido,  desde  logo  era  evidente  que  tal  contrato  de
agenciamento prestava-se ao pagamento de vantagens ilícitas, uma vez que:

(i) do valor total de US$ 34,5 milhões que seria imediatamente
recebido  pela  CBH  em  virtude  de  negócio  realizado  com  a
PETROBRAS, quase um terço – US$ 10 milhões – destinava-se
a JOÃO HENRIQUES, fração evidentemente desproporcional;

(ii) a  empresa  LUSITÂNIA estava  situada  nas  Ilhas  Virgens
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Britânicas, notório paraíso fiscal; e

(iii) não se conhecia qualquer atividade lícita e regular que fosse
desempenhada por IDALÉCIO DE OLIVEIRA, bem como sua
empresa  CBH  não  possuía  dados  financeiros  divulgados,
contando com apenas 6 (seis) empregados e era destituída de
saúde financeira para suportar o negócio entabulado, conforme
já afirmado acima.

De fato, como se verá adiante, do importe de US$ 10 milhões
que foi transferido para a  offshore ACONA, o seu controlador JOÃO HENRIQUES,
imediatamente após o recebimento, destinou US$ 1,5 milhão para o então Deputado
Federal EDUARDO CUNHA e outros US$ 7,8 milhões para empresas e  offshores
cujos beneficiários são até o momento desconhecidos7. Tais transferências não tiveram
qualquer justificativa lícita e serviram ao repasse dissimulado das propinas ajustadas
no contrato de farmout. 

A  conta  titularizada  pela ACONA  INTERNATIONAL
INVESTMENTS no Banco BSI em Zurique, na Suíça, havia sido aberta no dia 10 de
novembro  de  2010,  sob  o  número  203217,  e  tinha  como  beneficiário  efetivo
(beneficial  owner)  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES  REZENDE,  como  abaixo
demonstrado:

Ao ser interrogado na fase de investigação preliminar8 sobre os
motivos que o levaram a abrir a conta ACONA, JOÃO HENRIQUES confirmou que

7 Conforme informado na audiência de interrogatório de  EDUARDO CUNHA, a responsabilidade por tais
contas  está  sendo  investigada  pelo  Ministério  Público  Federal  em  cooperação  com  outros  países,  em
procedimentos sigilosos cujos resultados serão oportunamente apresentados a este Juízo. 

8 Interrogatório constante no evento 2, INQ3, pp. 148/156, do presente processo. 
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foi para o recebimento das comissões recebidas pela intermediação do negócio e para
pagamento de pessoas, as quais não declinou nomes, que lhe deram a “dica” sobre o
negócio:

“'Eu acabei tendo que abrir uma conta lá pra receber esses valores e paguei
contas que me deram. E paguei também quem me deu a dica. Foi isto que
aconteceu'. QUE indagado sobre o que seria a 'dica' disse: 'a pessoa falou dá
uma olhada na costa da África, vê se não tinha nenhuma oportunidade. Deu
o nome de pessoas que eu podia buscar para obter alguma informação e ai eu
cheguei no IDALECIO. Ele deu uma dica de inteligência de que poderia ter
uma área lá para explorar'; QUE prefere não declinar o nome da pessoa
que  lhe  deu a  dica,  até  porque,  segundo entende,  essa  pessoa  não  teve
interferência  para  que  o  INTERROGADO  conseguisse  possibilitar  a
negociação;  QUE  indagado  sobre  as  empresas  que  utilizou  para  essa
negociação, disse que abriu a empresa ACONA, cujo conta está situada no
banco BSI, da Suíça”.

Conforme  exposto  anteriormente  no  tópico  3.2.1,  após
concretizada  a  venda  dos  direitos  de  exploração do campo de  petróleo  em Benin,
África,  a  PETROBRAS  OIL  AND  GAS  BV,  subsidiária  integral  da  companhia
brasileira PETROBRAS, transferiu,  no dia 03 de maio de 2011, a quantia de USD
34.500.000,00 para a empresa CBH, controlada por IDALÉCIO DE OLIVEIRA. Ato
contínuo, houve uma transferência de USD 31 milhões da CBH para a LUSITÂNIA
PETROLEUM (BC) LTD., também controlada por IDALÉCIO DE OLIVEIRA.

Logo em seguida, apenas 2 (dois) dias após as transferências
da PETROBRAS em favor da CBH, isto é, em 5 de maio de 2011, a LUSITANIA
PETROLEUM  transferiu  USD  10.000.000,00  para  a  conta  mantida  pela  ACONA
INTERNATIONAL INVESTMENTS  LTD,  controlada  por  JOÃO  HENRIQUES,
como pagamento do simulado “Contrato de Agenciamento”,  conforme reprodução de
extrato bancário dessa conta, abaixo9: 

Date Description Value Debit Credit 

08.05.2011 MONEY TRANSFER
TRANSFER IN AA6073135
EXECUTION DATE: 08.05.2011
ORDERER: LUSITANIA PETROLEUM (BC) LTD 
TOWN – TOR
REASON: MONEY TRANSFER

05.05.2011 10.000.000,00

Reprodução parcial do extrato bancário da conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS

Note-se  que,  já  de  início,  foi  utilizado  por  IDALÉCIO  DE
OLIVEIRA um expediente  de  distanciamento da origem e destino  do dinheiro,  ao
transferir  de  uma  conta  para  outra  de  mesma  propriedade  o  dinheiro  pago  pela
PETROBRAS, como forma de dissimular a movimentação posterior. Assim, o objetivo
era desvincular a transferência do dinheiro da ACONA do negócio estabelecido com a
PETROBRAS. 

Uma vez recebido o montante de US$ 10 milhões na conta da
offshore ACONA,  JOÃO HENRIQUES transferiu  a  quantia  de  CHF 1.311.700,00

9 Fl. 08/14 do Relatório nº 116/2015, da Procuradoria Geral da República, Secretaria de Pesquisa e Análise-
SPA/PGR, constante no evento 2, AP-INQPOL24, pp. 3/42
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(equivalente a US$ 1,5 milhão) em favor da conta titularizada pelo trust ORION SP
no Banco Julius Baer  (antigo Merrilll Lynch), em Genebra/Suíça, da qual o Deputado
Federal  EDUARDO CUNHA era o único beneficiário econômico efetivo,  mediante
cinco depósitos nos seguintes valores e datas:  (i) CHF 250.000,00 em 30/05/2011,  (ii)
CHF  250.000,00  em  01/06/2011,  (iii)  CHF  250.000,00  em  08/06/2011,  (iv)  CHF
250.000,00 em 15/06/2011 e (v) CHF 311.700,00 em 23/06/2011.

A  conta  corporativa  n.º  44548.1602,  aberta  em  20/06/2008,
mantida  no  Banco  Julius  Bär  (antigo  Merrill  Lynch),  em  Genebra/Suíça,  é  de
titularidade do trust ORION SP, constituído em Edimburgo/Escócia. 

O ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA foi o responsável
pela  constituição  do  trust (settlor)  e  era  o  seu  beneficiário  econômico  (beneficial
owner), como se extrai do material encaminhado pelas autoridades suíças, destacando-
se  que,  entre  a  documentação mantida  junto à  instituição financeira,  encontram-se
cópia do passaporte e do visto americano do parlamentar, informações pessoais e
profissionais suas, tais como data de nascimento e endereço no Rio de Janeiro10,
formulários com rubricas idênticas às do passaporte do parlamentar, entre outros. 

Confira-se: 

No documento adiante reproduzido, o então Deputado Federal
EDUARDO CUNHA é apontado como único beneficial owner da conta em questão,
isto  é,  “a pessoa que contribui  para ou exerce o controle sobre a conta”,  como
esclarecido no próprio documento. Tal documento desconstitui a tese da Defesa de que
o acusado não tinha gerência nem propriedade sobre a conta, em evidente contradição
com a numerosa prova documental constante nos autos. 

10 EDUARDO CUNHA apresentou o mesmo endereço, qual seja, Avenida HEITOR DOYLE MAIA, n.º 98,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CP 22793, em todas suas contas na Suíça, quais sejam: TRIUMPH SP  (conta
n. 4546.6857), ORION SP (conta 4548.1602), NETHERTON INVESMENTS LDA (4548.6752) e na conta
KOPEK (n.  4547.8512).  Referido  endereço  é  declarado  por  EDUARDO CUNHA e por  seus familiares
perante o Ministério da Fazenda e perante a Justiça Eleitoral, conforme Informação n. 253/2015-SPEA/PGR,
constante no evento 2, AP-INQPOL27, pp. 150/161. 
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Já  no  documento  abaixo  reproduzido,  denominado  "e-mail
authorization",  é  indicado  endereço  eletrônico  para  troca  de  correspondências
eletrônicas entre a instituição financeira e o cliente relativas à conta do trust ORION
SP (n.º 44548.1602). Tal documento foi assinado pelo próprio EDUARDO CUNHA,
como  se  extrai  da  semelhança  da  rubrica,  sendo  nominado  o  e-mail
ctrivoli0987@hotmail.com para comunicação entre o cliente e a instituição financeira. 
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Figura 11: Documentação da conta ORION SP, constante no evento 2, AP-
INQPOL20, do presente processo

Figura 12: Documentação da conta ORION SP, constante no evento 2, AP-
INQPOL20, do presente processo
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No processo n°  5026658-17.2016.404.7000 foi  requerida pelo
Ministério Público a quebra do sigilo telemático do e-mail ctrivoli0987@hotmail.com.
Recebidos  os  dados do  referido  e-mail,  restou  evidenciado  que  este  era  de  fato
utilizado por  EDUARDO CUNHA e que a conta n°  481602 titularizada pelo  trust
ORION SP era realmente administrada, controlada e movimentada pelo acusado, a
despeito  de  sua  alegação  de  que  o  trustee era  o  responsável  único  pelas
movimentações. 

A respeito deste e-mail,  EDUARDO CUNHA declarou em seu
interrogatório:

Juiz Federal: - O senhor se comunicava por telefone?
Interrogado:- Não. Não.
Juiz Federal: - Por e-mail com essas pessoas?
Interrogado:- Não. Não. É, a única forma de comunicação de e-mail que
teve, eu usei a procuração, é...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,  é...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 delegava a terceiros não.
(…)
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 relevante,  vi  que as contas já  tinham bloqueadas,  já eram de
domínio público, e por ser de domínio público, é...basta ver que eu não tinha
movimentação nenhuma. (Grifos nossos).

E, ainda, ao responder o Ministério Público:

Ministério  Público  Federal:  -  Certo.  O...em  relação  ao  e-mail,  quem
que...quem que é Carlos Trivoli?
Interrogado:- Foi feito com...com banco e com o trust, eu não sei o que foi
o nome que eles escolheram na hora e colocaram aí entre eles e fizeram. 
Ministério Público Federal: - Essa...
Interrogado:- Eu só tinha a senha de acesso.
Ministério  Público  Federal:  -  Essa  conta  foi  criada  pelo  senhor  ou  foi
criada pelo...
Interrogado:- Foi  criada  em  conjunto,  numa  dessas  reuniões,  foi,  eles
criaram.  Foi  criado...foi  criado pelo banco,  pelo operador  do banco,  pelo
gerente do banco. Foi criado no Hotmail o e-mail, deu o endereço, tive que
colocar senha, e eles ficaram com a senha e me informaram a senha. 
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Ministério Público Federal: - Não seria mais fácil o senhor utilizar o e-mail
que o senhor já detinha, o e-mail funcional da Câmara dos deputados pra
receber...
Interrogado:- O...o...a  coisa  é  muito  simples.  Não  fui  eu  que  tive  essa
iniciativa. Essa inciativa se deu, como eu falei, apenas em 2012, em junho de
2012,  muito em função desses depósitos correspondentes na...na Orion,  e
que eu levei muito tempo pra ter o conhecimento e ter a confirmação, e o
banco convencionou que era bom ter uma forma de contato pra uma situação
emergencial.  E essa situação emergencial  se deu a partir  daí  e por causa
disso eles criaram. Isso era feito sem mim tinha que ser uma senha, o e-mail
que eles tivessem acesso. Obviamente que eu não queria que eles tivessem
acesso com a minha senha no meu e-mail  pessoal.  Então o e-mail  dessa
finalidade feito cuja utilização e senha se detinha entre o banco, entre mim e
entre o trust. 
Ministério Público Federal: - Era um e-mail compartilhado?
Interrogado:- É um e-mail compartilhado. Utilização compartilhada. 

Como  visto,  o  acusado  EDUARDO  CUNHA confessou  a
utilização da referida conta de e-mail, porém não soube explicar questões elementares
sobre ela,  como a razão de utilizar um e-mail em nome de “Carlos Trivoli” de forma
compartilhada. Na realidade, como já demonstrado em outros casos da Lava Jato, este
expediente era utilizado para troca de mensagens confidenciais, sem a necessidade do
trânsito  do  respectivo  e-mail,  já  que  as  duas  pessoas  apenas  acessam  a  caixa  de
correios, com a mesma senha, sem necessidade de enviar a mensagem. Então, era um
expediente de se corresponder de modo seguro, evitando eventual interceptação.

Tal  situação,  pois,  agrava a situação criminal  de  EDUARDO
CUNHA, uma vez que constitui um forte indício da utilização de subterfúgio para
transmitir às suas gerentes ordens bancárias.

Além  desse  expediente,  EDUARDO  CUNHA  ainda  se
correspondia  por  meio  deste  mesmo e-mail.  Em mensagem eletrônica  enviada  em
18/05/2015, por exemplo, a funcionária do banco JULIUS BÄER na Suíça  ELISA
MAILHOS encaminha relação de entradas financeiras da conta ORION:
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Foram anexados à referida mensagem eletrônica comprovantes
(“credit advices”) de cada uma das operações bancárias especificadas, nos quais estão
descritas informações sobre a data da transação, a identificação da operação, o número
da conta beneficiada (481602 – ORION SP) e o banco que remeteu os valores (UBS
AG). Tais operações são exatamente as mesmas relativas ao repasse de propinas
apurado no presente processo, senão vejamos. 

1) Imputou-se que o primeiro depósito de propina realizado por
JOÃO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA foi em 30 de maio de 2011, no
valor de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA em favor da conta
ORION  SP.  Como  anexo  ao  referido  e-mail,  ELISA  MAILHOS  encaminhou  a
EDUARDO CUNHA o seguinte comprovante “credit advice”:

2) Foi imputado que o segundo depósito de propina realizado por
JOÃO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 1º de junho de
2011, no valor de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA em favor
da conta ORION SP. Apesar da pequena discrepância de datas, em razão, possivelmente,
de questões burocráticas envolvendo transferências interbancárias, ELISA MAILHOS
encaminhou  a  EDUARDO  CUNHA como  anexo  ao  referido  e-mail  o  respectivo
“credit advice”:
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Figura 14: Documento constante no evento 153, anexo 12, do presente processo

Figura 15: Documento constante no evento 153, anexo 8, do presente processo
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3) Foi imputado que o terceiro depósito de propina realizado por
JOÃO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 8 de junho de
2011, também no valor de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA
em favor da  conta  ORION SP. Como anexo ao referido e-mail,  ELISA MAILHOS
encaminhou a EDUARDO CUNHA o seguinte comprovante “credit advice”:

4) Foi imputado que o quarto depósito de propina realizado por
JOÃO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em 15 de junho de
2011, também no valor de CHF 250.000,00, mediante transferência da conta ACONA
em favor da  conta  ORION SP. Como anexo ao referido e-mail,  ELISA MAILHOS
encaminhou  a  EDUARDO  CUNHA o  seguinte  comprovante  “credit  advice”,  do
depósito efetivado, em realidade, no dia seguinte (16/06/2011):

5) Por  fim,  foi  imputado  que  o  quinto  depósito  de  propina
realizado por JOÃO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA realizou-se em
23 de junho de 2011, desta vez no valor de CHF 311.700,00, mediante transferência da
conta ACONA em favor da conta ORION SP. Mais uma vez, tal depósito foi confirmado
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Figura 16: Documento constante no evento 153, anexo 9, do presente processo

Figura 17: Documento constante no evento 153, anexo 10, do presente processo
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materialmente não só pelo extrato da conta juntado aos autos desde a denúncia, mas
também  pelo  comprovante  “credit  advice”  encaminhado  por  ELISA MAILHOS  a
EDUARDO CUNHA como anexo ao referido e-mail, conforme evidenciado abaixo:

Em  resposta  ao  correio  eletrônico  da  figura  13,  o  acusado
EDUARDO CUNHA pergunta:  “Isso e  (sic) tudo que recebi? Consegue me passar
todos sem exceção das 2.?”, ao que é respondido por ELISA MAILHOS: “Sim, isso
foi as únicas entradas e foram na Or”, conforme abaixo evidenciado:

Em outro e-mail, juntado no evento 153, anexo 16, dos presentes
autos, ELISA MAILHOS pergunta  a  EDUARDO CUNHA:  “precisam da info do
último pagamento feito por Bel. A relação dele com o beneficiário”. Ora, as mensagens
trocadas reforçam que o ora ACUSADO administrava os recursos de tal conta.

Assim, pelo teor dos documentos reproduzidos acima é nítido que
EDUARDO CUNHA tinha efetiva administração e total disposição dos valores que
transitavam nas contas, os quais nunca saíram de sua esfera de propriedade, a despeito
de sua alegação de que o responsável por essa movimentação era o trustee da conta e
que  a  propriedade dos  valores  havia  sido transferida  sem ônus,  a  exemplo  de  uma
doação. 
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Figura 18: Documento constante no evento 153, anexo 11, do presente processo

Figura 19: E-mail constante no evento 153, anexo 7, do presente processo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Com efeito, a criação de contas em nomes de trusts é apenas mais
um  dos  inúmeros  expedientes  utilizados  por  EDUARDO  CUNHA para  ocultar  e
dissimular a real propriedade dos valores provenientes dos crimes que praticava. Tal
veículo societário tinha por fim distanciar a origem e o destino do dinheiro, na medida
em que, por pura ficção, “transferia a propriedade a terceiros” – no caso, o  trustee –,
dissimulando a identidade do real proprietário dos valores criminosos. 

Em sede de defesa preliminar, EDUARDO CUNHA alegou que
“a simples manutenção de estrutura de trust, quando o beneficiário dos ativos pode ser
facilmente identificado, não implica a prática de lavagem de ativos, conforme decidido
na AP n. 470/MG”. Contudo, tanto os fatos quanto o paradigma diferem do precedente
citado pela ilustre Defesa. 

Primeiramente porque não se trata de “simples manutenção de
estrutura de trust”,  mas sim de recebimento, na conta titularizada pelo  trust,  de
valores  desviados  da  PETROBRAS.  Segundo  porque  os  trusts de  EDUARDO
CUNHA não  foram  “facilmente  identificados”,  sendo  descobertos  somente  porque
houve uma meticulosa investigação por parte das autoridades suíças, após alertadas pela
investigação iniciada no Brasil. Além disso, esse fato somente foi descoberto após o
decurso de mais de dez anos da instituição de tais  trusts e quase sete anos depois da
abertura das respectivas contas nas quais transitaram as propinas.

A utilização de trusts para o branqueamento de capitais oriundos
de  crimes  é  conhecida  da  doutrina  especializada11.  No  caso  concreto,  EDUARDO
CUNHA figurava como settlor e beneficiário dos trusts ORION SP e TRIUMPH SP.
Caso seu propósito fosse, como alegado em interrogatório, o uso da estrutura para fins
de  sucessão  patrimonial,  logicamente  seriam  nomeados  como  beneficiários  seus
herdeiros. Os trusts não tem personalidade jurídica própria, razão pela qual a titularidade
dos bens e valores é formalmente conferida ao trustee, como se dele fossem. Todavia, na
prática,  os  valores  do  trust eram  totalmente  disponíveis  ao  acusado  EDUARDO
CUNHA,  seja  pela  total  administração por  ele  exercida sobre  os  valores,  seja  pela
possibilidade de revogação do trust a qualquer momento. 

11 Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal. Carla Veríssimo De Carlo (coord.); Andrey Borges de
Mendonça … [et al] – 2.ed. - Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 447. 
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Neste sentido, consta nos documentos da conta  ORION SP um
“Instrumento  de  Revogação  Parcial  do  Contrato”,  no  qual  EDUARDO  CUNHA
revogou parcialmente o trust ORION SP para transferir USD 264.000,00, em favor do
escritório de advocacia uruguaio POSADAS & VECINO, em requerimento assinado
de próprio punho, conforme abaixo reproduzido:

Ora, se EDUARDO CUNHA poderia revogar a qualquer tempo,
mediante simples requerimento, as cláusulas que conferiam ao trustee a atribuição única
de  administração  da  conta,  evidente  que  tinha  disponibilidade  integral  dos  valores
mantidos no trust.
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Figura 20: Documento constante no evento 2, AP-INQPOL20, fl. 148, do presente processo
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A esse  respeito,  EDUARDO CUNHA,  em seu  interrogatório,
alegou que:

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. É…veja bem. É…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 inclusive aí traduzido. Que eu poderia ter uma movimentação
limitada sem qualquer tipo de transferência, apenas pra efeito de aplicação. E
por  que razão dessa  procuração? Por  que eu trazia  uma operação,  é…de
Nova York que era uma operação de venda de Cut de ações.  Quê que é
vender Cut?
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 Cut a um valor quase três vezes o
valor de mercado da ação. É, 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. 

Todavia, no próprio documento acima reproduzido,  assinado de
próprio punho,  EDUARDO CUNHA declarou que  “Eu/nós atesto/atestamos que o
Depositário (no caso, o trustee) manteve os valores depositados no Trust disponíveis
para o meu/nosso acompanhamento todo o tempo, desde que pedido meu/nosso lhe
fosse dirigido. Além disso, eu/nós estou/estamos informado(s) de todas as transações,
atos e procedimentos efetuados, havendo estes sido aprovados por mim/nós. De forma
semelhante,  por  meio  desta,  autorizo  a  adoção  das  mesmas  transações,  atos  e
procedimentos em relação à Quantia Revogada, sem restrições”. (Grifos nossos).

Portanto,  ao  contrário  do  alegado,  EDUARDO  CUNHA
aprovava  todas  as  transações  do  trust ORION  SP,  conforme  evidenciado pelo
documento  acima  reproduzido  e  pelos  e-mails  juntados  aos  autos,  bem  como  pela
periodicidade mensal elegida por EDUARDO CUNHA para receber as informações da
conta:
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Ressalte-se que na época da instituição dos  trusts  ORION SP e
TRIUMPH,  da  abertura  das  respectivas  contas  bancárias  e  das  movimentações
realizadas  o  acusado  EDUARDO CUNHA era  Deputado  Federal.  Nesta  condição,
EDUARDO CUNHA era  considerado uma  Pessoa  Politicamente  Exposta  (PEP,  na
abreviação da expressão em inglês). 

A respeito das PEP's, tanto o Brasil quanto a Suíça assumiram um
dever  de  especial  diligência  bancária,  ou  diligência  reforçada,  conforme  obrigação
prevista no artigo 52 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada
pelo Decreto n° 5.687, de 31 de janeiro de 2006, verbis:

Artigo 52
Prevenção e detecção de transferências de produto de delito
1.Sem prejuízo ao disposto no Artigo 14 da presente Convenção, cada Estado Parte
adotará as  medidas  que  sejam necessárias,  em conformidade com sua  legislação
interna, para exigir das instituições financeiras que funcionam em seu território que
verifiquem a identidade dos clientes, adotem medidas razoáveis para determinar
a identidade dos beneficiários finais dos fundos depositados em contas vultosas,
e intensifiquem seu escrutínio de toda conta solicitada ou mantida no ou pelo
nome de pessoas que desempenhem ou tenham desempenhado funções públicas
eminentes  e  de  seus  familiares  e  estreitos  colaboradores.  Esse  escrutínio
intensificado  dar-se-á  estruturado  razoavelmente  de  modo  que  permita  descobrir
transações suspeitas com objetivo de informar às autoridades competentes  e  não
deverá ser concebido de forma que atrapalhe ou impeça o curso normal do negócio
das instituições financeiras com sua legítima clientela. 

Mesmo nesta condição, EDUARDO CUNHA permaneceu como
beneficiário final dos fundos depositados nas contas analisadas no presente processo. Tal
situação indica que houve uma conivência do banco Merrill Lynch (e do sucessor Julius
Bäer)  sobre  a  real  identidade  por  trás  das  contas  ORION  SP,  TRIUMPH,
NETHERTON e KOPEK. 

Como  visto  nos  e-mails  trocados,  os  contatos  principais  de
EDUARDO CUNHA nestas instituições bancárias eram ELISA MAILHOS, gerente da
conta,  e  MARY  KIYONAGA,  que  conforme  relatado  pelo  próprio  CUNHA
acompanhava seu relacionamento bancário desde os anos 1990, quando as contas do
acusado ainda situavam-se nos Estados Unidos e em Cayman. 

Ambas foram arroladas como testemunhas de Defesa, porém, em
razão de serem pessoas estrangeiras residentes no exterior, a Defesa não se desincumbiu
de  providenciar  suas  oitivas  como  testemunhas  a  tempo  da  instrução  do  processo.
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Figura 21: Documento constante no 2, AP-INQPOL20, fl. 6, do presente processo
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Todavia, verifica-se que, em realidade, suas situações processuais assemelham-se mais à
de coautoras do crime de lavagem de dinheiro do que de testemunhas propriamente
ditas, razão pela qual suas eventuais declarações seriam potencialmente infrutíferas em
razão das garantias da autodefesa e da não autoincriminação. 

Registre-se  ainda  que  nesta  atividade  criminosa  EDUARDO
CUNHA foi  auxiliado  pelo  escritório  uruguaio  POSADAS  Y  VECINO
CONSULTORES INTERNACIONALES – PVCI, responsável pela abertura da conta
NETHERTON e pela constituição de sociedades e abertura de diversas outras contas
utilizadas por criminosos para a lavagem de dinheiro, a exemplo da conta FORBAL,
controlada por NESTOR CERVERÓ, e da HAYLEY, utilizada por RENATO DUQUE. 

A vinculação entre  EDUARDO CUNHA,  os  funcionários  do
Banco Merrill Lynch (domínio ml.com) e os representantes do POSADAS Y VECINO
(domínio  pvci.com.uy)  é  comprovada  pela  lista  de  contatos  encaminhado  pela
Microsoft do e-mail ctrivoli0987@hotmail.com, reproduzida abaixo:

A  despeito  da  alegação  de  EDUARDO  CUNHA  em  seu
interrogatório de  que  o  escritório  POSADAS  & VECINO  é  “um  escritório  de
advocacia extremamente forte”, com “tributaristas de muita qualidade”, e que “não é
uma agência  de  empresas  offshore”,  verifica-se  que  o  referido escritório  já  esteve
envolvido em diversos escândalos de lavagem de dinheiro a nível mundial, inclusive na
constituição de sociedades offshore utilizadas pelo traficante de armas sírio naturalizado
argentino MONZER AL KASSAR e pelo banqueiro saudita GHAIT PHARAON, dono
no Bank of Credit and Commerce International – BCCI, que lavava dinheiro para o
narcotráfico e para o terrorismo internacional. 

O  modus  operandi utilizado  por  POSADAS Y VECINO para
lavar o dinheiro de MONZER AL KASSAR e GHAIT PHARAON, dois procurados
internacionalmente  nos anos 1990  e 2000, é muito semelhante ao utilizado para lavar
dinheiro de  EDUARDO CUNHA,  inclusive sendo utilizado o mesmo banco Merril
Lynch, conforme destacado no relatório da Comisión Investigadora de Operaciones de
Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados da Argentina:

“El acta de constitución de FUNDS S.A. fue suscripta por los mencionados
FRANCISCO OBES SECCO y TOMAS GUERRERO COSTA, IGNACIO
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Figura 22: Conteúdo do arquivo "ContactsArchive_20161027.76704.xlsx", encaminhado em mídia digital à 13ª
Vara Federal através do Ofício n° 2011/2016 – PRPR no processo conexo n° 5026658-17.2016.404.7000

ContactEmail CreateDate LastChange QuickName
rvairo@pvci.com.uy 29/4/2012 18:14 3/7/2012 20:06 rvairo
magoncalves062@gmail.com 21/7/2012 15:11 21/7/2012 15:11 magoncalves062
mpino@pvci.com.uy 3/6/2012 21:18 3/7/2012 20:06 mpino
parvez_wu@hotmail.com 23/2/2012 18:23 3/7/2012 20:06 parvez_wu

11/9/2015 11:00 11/9/2015 11:00 EchoSoundTestService
ednyon@hotmail.com 7/2/2010 13:36 10/12/2015 03:38 ednyon
esteban_garcia@ml.com 10/11/2009 12:09 3/7/2012 20:06 esteban_garcia
mary_kiyonaga@ml.com 28/9/2009 16:40 3/7/2012 20:06 mary_kiyonaga
mkiyonaga@gmail.com 22/12/2009 11:39 3/7/2012 20:06 mkiyonaga
adeboismenu@pvci.com.uy 5/10/2009 03:06 3/7/2012 20:06 adeboismenu
elisa_mailhos@ml.com 28/9/2009 16:40 3/7/2012 20:06 elisa_mailhos

mailto:ctrivoli0987@hotmail.com
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DE POSADAS MONTERO (casado con MARIA MAGDALENA SECCO
DE  SOUZA),  constando  también  la  dirección:  Juncal  1305,  piso  21,
Montevideo. 
TOMAS GUERRERO COSTA suscribió también el acta de constitución de
QUANTUM TRADE S.A., nuevamente con domicílio en Juncal 1305, piso
21, Montevideo. Cabe aclarar que en el informe presentado por Carlos Alberto
Gesto, en su carácter de Principal de la División Investigaciones Preventivas
de la Policía Federal Argentina, en los causa “Pharaon Gaith s/denuncia”, se
señala que “resulta importante destacar que los abogados de MERRIL
LYNCH GROUP, Tomás GUERRERO COSTA y JUAN C. OREGGIA
CARRAU; quienes habían interpuesto el recurso por los procedimientos
efectuados,  pertenecían  al  estudio  que  corre  con  la  denominación
“POSADAS, POSADAS & VECINO”,  ubicado en la calle Juncal 1305,
psio 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo domicilio de la
empresa  “COMERAL  S.A.”  una  empresa  de  servicios  del  grupo
PHARAON cuyo único accionista (100%) era la empresa CONCORDE
INTERNATIONAL TRADING (grupo  PHARAON);  siendo  director  de
COMERAL SA una persona llamada Antonio C.L. de SOUZA BANDEIRA
(no identificado hasta el momento).”12  (grifos nossos)

Em  suma,  foi  destacado  pelos  deputados  argentinos  que  o
escritório POSADAS Y VECINO tinha uma atuação destacada no mercado negro da
lavagem de dinheiro em favor do crime organizado. Neste sentido:

“La  segunda  operativa  es  la  que  ha  optimizado  en  Uruguay  el  Estudio
Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad lo que prima en la oferta del
mencionado Estudio, y de otros similares, es la oferta de «SAFIs », esto es de
sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica
carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite
fáciles  modalidades  de  ocultamiento  de  las  personas  de  los  accionistas.
Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto
bancario  uruguayo,  uno  de  los  más  rígidos  del  mundo,  es  claro  que  el
mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso
que  estudia  esta  Comisión  permite  evaluar  cabalmente  como  más  de  un
centenar de SAFIs operadas por el  Federal  Bank y el American Exchange
Bank pueden montar una gigante red de lavado de dinero. Es claro que la
SAFIs –a diferencia de las sociedades anónimas uruguayasson confeccionadas
a medida cliente y son administradas por el Estudio confeccionador de las
mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual
ilegalidad en la que incurriría el Estudio administrador de la sociedad y aún
planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado
numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetípico de una
actividad que lesiona a las economías paradojalmente asociadas al Uruguay.”13

Importante destacar, novamente, que o escritório POSADAS Y
VECINO,  além  de  auxiliar  EDUARDO  CUNHA em  transferências  bancárias,
também era responsável por constituir  trusts e  offshores em favor do ex-deputado.
Neste sentido, foi apurado que a conta NETHERTON INVESTMENTS na Suíça foi
aberta  pelo  escritório  uruguaio  POSADAS  Y  VECINO  CONSULTORES

12 Trecho do relatório constante no site http://www.cipce.org.ar/sites/default/files/2016/03/articulos2431_7.pdf, 
acesso em 17 de fevereiro de 2017 às 19:47. 

13 Trecho do relatório constante no site http://www.cipce.org.ar/sites/default/files/2016/03/articulos2431_8.pdf, 
acesso em 17 de fevereiro de 2017 às 19:50. 
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INTERNACIONALES  e  pelo  operador  financeiro  LUIS  MARIA  PINEYRUA
PITTALUGA.

Referida  conta  NETHERTON,  também  mantida  no  Banco
Julius Baer (antigo Merrill Lynch), de n. 4548.6752, foi aberta em 29.09.2008 e teve
valores  bloqueados  em  17.04.2015.  Segundo  declarado,  sua  utilização  era  para
supostos novos negócios de EDUARDO CUNHA, em especial negócios energéticos
(energy business).

Conforme  imputado  na  denúncia,  há  prova  documental  que
indica que tal conta tinha como o beneficiário efetivo (beneficial owner) e responsável
econômico dos valores transacionados o denunciado EDUARDO CUNHA, sendo este
o  verdadeiro  responsável  pelo  controle  sobre  a  conta,  conforme  se  pode  ver  do
documento abaixo: 

Consta,  inclusive,  cópia  do  passaporte  do  denunciado,  assim
como  dados  pessoais  e  profissionais,  o  endereço  do  Rio  de  Janeiro e o  telefone
indicado como sendo o “telefone da casa do cliente” (Client Home Phone). A gerente
da conta é a mesma das outras contas de EDUARDO CUNHA (ELISA P. MAILHOS)
e, ao final, há afirmação de que se trata do mesmo cliente da TRIUMPH, ORION e
KOPEK,  que  estaria  fazendo  uma  reestruturação  de  seus  ativos  para  “fins  de
planejamento financeiro”. Consta,  ainda, a afirmação de que  EDUARDO CUNHA
estaria interessado em trabalhar na Suíça. 

Em favor desta conta, em 11 de abril de 2014, menos de um mês
depois da deflagração da Operação Lava Jato, foram transferidos CHF 970.261,34 e
EUR 22.068,37 provenientes do trust ORION SP, em razão da liquidação dos ativos e
do encerramento desta última conta. 

Conforme  comprovado  documentalmente  nos  extratos  destas
contas, a NETHERTON recebeu parte dos recursos de origem criminosa depositados
por JOÃO AUGUSTO HENRIQUES em favor de EDUARDO CUNHA. 

Finalmente,  em  04/08/2014,  EDUARDO  CUNHA promoveu
transferência  de  US$ 165.000,00 da conta  da  offshore NETHERTON para  a  conta
denominada KÖPEK, de titularidade de CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, companheira
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Figura 23: Documento constante no evento 2, AP-INQPOL22, do presente processo
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do então  parlamentar, sendo que o montante foi utilizado para custear despesas em
cartão de crédito do casal e sua filha no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015.

Consta  no  Relatório  de  Análise  n°  011/2016 –  ASSPA/PRPR
(evento 85, anexo 37) o caminho do dinheiro percorrido até o recebimento dos valores
na conta KOPEK. Em síntese, a despeito da alegação de EDUARDO CUNHA de que
tais  valores  foram  obtidos  com  o  retorno  de  investimentos  liquidados,  restou
demonstrado  que  boa  parte  dos  valores  em  tal  conta  teve  origem  nos  recursos
transferidos da conta ORION para a NETHERTON e sucessivamente para a KOPEK. 

Neste sentido:

Como  visto  acima,  após  a  ORION  SP  rebeber  os  CHF
1.311.700,00  francos  suíços  da  ACONA,  todo  o  saldo  da  conta,  qual  seja,  CHF
970.261,63  e  EUR  22.608,37,  foi  transferido  para  a  conta  NETHERTON,  em
11/04/2014. Ato contínuo, apenas 4 meses depois,  em 04/08/2014, a NETHERTON
transferiu  para  a  KÖPEK  a  quantia  de  USD  165.000,00,  conforme  demonstrado
abaixo:

Conforme  imputado  na  denúncia  e  amparado  pela  prova
documental,  restou  comprovado  que  tais  valores  ilícitos  transferidos  para  a  conta
KÖPEK foram  utilizados  para  pagar  despesas  de  cartões  de  crédito  do  acusado
EDUARDO  CUNHA,  de  sua  filha  DANIELLE  DYTZ  DA  CUNHA
DOCTOROVICH  e  de  sua  esposa  CLÁUDIA CORDEIRO  CRUZ,  no  CORNER
CARD, no valor de USD 156.275,49 entre 5 de agosto de 2014 e 02 de fevereiro de
2015

A  respeito  desta  conta  KÖPEK,  o  acusado  EDUARDO
CUNHA assim declarou em seu interrogatório (evento 243):

Defesa: - É, o senhor poderia falar sobre a conta Kopec?
Interrogado:- Bom, muito importante falar da conta Kopec. A conta Kopec,
e  aí  é  importante  eu  colocar,  porque  inclusive  tem até  tem documentos
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juntados na denúncia, ficou muito claro isso aqui, se eu não me engano na
página 78, tem uma parte de um fac-símile que fala o seguinte: "…conta
Kopec, fala, é…Credicard, use money, valor relativos a conta do número
que é da triumph, 466857". Bom, essa conta Kopec, foi aberta por mim na
pessoa física da minha esposa como uma conta de cartão de crédito. Eu fiz
essa abertura dessa conta,  obtive o cartão de crédito em nome da minha
esposa.  Primeiro,  por  que  ele  viajava  com mais  regularidade  pra  poder
assistir  filhos  nossos  que  viajavam  ao  exterior.  Em  segundo  lugar,
obviamente o banco,  talvez o banco nem aceitasse abrir  uma conta para
mim… e mesmo para cartão de crédito em meu nome, por ser politicamente
exposto e era fora do Trust. Então…

A partir  dos  extratos  da  conta  KÖPEK juntados  aos  autos,
restou evidência a completa incompatibilidade entre os gastos do acusado EDUARDO
CUNHA e seus familiares com os rendimentos lícitos declarados. Conforme descrito
na denúncia, por exemplo, o acusado gastou, com seu cartão: (i) USD 1.041,06 em um
jantar  no  dia  28.12.2012  no  Nobu  Restaurant  em Miami  Beach;  (ii) USD 824,00
também no dia 28.12.2012 no restaurante italiano Quattro, em Miami Beach; (iii) USD
2.327,25 no dia 29.12.2012 na loja de departamentos Saks Fifth Avenue;  (iv) USD
3.803,85 na loja de grife Salvatore Ferragamo, também no dia 29.12.2012;  (v) USD
576,00 no restaurante Carpaccio Bal Harbor, no dia 29.12.2012; (vi) USD 1.198,02 no
dia 30.12.2012, no Restaurante Joes Stone Crab, em Miami Beach; (vii) USD 973,76,
no dia 31.12.2012, no restaurante Il Mullino Ny, em Miami;  (viii) USD 1.497,46 no
dia 01.01.2013 no restaurante Prime Italian; (ix) USD 1.595,30 na loja de grife Giorgio
Armani,  no  02.01.2013;  (x) USD  3.531,13  no  dia  02.01.2013,  na  loja  de  grife
Ermenegildo Zegna; (xi) USD 23.047,02 no Hotel The Perry, no dia 04 e 05.01.2013.
Assim,  em  apenas  nove  dias,  EDUARDO  CUNHA gastou  a  quantia  de  USD
42.258,00 – equivalente a aproximadamente R$ 169.545,58 – em restaurantes, hotel e
lojas de grife. 

Importante destacar que, na época, o denunciado declarou
receber, por salário, a quantia de R$ 17.794,76 por mês.

E as despesas continuam nos meses que seguem. Por exemplo,
em fevereiro de 2013, o acusado gastou:  (i) US$ 1.175,85 na loja de grife Salvatore
Ferragamo em Nova Iorque;  (ii) USD 909,95 no dia 09.02 na loja de equipamentos
Apple Store; (iii) USD 1.668,04 no restaurante Daniel, no dia 10 de fevereiro, também
em Nova Iorque; (iv) USD 1.920,23 no dia 11.02 no restaurante Per Se, em Nova Ior-
que;  (v) USD 2.761,47 no dia  12.02 no Hotel  Hilton,  em Nova Iorque;  (vi) USD
750,00 no dia 12.02 em ingressos para show. Em fevereiro de 2013 gastou, ainda, (vii)
USD 1.043,40 no Hotel The Dolder Grande em Zurique, em 12.02.2013;  (viii) USD
3.636,38 no Hotel Baur Au Lac, em Zurique, no dia 14.02.2013, assim como (ix) USD
5.975,49, em 16.02.2013, em hospedagem no Hotel Crillon, em Paris. Gastou, tam-
bém, (x) USD 2.496,63 em um jantar no restaurante Le Grand Vefour, em Paris, no dia
15.02.2013. Em 25.03.2013 gastou (xi) USD 3.572,63 no Hotel W. Barcelona, na Es-
panha. Em 20.06.2013 gastou  (xii) USD 3.048,59 no restaurante Russkiy Ampir, em
Saint Petersbur, na Russia.

Em setembro de 2013, gastou (i) USD 2.150,29 na loja Salvatore
Ferragamo em Nova Iorque no dia 19.09.2013. Gastou, no mesmo dia 19.09.2013, (ii)
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USD 5.443,75 na Loja Chanel #4. No dia 20.09.2013 gastou (iii) USD 1.578,69 na loja
Bloomrogdale's #001; (iv) USD 8.1165,00 na loja de sapatados masculina Pravda Ab-
bigliamento. No dia 21.09 gastou, ainda,  (v) USD 931,92 na Apple Store,  (vi) USD
762,13 na loja Turnbull and Asser, e (vii) USD 237,75 na Asics. Em janeiro de 2014,
em Paris, o denunciado gastou (viii) USD 1.538,55 no restaurante parisiense Le Grand
Vefour (09.01), (ix) USD 2.222,69 no restaurante Lasserre (11.01), e (x) USD 9.811,29
no hotel Meurice, também em Paris (12.01). Em março de 2014, em nova viagem para
a Europa, o denunciado gastou  (xi) USD 1.180,58 na loja Salvatore Ferragamo, em
Roma na Itália  (02.03),  (xii) USD 1.335,17 na loja Ermenegildo Zegna em Roma
(02.03),  (xiii) USD 1.335,17 no restaurante Osteria Dell Antiquar, também em Roma
(02.03), (xiv) USD 1.942,50 no Hotel Raphael, em Roma (03.03), (xv) USD 730,03 no
Harry's Bar em Veneza (04.03);  (xvi) USD 1.619,63 no Restaurante Enoteca Nazio-
nale,  em Florença (05.03),  (xvii) USD 4.931,77 Hotel Danieli,  em Veneza (05.03),
(xviii) USD 2.765,20 no hotel Four Seasons em Florença (07.03),  (xix) USD 773,18
no  Restaurante  Porto  Santa  Maria,  em  Cascais em Portugal  (08.03),  e  (xx) USD
2.368,95 no Grande Real Villa Hotel, também em Cascais (09.03). Em abril de 2014,
gastou (xxi) USD 5.927,23 para se hospedar no Hotel Burj AI Arak, em Dubai. 

A respeito da natureza e da extravagância destes gastos, o acu-
sado EDUARDO CUNHA, sem dar qualquer justificativa plausível, assim se manifes-
tou em seu interrogatório (evento 243):

Interrogado:-Então como eu estava dizendo,  eu abri  essa  conta,  que era
uma conta de cartão de crédito, e tá colocado nesses documentos como cons-
tou da denúncia, na página 78, que é Credicard Money, e essa informação
que detinha minha esposa, porque era uma conta de cartão de crédito, que
funcionava da seguinte maneira: o Trust deu a garantia, a garantia do Trust
era o valor do limite do cartão de crédito, então o Trust... primeiro o cartão
de crédito era o American Express, então o Trust deu a garantia do América
Express, que era de setenta e cinco mil dólares. Então o limite dos cartões,
ficava limitado ao tamanho da garantia, se efetivamente a parte não fosse
paga, executa-se essa garantia e encerra-se a conta. Era essa a sistemática, e
em 2012, o América Express, talvez pela, pela condição de politicamente ex-
posto, encerrou, digamos assim, encerrou o cartão. Cancelou o cartão mesmo
ele não tendo nenhum problema, ele cancelou. Não quis ter mais a conta, e aí
foi contatada a Visa, na mesma conta, só que a garantia da Visa era cento e
cinquenta mil dólares não era setenta e cinco. Aí nesse ano que foi colocado,
em 2012, cento e cinquenta mil dólares, a América Express levou ainda um
tempo pra retornar a garantia de modo que nesse ano de 2012, ficam duzen-
tos  e  vinte  e  cinco  mil  dólares  de  garantia,  porque  tinha  a  garantia  da
América Express que não tinha ainda sido liberada pela América Express,
associada a garantia do Visa. Funcionava da seguinte maneira, ele é um car-
tão do titular, da minha esposa, e eu tinha um cartão de dependente. Colo-
quei a minha, a minha filha mais velha, que morava no exterior, como outro
cartão de crédito dependente, é um novo, na denúncia ele coloca minha filha
como beneficiária da conta. Primeiro lugar, que isso aqui não é uma conta
(ininteligível), é uma conta de pessoa física. Conta da minha esposa pessoa
física, não é conta numerada, não é conta Offshore, não tem qualquer tipo de
disfarce nem ocultação. A conta é dela. Essa conta detinha única e exclusiva-
mente cartão de crédito e fez, fora o cartão de crédito, apenas pagamentos,
que não foram aceitos, débito em cartão de crédito como, por exemplo, a
(ininteligível), que minha enteada, ela comprou, a Gabriela e, que eles atri-
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buem como academia de tênis, não era uma academia de tênis, era escola
que meu filho fez o 1º ano do 2º grau nos Estados Unidos naquele momento.
A escola ficava dentro da IMG ACADEMIES, e a hospedagem era dentro da
IMG ACADEMIES,  lá  que ele  morava,  então consequentemente  o paga-
mento foi feito IMG ACADEMIES, mas não era aula de tênis de, nem que
não sei o que, era simplesmente a escola do 1º ano do 2º grau do meu filho.
Essa que é a realidade. Aí veio uma atribuição, é uma atribuição é do Minis-
tério Público, de transferência de partes dos recursos que vieram da Orion,
para a Köpek, de cento e sessenta e cinco mil dólares, em agosto de 2014.
Primeira lista na denúncia, nas páginas 33, 34, várias despesas de cartão de
crédito, só que essas despesas que estão juntadas, são anteriores a agosto de
2014,  ou  seja,  não  estava  vinculada  a  nenhuma  transferência  depois  de
agosto de 2014 e sim as transferências que foram colocadas pela Truimph,
que não tem nenhuma contestação, que estava se colocando no patrimônio. E
segundo lugar, é importante colocar aqui, quando houve o encerramento da
conta Orion, foi transferido para o Trust Netherton o valor de novecentos e
setenta mil francos suíços, vinte dois mil euros e ativos. Quando foi encer-
rada a  Triumph, foi transferida pra conta da Netherton, o Trust Netherton,
cerca de duzentos e quarenta e seis mil dólares e mais ativos. A transferência
foi feita em dólar, após a transferência dos cento e sessenta e cinco mil dóla-
res, da conta Netherton para a conta Köpek, restou o saldo integral vindo da
Orion, novecentos e setenta mil francos suíços, vinte e dois mil euros, os
mesmos ativos  que foram transferidos  e  restou do que foi  transferido da
Triumph,cento e sessenta e cinco mil dólares, retirando de saldo em dólar, a
importância de cento e sessenta e cinco mil dólares Então não tem como se
atribuir  que a transferência  da Netherton para  a Köpek usou os  recursos
oriundo da Orion. Essa afirmação não era verdadeira e ela é facilmente com-
provada e eu pediria inclusive a defesa, que solicitasse por diligência o port-
fólio valuetion de cada uma dessas contas, que o portfólio valuetion, que tem
como anexo, o e-mail que foi quebrado, apenas um mês de 2013, ele pode ter
todas as movimentações da conta, se o banco fornecer o portfólio valuetion.
Ele é muito mais extenso do que um simples extrato bancário e pode saber
todas as movimentações de compra e venda de ativos, daquilo que efetiva-
mente foi transferido, pra que possa fazer uma prova real, daquilo que efeti-
vamente  aconteceu.  Então  eu  quero  deixar  isso  claro,  que  não  houve
movimento da Orion, de recursos da Orion, após 2011 dentro da conta Kö-
pek. E a conta Köpek foi utilizada pra cartão de crédito. 

A respeito das alegações acima transcritas, cumpre ressaltar que
o caminho do dinheiro da  ORION para a  NETHERTON e depois para a  KÖPEK
está comprovada documentalmente por meio dos extratos bancários juntados aos au-
tos. Quisesse EDUARDO CUNHA produzir prova em outro sentido (ou desconstituir
a prova feita), mormente demonstrar por meio do “Portfolio Evaluation” das contas
que a origem dos valores da conta KÖPEK não são as transferências da ORION, mas
sim a liquidação de ações,  securities e outros títulos financeiros, bastaria sua Defesa
requerer ao banco e promover a juntada destes documentos. Seria fácil e não custosa!

Quedou-se inerte entretanto justamente porque todos os investi-
mentos que o ACUSADO promovia através de seus trusts eram ilícitos. Ou seja, não
só os valores mantidos por  EDUARDO CUNHA em suas contas,  mas também as
ações,  securities  e outros títulos financeiros são provenientes dos crimes praticados
pelo acusado, de modo que a natureza dos valores transferidos da ORION para a NE-
THERTON e  posteriormente para a  KÖPEK,  seja em dinheiro ou obtidos com a
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compra e venda de títulos mobiliários, em nada altera sua situação processual, já que
sujo.

Ademais, ao contrário do alegado em interrogatório de que a de-
núncia “não estava vinculada a nenhuma transferência depois de agosto de 2014”,
isto é,  só foram descritas despesas do cartão de crédito anteriores a agosto de 2014,
quando  foi  realizada  a  transferência  da  NETHERTON para  a  KÖPEK de  USD
165.000,00 acima mencionada,  foram imputadas uma série de  despesas realizadas
após tal data, todas incompatíveis com o patrimônio lícito e declarado do denun-
ciado, inclusive após a eleição de EDUARDO CUNHA para Presidente da Câ-
mara dos Deputados (ocorrida em fevereiro de 2015). 

Conforme descrito na denúncia, em nova viagem a Paris, em fe-
vereiro de 2015, o denunciado gastou  (i) USD  1.357,24 no restaurante Guy Savoy
(14.02);  (ii) USD  8.111,79  na  loja  de  roupas  masculinas  Textiles  Astrum  France
(16.02), (iii) USD 965.69 no restaurante Les Tablettes (JLN 16 Rest) (15.02); (iv) USD
1.177,76 no restaurante Le Grand Vefour (18.02),  (v) USD 15.880,26 no Hotel Plaza
Athenee (19.02),  (vi) USD 1.469,49 no restaurante Os Arcos em Paço D'Arcos, em
Portugal (20.02) e (vii) USD 2.924,60 no Grande Real Villa Hotel, em Cascais (22.02).

Sua esposa CLÁUDIA CRUZ, por outro lado, nada obstante te-
nha declarado ser “dona de casa” nos documentos bancários suíços,  somente  após
agosto de 2014  (i) USD 1.482,11 na Louis Vitton em Paris (15.02.2015);  (ii) USD
2.879,51 na Chanel em Paris (16.02.2015), (iii) USD 6.537,77 na Charvet Place Ven-
dôme em Paris  (16.02.2015),  (iv) USD 1.676,65 na loja Hermès (16.02.2015),  (v)
USD 960,58 na  loja de roupas Balenciaga (16.02.2015), e (vi) USD 1.178,11 na loja
Chanel, em Paris (18.02.2015), isso sem contar os inúmeros gastos que ela promoveu
anteriormente a este marco temporal. 

Todos  estes  valores  foram  pagos  com  parte  do  dinheiro  de
propina recebido por EDUARDO CUNHA. 

Nesses termos, a despeito da alegação de EDUARDO CUNHA
de  que  a  denúncia  seria  inepta  por  não  descrever  “fatos  concretos  indicativos  da
origem criminosa dos depósitos”, restou evidenciado, a partir das diversas, fortes e
contundentes provas juntadas aos autos e do fluxo financeiro dos valores, que grande
parte  dos  valores  que  transitaram  nessas  contas  tiveram  origem  no  contrato  de
aquisição dos direitos exploratórios do campo de Benin e nas respectivas propinas
ajustadas neste negócio, conforme sintetizado na seguinte equação:

Adicionalmente a estas contas, o acusado EDUARDO CUNHA
também mantinha na Suíça a conta em nome do trust TRIUMPH SP, o qual também
não foi declarado às autoridades brasileiras (cf. tópico 3.2, a diante). Assim como na
conta do trust ORION SP, a conta TRIUMPH SP foi aberta no Merrill Lynch (atual
Julius Baer) em 3 de maio de 2007. O  trust foi registrado em Douglas,  capital do

 53/102

PETROBRAS → CBH → LUSITANIA → ACONA → ORION SP → NETHERTON → KÖPEK



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

paraíso fiscal chamado Ilha de Man (Isle of Man), figurando  EDUARDO CUNHA
tanto como instituidor (settlor) como beneficiário efetivo e final (beneficial owner). 

Com efeito, a conta KÖPEK era vinculada ao trust TRIUMPH,
na medida em que o limite do cartão de crédito CORNERCARD vinculado à primeira
conta era estipulado conforme a garantia oferecida pelo trust. 

Assim  como  na  conta  ORION  SP,  o  acusado  EDUARDO
CUNHA também declarou, em requerimento assinado de próprio punho, a utilização
do  e-mail  ctrivoli0987@hotmail.com para  comunicação  entre  cliente  e  instituição
bancária, conforme abaixo reproduzido: 

A responsabilidade  de  EDUARDO  CUNHA pela  instituição
deste trust  TRIUMPH e pela criação da respectiva conta bancária é inconteste, tendo
inclusive  sido  admitida  pelo  acusado  em  seu  interrogatório.  Inclusive,  o  acusado
também  manejava  as  operações  realizadas  nesta  conta  por  meio  do  e-mail
ctrivoli0987@hotmail.com,  oque indica a efetiva  administração desta conta.  Todavia,
como visto, não foram identificadas operações bancárias provenientes da corrupção no
contrato de aquisição dos direitos exploratórios do campo de Benin nesta conta em
específico. 

Embora não se tenha estabelecido a relação entre a propina paga
no campo de Benin e os recursos dessa conta (TRIUMPH), isso não significa que tais
valores sejam lícitos. Ao contrário, não havendo fonte lícita declarada, conhecendo-se
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o histórico do DENUNCIADO e havendo diversas investigações por corrupção contra
ele instaurada ainda em andamento, certamente será comprovada também a sua origem
criminosa em investigações autônomas. Tal questão, porém, não é objeto da presente
ação penal no tocante ao crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual a conta em
nome deste trust TRIUMPH será analisada mais detidamente no tópico destinado ao
crime de evasão de divisas.

De  tudo  o  que  foi  exposto,  restou  plenamente  comprovada
testemunhal e documentalmente a responsabilidade criminal de EDUARDO CUNHA
sobre estas contas, bem como sobre o efetivo recebimento, para si, em razão de seu
cargo,  das vantagens indevidas objeto da presente ação penal,  com a utilização de
expedientes  que  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  localização,  disposição,
movimentação e  propriedade  dos  valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  do
delito  de  corrupção  passiva  no  contrato  de  aquisição  de  50%  dos  direitos  de
exploração no campo de petróleo n° 4 da República de Benin. 

3.2.3. Do ato de ofício

Conforme descrito  na denúncia  e comprovado no decorrer  da
instrução da presente ação penal, um percentual dos valores dos contratos celebrados
pela Diretoria Internacional da PETROBRAS – entre eles o de aquisição de 50% dos
direitos exploratórios do campo de petróleo em Benin – era repassado indevidamente
ao grupo político responsável pela nomeação dos cargos mais importantes na referida
pasta. No caso, a partir de 2007, o partido responsável era o Partido do Movimento
Democrático do Brasil – PMDB. 

Assim  ocorreu  nos  (i) contratos  para  construção  dos  navios-
sonda  PETROBRAS 10000  e  VITÓRIA 10000,  cujos  crimes  relativos  às  pessoas
destituídas de foro por prerrogativa de função foram apurados por este Juízo nos autos
da Ação Penal n° 5083838-59.2014.404.7000; e no  (ii) contrato de afretamento do
navio-sonda  TITANIUM  EXPLORER,  apurado  na  Ação  Penal  n°  5039475-
50.2015.404.7000. 

Neste contexto, o próprio  EDUARDO CUNHA é réu na Ação
Penal autuada originalmente no STF sob o n° 982/DF, a qual foi enviada ao Tribunal
Regional Federal da 2ª Região em razão de foro por prerrogativa de função da corré
SOLANGE ALMEIDA, e que foi recentemente declinada em favor deste Juízo em
razão  da  perda  do  cargo  desta  última.  Naquele  processo,  EDUARDO CUNHA é
acusado de solicitar  e receber,  por intermédio do operador FERNANDO SOARES
(“BAIANO”),  a  quantia  de  USD  5.000.000,00  do  operador  JULIO  CAMARGO
relativos aos navios-sonda PETROBRAS 10000 e VITÓRIA 10000.

Em todos estes processos existem diversas provas de que tanto o
PMDB quanto  o  acusado  EDUARDO  CUNHA beneficiaram-se  direta  e
indiretamente do esquema de corrupção na PETROBRAS, sobretudo no âmbito
da Diretoria Internacional da companhia. 

Ao tempo da nomeação de JORGE LUIZ ZELADA ao cargo de
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Diretor Internacional da PETROBRAS, ocorrida em 4 de março de 2008, o acusado
EDUARDO CUNHA ocupava o cargo de deputado federal pelo  PMDB do Rio de
Janeiro/RJ. Foi comprovado no decorrer da presente ação penal que o ex-deputado
EDUARDO CUNHA participou da sua nomeação, manutenção e apoio no cargo e
posteriormente beneficiou-se financeiramente desta influência.

As provas produzidas na presente ação penal evidenciaram que a
nomeação de JORGE ZELADA se deu em razão de um arranjo político estabelecido
entre o PMDB e o PT, na época o partido governista. Em troca de apoio político em
votações de interesse do governo no Congresso Nacional, a Diretoria Internacional da
PETROBRAS  passou  a  ser  “loteada”  em  favor  do  PMDB  a  partir  de  2007,
especificamente da bancada do PMDB de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. 

Conforme ressaltado pela própria testemunha de defesa na fase
do art. 402 do CPP (evento 242), o ex-deputado federal Nelson Bornier, o acusado
EDUARDO CUNHA era muito próximo mais próximo de FERNANDO DINIZ e da
bancada mineira  do PMDB na Câmara dos  Deputados do que da própria  bancada
carioca do partido naquela casa legislativa. 

Segundo  a  testemunha,  “o  ex-deputado  Eduardo  Cunha  era
muito ligado ao Fernando Diniz, e os dois conversavam muito sobre… principalmente
essa  questão  financeira.  Falavam-se  muito  em  finanças  os  dois.  E  se  via  uma
aproximação muito de perto dos dois, até com mais relação até do que os próprios
deputados  do  Rio  de  Janeiro,  do  partido.  Tinham  uma  relação  muito  próxima
realmente. Mais até que os deputados de Minas da bancada do PMDB, muito mais”.

Como  visto,  do  depoimento  de  Nelson  Bornier  é  possível
depreender que  EDUARDO CUNHA era até mais próximo da bancada mineira do
que da bancada carioca do PMDB na Câmara dos Deputados, o que evidencia o poder
de influência do mesmo nas nomeações indicadas por este grupo político, materializa a
prática do ato de ofício pelo acusado e explica, acima de qualquer dúvida razoável, o
recebimento das propinas operadas por JOÃO HENRIQUES em suas contas.

Tal arranjo foi objeto de intensa negociação entre os líderes do
PMDB na  Câmara  dos  Deputados,  entre  eles  EDUARDO CUNHA  e  o  deputado
federal falecido FERNANDO DINIZ, e os responsáveis pela interlocução do Governo
Federal  nesta atividade de indicação e nomeação de cargos públicos.  Em troca, os
nomeados  comprometiam-se  a  solicitar  vantagens  indevidas  para  seus  “padrinhos”
políticos, em uma espécie de cobrança de “pedágio” relativa aos contratos celebrados
pela Diretoria Internacional.

Neste  sentido,  depôs  o  ex-Diretor  de  Abastecimento  da
Companhia e primeiro delator da Lava Jato, PAULO ROBERTO COSTA14:

Ministério Público Federal:- E tem conhecimento de que aquele mesmo
esquema  que  funcionava  na  diretoria  de  abastecimento,  destinação  do
percentual dos contratos, funcionava na diretoria internacional?
Testemunha:- Falava-se que tinha esse, vamos dizer, pedágio, tinha que
pagar algum valor em relação a apoio político (…);

14 Em depoimento prestado nos autos da Ação Penal n° 5039475-50.2015.404.7000, prova constante no doc. 17
anexo à denúncia. 
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Já naquela época, as chantagens legislativas em troca de cargos
na  PETROBRAS  eram  constantemente  noticiadas  nos  veículos  de  imprensa,  a
exemplo da reportagem15 de 22 de novembro de 2007 publicada pelo Estado de São
Paulo reproduzida abaixo:

Título: PMDB aproveita votação para exigir cargo na Petrobras
Autor: Domingos, Joao; Madueño, Denise
Fonte: O Estado de São Paulo, 22/11/2007, Nacional, p. A5
Partido só apoiou projeto de entrada da Venezuela no Mercosul depois
de garantida a nomeação de Zelada
O PMDB aproveitou  a  votação  da  adesão  da  Venezuela  ao  Mercosul  na
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (CCJ)  da  Câmara  para  emparedar  o
governo.  O  partido  ameaçou  não  participar  da  votação  se  não
conseguisse nomear Jorge Luiz Zelada para a Diretoria Internacional
da Petrobras.
Os peemedebistas só votaram a favor do projeto depois de ouvir do líder do
governo,  José  Múcio  Monteiro  (PTB-PE),  a  garantia  de  que  Zelada  será
nomeado. “O governo tem palavra e vai cumprir todos os acordos feitos. As
coisas vão acontecer, mas não condicionadas a uma votação. A entrada da
Venezuela no Mercosul é importante para o Brasil”, afirmou o líder.
A nomeação de Zelada foi exigência do PMDB de Minas. Mas os paulistas
também pressionaram pelo atendimento da reivindicação do ex-governador
Orestes Quércia, que quer nomear Miguel Colasuonno para a presidência da
Companhia  de  Entrepostos  e  Armazéns  Gerais  de  São  Paulo  (Ceagesp),
empresa do Ministério da Agricultura.
Para aprovar a CPMF, o partido tem cobrado do governo cargos importantes.
Quer,  por  exemplo,  o  controle  de todo o sistema elétrico.  A começar  do
Ministério de Minas e Energia, para o qual aguarda a volta de Silas Rondeau,
afastado depois que a Polícia Federal o apontou como suspeito de receber
propinas da empreiteira Gautama. O PMDB exige ainda as presidências da
Eletrobrás,  da  Eletrosul  e  da  Eletronorte.  Em 2008  as  estatais  do  setor
elétrico vão investir cerca de R$ 50 bilhões.
No primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva as diretorias da
Petrobras  ficaram com PT e  PP.  Ao entrar na coalizão,  o  PMDB quis
espaço na estatal e indicou para a Diretoria Internacional João Augusto
Henriques.
Depois  de  quase  um  ano  o  Planalto  vetou  Henriques  e  o  ministro  das
Relações Institucionais,  Walfrido Mares Guia, pediu ao partido para fazer
outra indicação.  Na votação da CPMF na Câmara,  em setembro,  Zelada,
atual gerente-geral de Exploração e Produção e Transportes Marítimos da
Petrobras,  foi  sugerido.  Mas  o  Planalto  tem segurado  a  nomeação.  Isso
deixou o PMDB nervoso, principalmente nas últimas semanas, quando foi
anunciada a descoberta do supercampo de petróleo na Bacia de Santos.
O temor do PMDB é que o presidente tome do partido não só a Diretoria
Internacional da Petrobras, como também o Ministério de Minas e Energia.
Na semana passada o grupo do senador José Sarney (PMDB-AP) conseguiu
arrancar de Lula a garantia de que o PT não ficará com a pasta.
Outra irritação do PMDB é com a medida provisória que autoriza o governo
a repassar verbas de convênios para municípios em período eleitoral. PSDB
e DEM decidiram obstruir as votações no Senado até que o presidente vete a
parte que permite repasses no período eleitoral. O PMDB estava neutro, mas
nos últimos dias descobriu que, se a MP for mantida, o PT pode tomar boa
parte de suas prefeituras e resolveu engrossar o protesto. (grifos nossos)

15 Reportagem  constante  no  site  https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/332492/noticia.htm?
sequence=1  em fonte pública de informação, acessada em 13 de fevereiro de 2017.  
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Com  efeito,  interlocução  entre  o  PMDB e  a  Diretoria
Internacional iniciou-se ainda em 2006, quando o cargo era ocupado por NESTOR
CUÑAT CERVERÓ. Já naquela época havia uma pressão por parte de políticos do
PMDB para o repasse de vantagens indevidas provenientes de contratos celebrados
pela respectiva pasta. De acordo com o testemunho de NESTOR CERVERÓ (evento
160): 

Defesa:-O senhor se aproximou do PMDB quando?
Depoente:-Na realidade não fui eu que me aproximei do PMDB, o PMDB
que se aproximou de mim em 2006, logo depois do mensalão.
Defesa:-Através de quem?
Depoente:-Através do ministro Silas Rondeau, que fazia parte do grupo do
PMDB, que na época havia a divisão do PMDB da câmara, do PMDB do
senado. Então na realidade eu fui procurado pelo Silas, que me apresentou
ao senador Renan, ao senador… na época deputado Jader Barbalho, mas
fazia  parte  do  grupo do  senado e  que  me  informaram que eles  também
passariam… eu passaria a ser apoiado por esse grupo.
Defesa:-Se eu entendi nos seus termos de colaboração, o senhor afirmou em
2006,  foi  pago  6  milhões  para  os  senadores  Renan  Calheiros,  Jader
Barbalho, Delcídio do Amaral e ao ex ministro Silas Rondeau, a título de
participação  nos  negócios  da  Petrobras  e  isso  visaria  o  apoio  pra
continuação no cargo, é isso?
Depoente:-Foi pago... realmente foi um acerto que houve com o comando,
esse  comando  PMDB.  O  Delcídio  não  fazia  parte  desse  6  milhões,  o
Delcídio  foi  uma  outra  contribuição.  Mas  houve  uma  destinação  de  6
milhões de dólares pra esse grupo aí.
Defesa:-E como que se deu esse pagamento?
Depoente:-Esse  pagamento  se  deu  através  de  resultado  obtido  de
negociações  de  propinas  dos  negócios…  basicamente  da  sonda…  da
primeira sonda que nós contratamos, que a Petrobras contratou, e de uma
parte da comissão... porque, como eu disse, o Delcídio não fez parte desses
6 milhões de dólares. Os 6 milhões de dólares foi dirigido para o PMDB.
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
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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 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.

Em  seguida,  NESTOR  CERVERÓ  relata  as  propostas
criminosas  feitas  pelo  grupo  de  deputados  do  PMDB,  identificando  em  parte  os
responsáveis e as circunstâncias de tais conversas:

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?
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
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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?
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…”.

Tais relatos afastam as alegações de EDUARDO CUNHA, em
sede de defesa preliminar, de que “não faria sentido que o defendente indicasse outra
pessoa para o cargo de Diretor Internacional, senão o próprio NESTOR CERVERÓ”,
não havendo razão  “para o defendente  indicar  outro executivo  para substituí-lo”,
afinal, foi justamente a nomeação de ZELADA que consolidou o esquema de propinas
em favor do PMDB. 

Conforme relatado, a partir de 2006 integrantes da bancada do
PMDB no Senado aproximaram-se de NESTOR CERVERÓ com o fim de arrecadar
propinas, ocasião em que, segundo o colaborador, foram acertadas vantagens indevidas
de aproximadamente USD 6 milhões nos contratos de construção dos navios-sonda
Petrobras 10000 e Vitória 10000 as quais,  segundo o colaborador,  beneficiaram os
senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho e o ex-ministro Silas Rondeau.

Entretanto,  insatisfeitos  com a nomeação de dois  diretores  da
PETROBRAS pelo PT antes da votação da CPMF (havia um “acordo” entre a base
aliada e  o  PMDB de  que as nomeações  só seriam confirmadas após tal  votação),
representantes da bancada do  PMDB na Câmara dos Deputados “revoltaram-se” e
passaram a exigir do Governo Federal a escolha de um Diretor indicado pelo próprio
partido. A ideia inicial do partido, naquele primeiro momento, era indicar para o cargo
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES.

Com  isso,  conforme  relatado  por  NESTOR  CERVERÓ,  no
segundo semestre de 2007 inicia-se um movimento de aproximadamente cinquenta
deputados para retirá-lo do cargo, em razão da notícia de que a referida diretoria seria
um campo inesgotável de negócios e, portanto, de propina. Caso CERVERÓ quisesse
continuar no cargo, teria que “contribuir” com USD 700 mil dólares mensais como
contrapartida ao “compromisso” com o partido, o que não foi aceito pelo ex-diretor. 

Ressalte-se  aqui  que o número de  50  deputados  responsáveis
pela “pressão” a NESTOR CERVERÓ é muito maior do que o número de integrantes
da bancada mineira  do PMDB na Câmara,  o  que indica  que o movimento era  do
partido, e não apenas de uma de suas bancadas.

Em razão destas pressões, que perduraram por aproximadamente
seis meses, o nome de NESTOR CERVERÓ foi substituído por JORGE ZELADA, o
qual poderia contribuir diretamente ao  PMDB a partir de propinas combinadas em
negócios  celebrados  com  a  Diretoria  Internacional,  como  é  o  caso  apurado  nos
presentes autos. 
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Apesar  de  NESTOR  CERVERÓ  ter  afirmado  desconhecer  a
participação  do  ex-deputado  EDUARDO  CUNHA na  nomeação  de  JORGE
ZELADA, até pela distância temporal dos fatos, é evidente que tal influência ocorreu,
tendo  em  vista  a  posição  de  destaque  de  EDUARDO CUNHA na  Câmara  dos
Deputados,  na condição de coordenador da bancada do PMDB do Rio de Janeiro,
estado sede  da  PETROBRAS,  corroborado  ainda  pelo  recebimento  de  vantagens
indevidas comprovado documentalmente nos presentes autos, o qual não deixa
dúvidas a respeito da influência de CUNHA na Diretoria Internacional. 

A despeito  da  alegação  de  EDUARDO CUNHA de  “que  a
indicação  para  o  cargo de  Diretor  Internacional  da  Petrobras  é  do  Conselho de
Administração,  nos  termos  do  art.  20,  caput,  do  Estatuto  da  PETROBRAS”,  foi
comprovado na presente ação penal, principalmente pelos testemunhos dos deputados
arrolados pela Defesa do acusado,  que tal atribuição é mera formalidade, sendo
que, na prática, as nomeações eram viabilizadas por políticos da base aliada em
contrapartida à votações de interesse do Governo Federal, residindo aqui o ato de
ofício denunciado nos presentes autos.

Evidentemente  que  essa  perniciosa  pratica  não  é  prevista  em
qualquer  regulamento,  já  que  a  atividade  de  chantagem  e  de  lobby político  e
profissional não é regulamentada pelo Direito Brasileiro, razão pela qual, por óbvio,
não está  “inserida no âmbito das  competências funcionais” de qualquer  deputado,
conforme quis se eximir o acusado. Contudo, a primazia da realidade sobre a forma
indica  sem  sombra  de  dúvidas  o  contexto  de  indicações  políticas  e  cobrança  de
contrapartidas nas nomeações dos cargos de alto escalão da companhia. 

Com efeito, a indicação política de JORGE ZELADA por parte
do  PMDB  foi  confirmada  pelo  ex-Presidente  LUIZ  INÁCIO  LULA DA SILVA,
ouvido como testemunha na presente ação penal (evento 181):

Defesa:-Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vossa excelência foi
arrolado como testemunha de defesa e eu, enquanto um dos advogados do
senhor  Eduardo  Cunha,  agradeço  a  sua  presença.  Cumprimento  os  seus
advogados aí localmente com o senhor e aqui em Curitiba. Vossa excelência
sabe  dizer  como se  deu  a  nomeação de  Nestor  Cerveró  para  a  diretoria
internacional da Petrobras?
Depoente:-A nomeação  do  Cerveró  se  deu  como,  da  mesma  forma  que
outros membros da direção da Petrobras, ou seja, era... a indicação ou é feita
numa conversa entre um ministro da área com o partido, com a bancada do
partido que fez coalizão com o governo. Essa  pessoa,  se indicada pelo
partido, vem através do ministro de relação institucional da Casa Civil, que
manda  para  o  GSI,  se  não  tiver  nada  contra  essa  pessoa,  essa  pessoa  é
indicada para o conselho da Petrobras  que é quem nomeia na verdade o
Cerveró e qualquer outro dirigente.
Defesa:-Vossa excelência sabe neste caso se houve indicação do ex-senador
Delcídio do Amaral e do ex-governador Zeca do PT?
Depoente:-Não, a informação que eu tenho é de que a  indicação era do
PMDB.
Defesa:-Vossa  excelência  sabe  informar  como  se  deu  a  substituição  de
Nestor Cerveró por Jorge Zelada?
Depoente:-Não.
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Defesa:-Vossa  excelência  tem  conhecimento  de  quem  indicou  o  Jorge
Zelada, se foi o PMDB?
Depoente:-Eu acredito que tenha sido o PMDB, da mesma forma que o
Cerveró foi indicado. Passa pelo Congresso, pela bancada, pelo partido, pela
Casa  Civil,  pelo  ministro  de  instituição  política,  passa  pelo  GSI,  e  se  a
pessoa não tem nada... A pessoa, só tem uma exigência que nós fazemos para
indicar alguém, é que a pessoa seja tecnicamente competente, que a pessoa
tenha  conhecimento  da  atividade  que  vai  fazer,  e  todos  eles  que  foram
indicados são pessoas que têm competência e história dentro da Petrobras.

O loteamento de cargos na administração pública federal e na
PETROBRAS em troca de apoio político também foi confirmada por LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA, conforme transcrito abaixo:

Ministério  Público  Federal:-Quais  partidos  tinham  participação  na
indicação de cargos na Petrobras?
Depoente:-Veja, todos os partidos que comporiam, que compuseram a base
do  governo.  Eu  já  expliquei  mais  que  uma  vez  que  quando  um partido
compõe uma aliança política para governar, todos os partidos que compõem
podem  reivindicar  ministérios,  pode  reivindicar  cargos,  e  esses  partidos
então fazem parte do governo, era assim que era montado antes, durante e
depois, e é assim que é a montagem agora.
Ministério  Público  Federal:-Sim,  mas  especificamente  em  relação  à
Petrobras,  todos os  partidos da base do governo indicaram cargos ou foi
restrito a alguns partidos?
Depoente:-Não, porque não tem cargo para todo mundo.
Ministério  Público  Federal:-Sim,  então  nesse  caso,  quais  seriam  os
partidos que tiveram cargos na Petrobras?
Depoente:-Eu não sei agora de cabeça quais os partidos, mas eu sei que o
PMDB indicou  cargos  na  Petrobras,  eu  sei  que  o  PP indicou  cargos  na
Petrobras, eu sei que o PT indicou cargos na Petrobras, e tem outros cargos
indicados na Petrobras, que nem passam pela Casa Civil, nem passam pelo
conselho.

A contrapartida  destas  indicações  já  é  bem conhecida,  já  que
revelada desde o início deste esquema criminoso. Com efeito, conforme apurado ao
longo de toda a Operação Lava Jato, em troca do “apadrinhamento político” Diretores
e altos funcionários da PETROBRAS solicitavam propinas de grandes empreiteiras e
empresas nacionais e internacionais para facilitar suas respetivas contratações. Destas
vantagens indevidas, parte era recebida em benefício próprio, enquanto outra parte era
destinada aos respectivos “padrinhos” responsáveis pela indicação e manutenção no
cargo,  ou  ainda  ao  partido  político  responsável  pela  indicação,  em  um  contexto
pernicioso que evidenciou um dos maiores esquemas de corrupção da história mundial.

Neste sentido, consignou de forma brilhante o Eminente Min.
Luís Roberto Barroso ao proferir seu voto em plenário pelo recebimento da denúncia
em face de EDUARDO CUNHA, nos seguintes termos:

“Há um fenômeno estranho que acontece no Brasil, em que as pessoas ainda
se surpreendem muito com aquilo eu já sabiam. E isso foi um pouco minha
sensação ao terminar de ler esse processo.  Ou alguém imaginava que os
partidos  políticos  disputavam  indicação  de  diretores  de  empresas
estatais para fazerem coisa boa? Portanto, aparentemente, opinião pública,
a  sociedade  brasileira  se  surpreendeu  com  circunstância  de  que  essa
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indicação de diretores de empresas estatais por partidos políticos, isso
faz parte de uma rotina brasileira há muito tempo, propósito era esse
mesmo, era de desviar recursos. É triste, mas a denúncia demonstra como
isso funcionava de uma maneira muito cabal, penosa e dolorosa. Sem deixar
de registrar o sobressalto de que provavelmente isso não aconteceu só na
Petrobras. Portanto,  uma sensação muito ruim de que jogo era jogado de
uma forma muito feia”.16 

Tais vantagens ilícitas eram essencialmente econômicas e foram
repassadas  mediante  a  utilização  de  diversos  expedientes  de  lavagem de  dinheiro,
desde os mais simples como a entrega de dinheiro em espécie em maletas até as mais
sofisticadas  como a  utilização de  contas  em nome de  offshores e  trusts,  como no
presente caso, e até mesmo por meio de doações eleitorais formalmente registradas,
mas que tinham origem desvios em contratos da PETROBRAS.

Tal esquema perdurou por muitos anos e existem diversas provas
que desde 2007 até 2012 a Diretoria Internacional da PETROBRAS foi “loteada” pelo
Governo Federal em favor do PMDB, que durante este período teve como uma das
figuras mais proeminentes o acusado EDUARDO CUNHA. 

Neste  sentido,  o  ex-Gerente  da  PETROBRAS  e  colaborador
processual EDUARDO MUSA relatou em seu termo de colaboração n° 3 (evento 2,
INQ3, fls. 592/596):

“QUE JOÃO AUGUSTO HENRIQUES era um lobista ligado ao PMDB e
que  mantinha  influência  na  área  internacional  e  de  engenharia  da
PETROBRAS e possivelmente também na área de Exploração e Produção;
QUE JOÃO AUGUSTO HENRIQUES mantinha influência  em relação  a
SOCRATES JOSÉ, assistente de ZELADA indicado por HENRIQUES, em
JOSE CARLOS AMIGO, gerente área internacional da PETROBRAS para a
AMERICA LATINA e no próprio JORGE LUIZ ZELADA, que foi indicado
por  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES;  QUE  JOÃO  AUGUSTO
HENRIQUES disse  ao declarante  que conseguiu emplacar  JORGE LUIZ
ZELADA para  diretor  internacional  da  PETROBRAS  com  o  apoio  do
PMDB de Minas Gerais,  mas quem dava palavra final era o deputado
federal EDUARDO CUNHA do PMDB/RJ”. (grifos nossos)

O colaborador EDUARDO MUSA relatou, ainda, em seu termo
de colaboração n°  6 (evento 2,  INQ3,  fls.  597/601),  que JOÃO HENRIQUES era
operador financeiro próprio do PMDB:

“Que  o  depoente  acredita  que  por  volta  de  outubro  de  2008,
aproximadamente,  após  enviar  e-mail  para  NUNO  CORREIRA,
representante  da  PRIDE  INTERNATIONAL,  com  cópia  para  KEVIN
ROBERT (vice-presidente da PRIDE), HAMILTON PADILHA, RICARDO
ABI RAMIA DA SILVA e MARIO LUIS DE OLIVIERA, foi procurado por
HAMYLTON PADILHA, dizendo que havia um esquema montado para que
a  VANTAGE  obtivesse  o  contrato,  e  que  esse  esquema  estava  sendo
organizado  por  JOÃO  HENRIQUES;  QUE  HAMYLTON  ficaria
encarregado  do  pagamento  de  vantagens  ao  depoente,  e  que  JOÃO
AUGUSTO  HENRIQUES  ficaria  encarregado  do  pagamento  de
vantagem indevida pelo apoio recebido do PMDB”

16 Extrato da ata de julgamento, constante no evento 1, DECSTJSTF, do presente processo. Grifos nossos. 
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Em depoimento prestado à Justiça, sob o crivo do contraditório e
perante  a Defesa  do acusado com a presença do próprio  EDUARDO CUNHA,  o
colaborador EDUARDO MUSA confirmou o relatado em sua colaboração processual
(evento 146):

Ministério  Público  Federal:-O  senhor  João  Augusto  Henriques  tinha
contato com a área internacional, o senhor o conhecia?
Depoente:-Eu  o  conhecia  da  Petrobras,  em  outra  época,  e  voltei  a  ter
contato com ele quando eu já estava na área internacional.
Ministério Público Federal:-Ele tinha alguma relação com esse grupo de
pessoas que...
Depoente:-Nesse primeiro contato, o primeiro grupo que eu falei, ainda era
gestão do diretor Nestor. Quando eu tive contato com o João Augusto era a
gestão do diretor Zelada, e nessa ocasião, a primeira vez que eu tive contato
com ele, foi pra conversarmos sobre uma possibilidade de um negócio a ser
realizado na área internacional.
Ministério Público Federal:-Que tipo de negócio?
Depoente:-Era a contratação de uma sonda da empresa Vantage Titanium
Explorer,  e  que  ele  tinha  interesse  que  isso  acontecesse  frente  aí  às
necessidades que ele tinha de atender alguns compromissos.
Ministério Público Federal:-Que compromissos seriam esses?
Depoente:-Conforme já foi falado, quer dizer, ele disse que ele teria feito o
diretor Zelada com o apoio da bancada mineira,  e que por ter feito essa
diretoria com esse apoio, ele tinha compromissos a cumprir  junto a essa
bancada.
Ministério Público Federal:-Esse compromisso seria ganhar recursos para
distribuir pra essa bancada?
Depoente:-Sim.
Ministério  Público  Federal:-E  o  senhor  João  Henriques  tinha  relações
políticas com partido político, então?
Depoente:-Nessa ocasião ele me disse que quem apoiou ele foi o PMDB
mineiro.
Ministério Público Federal:-O senhor acabou de falar, mas só pra deixar
mais claro, qual era a relação entre Henriques e Jorge Luiz Zelada?
Depoente:-Bom, eles se conheciam de muito tempo da Petrobras, tinham
uma certa intimidade.  Pelo que o João Augusto me falou, ele mesmo se
candidatou pra ser indicado pelo PMDB mineiro ao posto de diretor. Mas
como ele tinha tido problemas no TCU, devido a problemas da gestão dele
quando diretor da BR, o nome dele havia sido vetado, e pediram a indicação
de outro nome. Ele teria então indicado o Jorge Zelada pra diretor, nome
esse que teria sido aceito.
Ministério Público Federal:-E esse nome, Jorge Luiz Zelada, teria apoio
do PMDB de Minas, o senhor declarou no seu depoimento. Correto?
Depoente:-Sim, sim.
Ministério Público Federal:-E a palavra final caberia ao senhor deputado
Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro?
Depoente:-Sim, pelo que ele me disse na ocasião, a indicação era do PMDB
mineiro,  mas  que  o  deputado  Eduardo  Cunha  era  que  sacramentava  a
opinião, era uma opinião fundamental para realizar a nomeação dele.

O relato  do  colaborador  é  corroborado,  ainda,  pela  entrevista
concedida pelo acusado JOÃO HENRIQUES à Revista Época, na qual ele foi gravado,
em  2  de  agosto  de  2013,  relatando  os  bastidores  das  indicações  políticas  e
contrapartidas  em contratos  milionários  firmados pela  PETROBRAS, sobretudo da
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área internacional da companhia, e cujo teor foi confirmado apenas três anos depois,
com a deflagração da Operação Lava Jato. 

Tal entrevista foi transcrita e consta no evento 85, anexo 19, do
presente  processo.  Abaixo  são  colacionados  os  trechos  que  indicam  o  contexto
criminoso nas nomeações políticas na PETROBRAS e as respectivas contrapartidas
criminosas:

“JARH: O Jorge, eu vou dizer pra você, foi o pior cara que eu já encontrei
na minha vida…(…) É, eu descobri… e eu já vinha notando que ele era
aquele  cara  que vai  te  manipulando,  por  exemplo,  eu  estou conversando
contigo, eu ligo para alguém aqui: “Tô aqui com o diretor… só liguei para te
dar um abraço.” Entendeu? Uma vez ele estava com um deputado – já na
segunda  fase  –  e  querendo  que  eu  desse  um  dinheiro  para  um
deputado… “Eu não dou dinheiro nunca… isso é problema meu…” E era
uma figura execrável…  na terceira vez: “Vai tomar no seu cú…” vai e pede
ligou… e o cara estava na linha. E então estas coisas que ele vai fazendo… e
ele não fala mal… se você perguntar, ele vai dizer “O João é meu amigo” E
se for o pessoal de bancada, invejoso, ele vai falar assim: “Não, inclusive
agora comprou um carro novo”… ele sabe que isso aí vai focar.. (…)
REPÓRTER: Mas  assim,  o  teu  compromisso  era  só  com  o  Zelada,  o
Sócrates…
JARH: São meus amigos para qualquer coisa, amigos para me ajudar,
amigos para nomear, amigos para ganhar…
REPÓRTER: Isso eu sei…
JARH: O que você quer saber? 
REPÓRTER: ….
JARH: Eu só posso falar sobre mim… eu só posso te dizer que o Sócrates é
um grande amigo meu, de faculdade, e é um cara, porra…
REPÓRTER:…
JARH: …diretor da ANEL, saiu da PETROBRAS…
REPÓRTER: Mas e … já tinha o pessoal do PMDB, já conhecia... É o que
você falou, político vive de eleição…
JARH: Do que eu ganhasse, eu tinha que dar para o partido. 
REPÓRTER: Não tinha jeito?
JARH: Não tinha jeito. E até era o combinado.
REPÓRTER: Mas tinha um percentual, uma coisa combina?
JARH: Era um percentual…
REPÓRTER: Era de 8%?
JARH: Não, era um percentual que você… dependendo do negócio, você
tem tanto, você tem tanto para a eleição… a empresa… realmente nunca
mexi com dinheiro, se fizesse negócio com empresa brasileira…  Vai lá e
acerta com o partido, mesmo. Fazia até oficial, mesmo. 
REPÓRTER: … 
JARH: Mas…
REPÓRTER:… se acostuma, depois de um tempo também…
(...)
JARH: … como eu posso falar das pessoas… era uma coisa muito ruim, é
uma coisa tensa… mexer com dinheiro… 
REPÓRTER…
JARH: Na minha empresa eu trabalho oficialmente com a PETROBRAS.
Eu adoro fazer  oficialmente,  entendeu? Fui  lá,  paguei  meu imposto… aí
aquele  dinheiro  é  honesto..  eu  gasto  feliz…  até  é  bom  que  ganhe…
entendeu?… a ideia é essa, você tem uma conta fora…
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REPÓRTER: Nesse caso que você me contou, é o PMDB de Minas? Ou
era.. 
JARH: Não tinha… grande parte era o PMDB, porque era o… só que eu
não sabia quem eles pagavam, nem quanto.
Deputado é foda também… se dá para um, a partir dali,  se dá para
todos”… 

A partir destas entrevista e da respectiva reportagem publicada
pela  Revista  Época,  intitulada  “A Sombra  do  PMDB na  Petrobras”,  a  companhia
instaurou a Comissão Interna de Apuração n° 121/2013, denominada “CIA ÉPOCA”,
na  qual  foram  apuradas  as  circunstâncias  fáticas  descritas  em  tal  reportagem.  O
respectivo relatório desta CIA encontra-se no evento 85, anexo 15, da presente ação
penal. 

A  conclusão  daquela  CIA,  não  obstante  as  limitações
apuratórias, restritas a documentos internos e a relatos de funcionários em sua maioria
envolvidos em atos de corrupção, conforme se verificou anos depois com a Operação
Lava  Jato,  já  indicava,  naquela  época,  um  contexto  de  corrupção  na  Diretoria
Internacional e a atuação criminosa de JOÃO HENRIQUES e JORGE ZELADA:

“8.1  Depois  de  realizadas  várias  entrevistas,  analisada  grande  gama  de
documentos e comparadas as· informações obtidas com o teor da reportagem
que deu origem à presente CIA, é possível verificar que, especificamente em
relação ao objeto da apuração, há algumas correlações entre eles, conforme
demonstram os quadros inseridos nas conclusões parciais deste relatório. 
8.2 A possibilidade de que o Sr. João Augusto tenha exercido influência e
aluado  como  intermediador  de  negócios  de  responsabilidade  da  área
Internacional  se  sustenta  pela  confirmada  proximidade  com  vários
empregados que ocupavam posições chave naquela área. O empregado José
Carlos Vilar Amigo e o aposentado Sócrates declararam grande amizade e
admiração por João Augusto, além de reconhecerem contados usuais com
ele.  Sócrates  chega  a  declarar  que  informalmente  comentava  sobre
potenciais negócio da área internacional com João Augusto.
8.3 Ademais, várias ligações realizadas por meio de telefones corporativos,
visitas e reuniões de Sócrates e Clóvis coincidem com períodos relacionados
aos negócios mencionados na reportagem. Nesse sentido,  há dez ligações
realizadas  por  Fernando  Cunha,  não  mencionadas  em  sua  declaração  à
Comissão. Na verdade, em sua oitiva ele declarou que teve pouquíssimos
contatos com o Sr. João Augusto, nenhum deles relacionados aos processos
que foram objeto desta CIA.
8.4 Dos cinco casos apontados na reportagem como objeto de intermediação
de  João  Augusto,  quatro  deles  encontram  sustentação  de  negócio.  Dois
caracterizam ganhos para a Petrobras – vendas da RSL e EDESUR – dois se
justificam  tecnicamente  e  não  apresentam  evidências  de  perdas  para  a
Companhia – farm-in na Namíbia e contratação da sonda da Vantage. No
entanto,  a contratação da Odebrecht  para o projeto de SMS, além de ser
conduzida diretamente pelo então diretor e sua assessoria direta, não seguiu
os procedimentos normais e apresentou um conjunto de não conformidades,
como apontado, posteriormente à contratação, no Relatório de Auditoria R-
9265/11.
8.5 A necessidade de corrigir  passivos de SMS era real.  As empresas no
exterior tinham limitações orçamentárias  que impunham ritmo mais  lento
que o desejável  na mitigação das  questões  ambientais e de segurança de
processo. A proposta de contratar um escritório de projetos e uma empresa
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com  experiência  em  SMS  para  verificar  o  andamento  dos  trabalhos
contratados  por  cada  empresa,  localmente,  no  exterior,  estava  bem
fundamentada. Entretanto, em 26 de janeiro de 2010, por orientação do então
diretor Zelada, a execução de serviços passou a ser centralizada num único
contrato.
8.6 A partir dai, ocorrem pressões por celeridade que acabam por resultar em
um  contrato  que  geraria  pagamentos  não  correspondentes  a  serviços
prestados, não fosse o Relatório de Auditoria R-9265/2011 e a adoção de
medidas efetivas pela Companhia, por meio de aditivo contratual.
8.7  As  pessoas  selecionadas  para  operacionalizar  essa  contratação  teriam
plenas condições para produzir um trabalho de qualidade melhor, que não •
expusesse a Companhia. Assim, entende-se que há responsabilidade pessoal
de  empregados  neste  processo,  marcado  por  procedimentos  incomuns  e
geração  de  documentos  questionáveis,  o  que  poderia  ter  sido  lesivo  aos
interesses da Petrobras.
8.8  Por  fim,  a  reportagem aborda,  também,  o  pagamento  de  valores  em
dinheiro  para  empregados  que  contribuíam para  o  sucesso  dos  negócios
intermediados por João Augusto. Em relação a esse ponto, com os recursos
disponíveis à Comissão, nada foi possível verificar e comprovar.
8.9 O número subsequente da revista Epoca, 795, de 19/08/2013, menciona
quatro empresas que teriam contratos com a Petrobras e informa que esses
contratos  estariam  sujeitos  a  interferência  de  interesses  políticos.  As
empresas mencionadas são a CNO, UTC Engenharia,  Mendes Júnior, e a
Andrade  Gutierrez.  Pesquisa  realizada  junto  às  áreas  de  Exploração  e
Produção (E&P) e Engenharia, Tecnologia e Materiais (ETM) apontam para
a existência  de diversos  contratos  com essas  empresas.  Constatou-se  que
muitos  desses  contratos  foram  alvo  de  trabalhos  rotineiros  (anexo  85)
realizados pela Auditoria da Petrobras, não tendo sido registrados indícios de
descumprimento da legislação e/ou dos padrões em vigor .”

Mais do que isso, nos documentos anexos ao referido relatório
da  CIA ÉPOCA,  encontram-se  relatos  que  indicavam  a  influência  do  PMDB  na
Diretoria  Internacional  da  PETROBRAS,  como  o  de  JOSÉ  CARLOS  VILAR
AMIGO17:

“Foi colega de João Augusto na faculdade. A amizade começou por volta de
1976, durando até os dias atuais.
Nunca teve nenhum contato com partidos políticos. Escuta com frequência e
do próprio João, que este, João Augusto, tem contatos políticos, inclusive
com o PMDB. Segundo a percepção do declarante, na área Internacional,
era de conhecimento de todos a ascendência que o PMDB ali exercia, em
especial o PMDB mineiro”. (grifos nossos)

Outro  depoimento  prestado  à  CIA ÉPOCA que  corrobora  os
fatos  apurado  na  presente  ação  penal  é  o  de  SÓCRATES  JOSÉ  FERNANDES
MARQUES,  que  na  época  dos  fatos  era  o  assistente  pessoal  do  Diretor  JORGE
ZELADA:

“Conhece João Augusto há 40 anos, desde quando cursaram universidade. A
seguir, em 1980, trabalharam juntos no GECAM, ocasião em que conheceu
Zelada. Posteriormente, voltaram a trabalhar juntos na BR. O convite para
trabalhar  como  assistente  foi  feito  diretamente  pelo  Zelada.  Não  houve
qualquer interferência de João Augusto.

17 Constante na mídia anexa à petição da PETROBRAS constante no evento 203 do presente processo. 
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Em relação  ao contido na reportagem da revista  Época,  o  declarante  foi
procurado pela repórter da revista na sexta-feira que precedeu a edição 794.
Foi perguntado se era amigo de João Augusto, no que respondeu que eram
amigos fazia quarenta anos. Foi questionado, ainda, se seria o responsável
por receber os políticos que procuravam o diretor.  Relatou a situação em
que recebeu deputado do PMDB mineiro com o objetivo de patrocinar
revista, ocasião em que orientou a procurar a Comunicação Institucional. Ao
relatar  ao  diretor  Zelada  que  o  deputado  teria  ficado  satisfeito  com o
tratamento  recebido,  o  diretor  estabeleceu  que  o  declarante  ficaria
responsável por atender políticos dali em diante”. (grifos nossos)

Do teor  dos  depoimentos  acima,  coligadas  as  demais  provas
constantes no processo, é indubitável que a Diretoria Internacional da PETROBRAS
foi, de fato, “loteada” em favor do PMDB. 

Segundo o réu EDUARDO CUNHA,  a responsabilidade pela
indicação e posterior  manutenção de JORGE LUIZ ZELADA no cargo de Diretor
Internacional  da  PETROBRAS deve recair  sobre  a  bancada mineira  do PMDB na
Câmara dos Deputados, sobretudo sobre seu líder – o ex-deputado federal já falecido
FERNANDO DINIZ, conforme se depreende do teor da sua defesa. . 

Por  outro  lado,  EDUARDO  CUNHA dá  a  entender  que  as
vantagens indevidas operacionalizadas no contrato de Benin seriam devidas ao próprio
FERNANDO DINIZ,  mas que não foram pagas  em razão de seu falecimento,  em
2009.  Assim,  em  razão  de  um  suposto  empréstimo  de  USD  1,5  milhão  que
EDUARDO CUNHA teria realizado em favor de FERNANDO DINIZ, o operador
JOÃO AUGUSTO HENRIQUES teria transferido para o acusado USD 1,5 milhão que
seriam destinados a FERNANDO DINIZ, em uma verdadeira triangulação financeira.
Por estas razões, EDUARDO CUNHA alega que não teria consciência da ilicitude dos
valores que recebeu de JOÃO HENRIQUES em suas contas tampouco teria praticado
qualquer ato de ofício apto a configurar o crime de corrupção. 

Abaixo os respectivos trechos do interrogatório de EDUARDO
CUNHA sobre este ponto (evento 243):

Interrogado:- Então eu, eu fui pro PMDB nesse período com um grupo de
parlamentares, consequentemente o Fernando Diniz com a amizade que eu
tinha,  Fernando Diniz  ele  detinha é,  não só aplicações  no exterior,  forte,
vultosas,  e  Fernando  Diniz  ele  detinha  uma  aplicação  muito  forte.  Que
naquela época montava assim, segundo à época me falaram, em torno de
vinte milhões de dólares e um fundo muito conhecido mundial, que era o
Fundo MADOFF. Esse Fundo MADOFF quebrou foi uma, uma espécie de,
ficou famoso na mídia,  ele quebrou em, no fim de 2007.  Ele acabou até
acarretando  a  prisão  desses,  desse,  desse  gestor,  desse,  desse  fundo,  do
fraude,  e  consequentemente  houve  um,  a,  havia  daquele  momento  uma
perda.  Fernando Diniz,  ele,  quando a  gente  estava  com as  relações,  nós
fizemos muito estilo de natureza em conjunto, o quê? É. Ele precisou de, um
pouco de dinheiro num certo momento, não queria desaplica o que ele tinha
no MADOFF, que ia perder o rendimento inteiro se ele desaplicasse. Então
emprestei pra ele, em torno de seiscentos mil dólares, em um período de, em
trono de dois mil, em torno de 2003 mais ou menos. Eu emprestei pra ele
seiscentos mil dólares em contrapartida ele me deu é, uma participação da
posição que ele tinha de aplicação no Fundo MADOF, é como sendo, a, a, a
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remuneração, como a taxa de retorno era muito elevada, pra mim era uma
co, é uma situação muito interessante, 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 alvares pra eles?
Interrogado:- Foram transferidos das contas que estavam, os meus recursos
nesse período.
Juiz Federal: - Quais contas?
Interrogado:-  Das  contas  que  foram,  as  contas  que  estavam eu  não  sei
exatamente qual foi, mas provavelmente um da, outra da 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 Merrill Lynch
ou no Delta Bank. Se 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 foi feito um novo contrato sobre esse?
Interrogado:-  Eu  vou  lhe  explicar  é  um conjunto  inteiro,  depois  vossa
Excelente  pode  detalhar  o  contrato.  E  depois  desse  período  de  2007,
Fernando  Diniz,  ele,  ele  quis  participar  comigo,  de,  de  algum  tipo  de
aplicação  que eu estava fazendo,  e  ele  de  uma certa  forma,  aumentou a
exposição dele comigo, pra em torno de um milhão de dólares, quando eu
transferir esses quatrocentos mil dólares que eu peguei emprestado do banco
da Suíço, naquela altura, ele já, ele já tinha perdido é, o, o Fundo MADOF,
então ele  tinha um compromisso  comigo desse  seiscentos  mil  dólares,  já
tinha sido bloqueado o Fundo MADOF, 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 não, 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, eu transferir esses quatrocentos mil dólares que eu peguei, em, como um
empréstimo, no banco Suíço, mandei pra Nova Iorque, Nova Iorque cobrir o
que ele tinha de apli, de aplicação devedora com relação a isso e ele ficou
com uma dívida comigo de um milhão de dólares e eu assumir compromisso
com ele, de pagar, é de ajuda-lo a pagar os advogados, pra que ele pudesse
buscar  o  retorno  desse  dinheiro  e  ele,  fiz  pra  ele  duas  transferências  de
duzentos e cinquenta mil dólares, assumiu o compromisso mais advogados
que foram feitos pelas transferências (ininteligível). Quando eu transferi é,
em 2008, duzentos e sessenta e quatro mil dólares, (ininteligível), duzentos e
cinquenta mil dólares foram pra pagar, menos 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
POSADAS & VECINOS.

Tal  versão,  porém,  está  totalmente  dissociada  das  provas  dos
autos. Vejamos. 
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Inicialmente, destaca-se a estratégia de EDUARDO CUNHA de
tentar  imputar  exclusivamente  a  responsabilidade  de  seus  crimes  a  pessoa  que  já
falecida.  Ainda  que  FERNANDO  DINIZ  também  possa  ter  tido  participação  no
esquema criminoso ora denunciado, certo é que a corresponsabilidade de EDUARDO
CUNHA é flagrante. É extremamente cômodo para ele simplesmente responsabilizar
FERNANDO DINIZ, mesmo com diversas provas em seu desfavor, mormente com
documentos bancários que comprovam o caminho do dinheiro da PETROBRAS até a
conta ORION e posteriormente para a NETHERTON e KOPEK, tudo feito de forma
clandestina com o fim de esconder a origem e propriedade do dinheiro.

Ainda  em  relação  a  estes  fatos  supostamente  envolvendo
FERNANDO DINIZ, note-se ainda que em momento algum EDUARDO CUNHA
fez qualquer prova de suas alegações, o que seria fácil se realidade fosse.

Como visto acima, o acusado afirmou que na primeira parcela
do suposto empréstimo, no valor de USD 600.000,00, o ex-deputado FERNANDO
DINIZ lhe deu como contrapartida uma  “participação na posição que ele tinha de
aplicação no Fundo Madoff”. Bastava a Defesa de  EDUARDO CUNHA juntar aos
autos qualquer documento indicativo desta participação no referido fundo para fazer
um mínimo de prova apta a suportar tal alegação, porém, não o fez. 

Depois, o acusado EDUARDO CUNHA afirmou que transferiu
tais valores a partir de suas contas no Banco Merrill Lynch ou no Delta Bank, de Nova
York ou de Cayman. Bastava a Defesa de  EDUARDO CUNHA juntar aos autos os
extratos destas contas para comprovar tais transferências e fazer um mínimo de prova
de suas alegações. Porém, não o fez. 

A  respeito  de  outros  USD  400.000,00  que  o  acusado
EDUARDO CUNHA aduz ter aplicado em conjunto com FERNANDO DINIZ, entre
eles  os  valores  transferidos  ao  POSADAS  &  VECINO,  assim  declarou  em  seu
interrogatório:

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 e 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
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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?
Interrogado:- Era uma conta que era minha, que era minha não, que é do
trust que me pertence.
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  tava  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:- Se  eu  consegui  ter  acesso  a  todos  os  extratos  das  contas
pretéritas que diriam que 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 outro 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 específica pra poder atender
uma situação emergencial pra poder gerar a posição dele.

Como  visto, em  momento  algum  tais  documentos  foram
apresentados no processo.  Sua pretensa justificativa de que “se não estivesse preso
conseguiria  obter  tais  extratos” não  tem  qualquer  suporte  fático,  já  que  tem
procuradores, advogados bem pagos, familiares, etc., que poderiam diligenciar junto a
qualquer órgão ou instituição financeira. Aliás, desde o bloqueio das suas contas pelas
autoridades suíças até a sal efetiva prisão, ocorrida em outubro de 2016, passou-se
mais de um ano, período no qual o acusado poderia perfeitamente ter providenciado
tais documentos para sua defesa. 

Não  há  dúvidas,  pois,  de  que  as  suas  justificativas  são
meramente retóricas, sem qualquer suporte fático ou jurídico.

Ainda mais fantasiosa é a alegação de EDUARDO CUNHA de
que a única prova dessa operação com FERNANDO DINIZ foi “destruída”. Ainda,
também irreal a versão de que como garantia ao suposto empréstimo FERNANDO
DINIZ  forneceu-lhe a  documentação  de  uma  offshore que,  supostamente,  seria
proprietária de um imóvel em Brasília. Confira-se:

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 dai da Orion Nova Iorque foram liquidados operações de
aplicações que 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, 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 um offshore e deixou um imóvel em Brasília, um offshore se chama
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Camélia House, essa offshore dele Camélia House era 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 pra
que eu pudesse me ressarcir. Fernando Diniz morreu, essa garantia que
ele me deu eu deixei naquele momento no exterior e 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,  ele  tá  “Secur
Arquive”, e no arquivo eu deixei a documentação, não só o que eu tinha a
documentação 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 e se fosse calcular talvez o débito talvez 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,  e  não  houve  taxa  de  interesse  nenhuma  pactuada,
simplesmente o débito, Fernando Diniz morreu, eu recebi e quando eu recebi
eu destruí, 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 houve
o  bloqueio,  que  eu  dei  procuração  ao  advogado  Suíço  ele  desativou  o
arquivo,  recuperou  enfim,  não  tinha  praticamente  mais  nada  lá  mas
desativou o arquivo.
Juiz Federal: - E enfim então o senhor não tem contrato?
Interrogado:- Não, eu tive com ele um contrato de garantia desse valor,
eu  recebi  eu  destruí, não  tinha  razão  nenhum  de  eu  manter,  era  uma
obrigação que já não mais existia.

Como  visto,  de  acordo  com  EDUARDO  CUNHA,  a
documentação desta  offshore teria sido guardada em um cofre na Suíça, mas com o
recebimento do valor de USD 1,5 milhão na conta ORION SP tais documentos foram
simplesmente  “destruídos”  em  razão  da  “quitação”  do  suposto  empréstimo
anteriormente recebido. Tal hipótese, além de ser altamente improvável, não encontra
comprovação em absolutamente qualquer elemento de prova constante nos autos. 

De  forma  completamente  oposta  à  sua  alegação,  o  único
elemento que poderia fornecer pelo menos um início de prova destes fatos – qual seja,
o processo de Inventário n° 2016.01.1.071061-4, em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e
Sucessões de Brasília/DF –, no qual é discutida a sucessão de bens de FERNANDO
DINIZ, não diz absolutamente nada a respeito do referido imóvel e da referida
offshore. 

Não  bastasse,  observe-se  que  na  época  dos  pagamentos  de
JOÃO  HENRIQUES  em  favor  de  EDUARDO  CUNHA –  meados  de  2011  –,
FERNANDO DINIZ já estava falecido. Segundo  EDUARDO CUNHA e o próprio
JOÃO HENRIQUES,  quem teria  solicitado  o  pagamento,  inclusive  fornecendo  os
códigos swifts para as transferências bancárias em favor da conta da ORION SP, foi o
filho do ex-deputado, FELIPE CAPISTRANO DINIZ.

Entretanto,  ouvido  perante  este  Juízo,  FELIPE  DINIZ  foi
categórico  ao  afirmar  que  jamais  indicou  qualquer  conta  para  JOÃO
HENRIQUES (evento 164):

Juiz  Federal:-Alguns  esclarecimentos  do  Juízo  aqui  muito  rapidamente,
essa acusação do Ministério Público envolve supostos depósitos efetuados
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pelo João Augusto Henriques numa conta chamada Orion, em 2011, então
essa conta que supostamente pertence ao senhor Eduardo Cunha. O senhor
tem algum conhecimento  a  respeito  desse  fato,  teve  alguma  participação
nesse evento?
Depoente:-Não tive, não tenho conhecimento nenhum sobre isso, nenhum.
Juiz Federal:-O senhor João Augusto Henriques depondo chegou a afirmar
que teria sido o senhor que teria repassado essa conta a ele para ele realizar o
depósito, o senhor tem… isso é verdadeiro ou não?
Depoente:-Não é verdade, nunca recebi nada, isso não aconteceu, não.
Juiz Federal:-O senhor recebeu algum auxílio financeiro do senhor João
Henriques após o falecimento do seu pai?
Depoente:-Não, não.
Juiz Federal:-Ele não lhe passou nenhum valor a título de auxílio, doação,
após o falecimento do seu pai?
Depoente:-Não, não, nenhum.
Juiz  Federal:-O  senhor  tem conhecimento  de  alguma  relação  financeira
entre o senhor Eduardo Cunha e o seu falecido pai?
Depoente:-Não tenho conhecimento, não tenho.
Juiz Federal:-O seu pai chegou, ou o senhor tem conhecimento do senhor
João Augusto  ter  realizado algum pagamento  ao  seu  pai  em decorrência
desse negócio relativo à aquisição pela Petrobras do Campo de Benin?
Depoente:-Não tenho conhecimento disso não.

Tal depoimento desconstitui por completo a alegação da Defesa
a  respeito  de  uma  possível  triangulação  financeira  que  inicialmente  beneficiaria
FERNANDO DINIZ, mas que, em razão da morte deste e do pagamento do suposto
“empréstimo”, teria sido realizado em favor de EDUARDO CUNHA.

Em resumo, a versão apresentada por EDUARDO CUNHA não
merece  qualquer  credibilidade,  já  que,  se  verdadeira  fosse,  seria  facilmente
comprovada por documentos e testemunhas. As provas dos autos, porém, infirma a sua
versão, observando mais uma vez que tal prova seria de fácil produção.

Assim, restou plenamente comprovada a prática,  por parte do
réu  EDUARDO COSENTINO DA CUNHA,  do crime de corrupção passiva pelo
recebimento de vantagem indevida em razão da função de deputado federal exercida
na época dos fatos,  bem como a prática de ato de ofício que infringiu os deveres
funcionais de parlamentar, razão pela qual o acusado deve ser condenado pela prática
do crime previsto no art. 317 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento
de pena prevista no §1° do referido artigo.

3.2.  Do  crime  de  Evasão  de  Divisas  na  modalidade
Manutenção de Depósitos não declarados no Exterior

Conforme narrado na denúncia  e  comprovado no decorrer  da
instrução processual da presente ação penal, EDUARDO CUNHA manteve depósitos
e ativos no exterior, não declarados às autoridades brasileiras, notadamente ao Banco
Central, Receita Federal e Tribunal Superior Eleitoral, em contas bancárias em nome
dos trusts ORION SP, TRIUMPH SP e NETHERTON, em valores que ultrapassam
a quantia de USD 100.000,00 na posição de 31 de dezembro de cada ano, parâmetros
que implicam o dever de declarar. 
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Especificamente,  foi  imputado  que  EDUARDO CUNHA,  na
Suíça,  mas a  partir  do Brasil,  por  seis  vezes,  manteve depósitos  não declarados à
repartição  federal  competente  –  no  caso,  o  Banco  Central  do  Brasil  –  na  conta
4548.1602 (aberta em 20/06/2008) no Banco Julius Baer, em Genebra, na Suíça,  em
nome  do trust  ORION  SP,  em  valores  superiores  a  USD  100.000  dólares,  nas
seguintes datas e valores: (i) USD 1.146.792,00 em 31/12/2008; (ii) USD 2.402.913,00
em 31/12/2009;  (iii) USD 1.661.123,00 em 31/12/2010;  (iv) USD 2.522.520,00 em
31/12/2011;  (v) USD  2.445.835,00  em  31/12/2012;  e  (vi) USD  2.226.181,00  em
31/12/2013. 

Além disso, foi imputado ao acusado EDUARDO CUNHA, na
Suíça,  mas  a  partir  do  Brasil,  em 31/12/2014,  a  manutenção  de  depósitos  não
declarados à repartição federal competente – no caso, ao Banco Central do Brasil –, na
conta  4548.6752 no banco Suíço Julius Baer, em nome da empresa  NETHERTON
INVESTMENTS PTE. LTD, no valor de USD 2.393.709,00. 

Por fim, foi imputado a EDUARDO CUNHA, na Suíça, mas a
partir do Brasil, por sete vezes, a manutenção de depósitos não declarados à repartição
federal competente – no caso, o Banco Central do Brasil –, na  conta  4546.6857, no
banco Suíço Julius Baer, em nome do  trust TRIUMPH SP, em valores superiores a
USD 100.000 dólares, mais especificamente nas seguintes datas e valores:  (i) USD
4.216.599,00  em  31/12/2007;  (ii) USD  1.438.104,00  em  31/12/2008;  (iii) USD
1.900.783,00  em  31/12/2009;  (iv) USD  2.182.988,00  em  31/12/2010;  (v) USD
1.688.159,00 em 31/12/2011;  (vi) USD 1.098.776,00 em 31/12/2012;  e  (vii) USD
892.546,00 em 31/12/2013.

Ao final da instrução, foi devidamente comprovada a autoria e a
materialidade  dos  atos  de  evasão de  divisas  praticados  por  EDUARDO CUNHA,
praticados com consciência e vontade ilícitas, sempre com o dolo de não declarar tais
valores às autoridades brasileiras, conforme abaixo detalhado. 

3.2.1. Autoria e Materialidade

Conforme evidenciado nos tópicos anteriores, a responsabilidade
de  EDUARDO  CUNHA pelas  contas  ORION  SP,  NETHERTON
INVESTIMENTS e  TRIUMPH SP foi amplamente comprovada documentalmente
por diversos elementos de prova, tais como os documentos de abertura, constituição e
extratos das contas bancárias mantidas na Suíça, por prova telemática produzida no
Brasil e pelo próprio interrogatório do acusado, que não negou a utilização de tais
contas.  Também  restou  demonstrado  que  ele  nunca  as  declarou  às  autoridades
brasileiras (apesar de arguir a tese de que não tinha dever legal de declará-las). 

Por outro lado, o crime de evasão de divisas na modalidade de
manutenção de depósitos não declarados no exterior, figura típica prevista na parte
final do parágrafo único do art. 22 da Lei n° 7.492/86, qual seja, o da manutenção de
depósitos não declarados no exterior, dispõe que “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”,  incorre  na  pena  de
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reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. 

A materialização do crime está na ausência de declaração destas
contas mediante a DCBE – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, sendo que a
responsabilidade  de  EDUARDO  CUNHA por  tal  omissão  foi  devidamente
comprovada  em processo  administrativo  instaurado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
autoridade competente para receber tal declaração, conforme será visto a seguir. 

O dever de declaração de ativos no exterior encontra-se previsto
no art. 1º do Decreto-Lei n° 1.060/1969:

Art. 1º Sem prejuízo das obrigações previstas na legislação do imposto de
renda, as pessoas físicas ou jurídicas ficam obrigadas, na forma, limites e
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,  a  declarar  ao
Banco  Central  do  Brasil,  os  bens  e  valores  que  possuírem  no  exterior,
podendo  ser  exigida  a  justificação  dos  recursos  empregados  na  sua
aquisição.
Parágrafo único. A declaração deverá  ser  atualizada sempre que houver
aumento ou diminuição dos bens, dinheiros ou valores, com a justificação do
acréscimo ou da redução.

Ainda, tal dever é previsto no art. 1° da Medida Provisória n°
2.224/2001, em cujo  caput são cominadas sanções para a não declaração, constando
em seu parágrafo único a definição de capitais brasileiros no exterior:

Art.  1° O não-fornecimento de informações regulamentares exigidas pelo
Banco  Central  do  Brasil  relativas  a  capitais  brasileiros  no  exterior,  bem
como a prestação de informações falsas, incompletas, incorretas ou fora dos
prazos e  das  condições previstas na regulamentação em vigor  constituem
infrações sujeitas à multa de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais). 
Parágrafo  único.  São  considerados  capitais  brasileiros  no  exterior  os
valores de qualquer natureza, os ativos em moeda e os bens e direitos detidos
fora  do  território  nacional  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  residentes,
domiciliadas  ou  com  sede  no  País,  assim  conceituadas  na  legislação
tributária. 

Na  Circular  n°  3071/2001  do  Banco  Central  do  Brasil,  são
estabelecidos os destinatários da declaração – qual seja, o Banco Central do Brasil –, e
as características dos ativos que devem ser declarados:

Art.  1º Estabelecer  que  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  residentes,
domiciliadas  ou  com  sede  no  País,  assim  conceituadas  na  legislação
tributária,  devem informar, anualmente, ao Banco Central do Brasil, os
valores de qualquer natureza, os ativos em moeda e os bens e direitos
detidos fora do território nacional, por meio de declaração na forma a ser
disponibilizada na página do Banco Central do Brasil na Internet, endereço –
www.bcb.gov.br – Capitais Brasileiros no Exterior, a partir de 2 de janeiro de
2002. 
Art. 2º As informações solicitadas estão relacionadas às modalidades abaixo
indicadas,  podendo  ser  agrupadas  quando  forem  coincidentes  o  país,  a
moeda, o tipo e a característica do ativo: 
I – depósito no exterior; 
II – empréstimo em moeda; 
III – financiamento; 
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IV – leasing e arrendamento financeiro; 
V – investimento direto; 
VI – investimento em portfólio; 
VII – aplicação em derivativos financeiros; e 
VIII – outros investimentos, incluindo imóveis e outros bens. 

Conforme  apurado  na  instrução  processual  da  presente  ação
penal, o acusado manteve no exterior, há mais de  vinte anos, tanto  (i) depósitos em
dinheiro  no  exterior  quanto  (ii) investimentos  em  portfólio  de  ações.  Entretanto,
mesmo sendo pessoa pública e politicamente exposta,  EDUARDO CUNHA nunca
declarou  tais  ativos  à  qualquer  autoridade  brasileira,  além de  utilizar,  como visto,
subterfúgios para ocultar e dissimular a real propriedade de tais valores, mediante a
utilização de trusts. 

Como parâmetro, a atual  normativa do Banco Central impõe o
dever de declarar as contas que ultrapassem USD 100.000,00 na data-base de 31 de
dezembro:

Art. 2º A declaração de que trata o art. 1º, inclusive suas retificações, deve
ser  prestada  anualmente,  por  meio  eletrônico,  na  data-base  de  31  de
dezembro de cada ano, quando os bens e valores do declarante no exterior
totalizarem, nessa data, quantia igual ou superior a US$100.000,00 (cem mil
dólares  dos  Estados  Unidos  da  América),  ou  seu  equivalente  em outras
moedas. 

Conforme  consignado  na  denúncia,  os  saldos  das  respectivas
contas nas posições de 31/12 de cada ano eram os seguintes:

CONTA ORION SP

Data  Valor

31/12/08 USD 1.146.792,00

31/12/09 USD 2.402.913,00

31/12/10 USD 1.661.123,00

31/12/11 USD 2.522.520,00

31/12/12 USD 2.445.835,00

31/12/13 USD 2.226.181,00

CONTA TRIUMPH SP

DATA VALOR

31.12.2007 USD 4.216.599,00

31.12.2008 USD 1.438.104,00

31.12.2009 USD 1.900.783,00

31.12.2010 USD 2.182.988,00

31.12.2011 USD 1.688.159,00

31.12.2012 USD 1.098.776,00

31.12.2013 USD 892.546,00
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CONTA NETHERTON

DATA VALOR

31.12.2014 USD 2.393.709,00

Com  fundamento  nos  extratos  transferidos  pelas  autoridades
suíças que materializam tais valores,  nas normativas acima transcritas e a partir da
matéria jornalística veiculada no Jornal Nacional da Rede Globo em 07/11/2015, na
qual foi noticiado que EDUARDO CUNHA mantinha patrimônio de cerca de USD 4
milhões no exterior, o Banco Central do Brasil iniciou o Processo Administrativo n°
PT 1501611380, por meio do qual se apurou a responsabilidade pelas omissões nas
declarações de capitais brasileiros do exterior. 

De  acordo  com  a  Decisão  n°  3/2016  –  DECAP/GABIN,
proferida pelo Banco Central do Brasil em 06 de junho de 2016:
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Conforme consignado pelo Banco Central no referido processo
administrativo,  foi  comprovado  que  o  acusado  EDUARDO  CUNHA “não
apresentou declarações quanto a ativos detidos no exterior em todo o período objeto
do  presente  processo”,  razão  pela  qual  lhe  foi  imposta  multa  no  valor  de  R$
1.000.000,00, o que comprova acima de qualquer dúvida a materialidade da elementar
do tipo e da efetiva prática do crime em comento.

Em  seu  interrogatório  judicial  (evento  243), EDUARDO
CUNHA afirmou  que  optou  por  constituir  trusts com  o  objetivo  de  transferir  a
propriedade de seu patrimônio para que o trustee passasse a exercer a administração e
o gerenciamento de seus bens e valores. Contudo, neste ato, em diversos momentos o
acusado deixou transparecer que a real finalidade da instituição dos trusts era manter
os valores ocultos e não declará-los às autoridades brasileiras: 

Juiz Federal: - Certo. E por que o senhor optou por essa forma de abrir as
contas dessa forma, com Trust, não em nomes próprios ou, por exemplo, um
Offshore?
Interrogado:  -  Não…veja  bem.  Não…Offshore…offshore  é  um…é  um
instrumento que ele já foi de uma certa forma, é…depois da resolução
do banco central de 2001, ele detinha a obrigatoriedade de ser…de ser…
de ser declarado. E entanto o trust, até eu tive a oportunidade não só, na
oitiva  que foi  feita  aqui  com o parecer  do professor  Tadeu Chiara  como
também do…do ex-presidente do Supremo, Francisco Rezék, que era juiz da
corte de Haia que também fez um parecer com relação a…a situação jurídica
no trust.
Juiz Federal: - Uhum 
Interrogado: - Tá juntado aí. Os trust, ele tem uma diferença muito grande
da Offshore. Offshore, o patrimônio continuaria comigo, eu seria o dono do
patrimônio, eu seria o gestor do patrimônio.
Juiz Federal: - Hãm
Interrogado: - O trust, o patrimônio não me pertencia mais no momento que
o trust fosse contratado. Então essa é a razão da diferença fundamental. E
quê  que  isso  implica  é…em  termos  de…de…implica  de  tudo,  que  eles
tinham uma obrigação. Obrigação comigo de prestar contas…
Juiz Federal: - Hum
Interrogado: - Obrigação de obter uma performance, e obrigação de ter e
ser responsável por tudo aquilo que acontecesse na conta. E numa eventual
sucessão minha a sucessão já estaria definida. No entanto, numa offshore, eu
teria no momento que eu não tinha declarado esse patrimônio,  é…no
período anterior.
Juiz Federal: - Hum
Interrogado:-  Eu  teria  que  vir  a  declarar  aquele  patrimônio…
Juiz Federal: - Sei
Interrogado:  -  No  momento  que  eu  já  era,  é…pessoa  politicamente
exposta.
Juiz Federal: - Uhum
Interrogado: -  Então  consequentemente  eu  não  teria  como  prover  a
declaração daquele momento, mais
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:  - Então eu optei pelo trust e  mantive o patrimônio fora e
transferi  a  propriedade  do  patrimônio  pro  trust de  modo  que  a
administração ficasse com o trust. 
Juiz Federal: - Tal motivação foi pro senhor não precisar declarar ou...
Interrogado:- Não  é  que  a  motivação  foi  pra  não  precisar  declarar.  Eu
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estou…eu estou…eu estou lhe colocando a condição que vossa Excelência
colocou com relação a Offshore.
Juiz Federal: - Certo.
Interrogado:- É a opção que eu faria em qualquer circunstância. Eu faria
essa opção hoje…
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-…com patrimônio próprio aqui  no Brasil  pra administração
dele.
Juiz Federal: - Uhum.

Interrogado:- O  que  não  teria  discussão  de  sucessão.  Até  por  que  o
instrumento do trust, ele…ele é um instrumento antigo, do ponto de vista
legal  ele  foi  regulamentado  na  convenção  Haia  de  oitenta  e  cinco.  E  o
instrumento  do  trust,  ele  basicamente  ele  é  utilizado não só  de  sucessão
familiar, ou quando alguém tem que ser interditado e…
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-A  interdição  vem  o  trust  administrar,  e  até  mesmo  pra
substituir acordo de acionistas quando há divergências entre sócio empresa e
constitui as ações através de um trust.  Então é uma modalidade utilizada
de…de…de…de administração do patrimônio. E eu entendi, independente
ou não, de declarar ou não, eu faria. E é importante ter uma diferença do quê
que é um patrimônio do trust, do que com patrimônio do offshore. Se eu
viesse a constituir trust no Brasil, e transferir a minha residência pro trust, eu
teria que passar a escritura, teria que pagar o imposto de transmissão, esse
teria que ser registrado e trust poderia vender a propriedade pra quem ele
quisesse, independente ou não da minha concordância.
Juiz Federal: - Sei.
Interrogado:- Consequentemente eu teria o direito de reparação de danos
contra ele, mas eu não teria propriedade da…da…do bem. 

Como visto acima, a narratória de EDUARDO CUNHA deixou
transparecer  em vários  momentos,  inclusive  com diversos  atos  falhos  durante  seu
interrogatório, de que o real objetivo de constituir as contas em nome de trusts era a
não declaração daquele patrimônio, inclusive por ser pessoa politicamente exposta e
não ter “como prover a declaração naquele momento”. 

Em seguida,  EDUARDO CUNHA afirmou que  usufruía  dos
valores provenientes do trust, de modo que a estrutura funcionava, para ele, como uma
“caderneta de poupança” no exterior. Confira-se:

Ministério Público Federal: - O senhor nunca quis usufruir o dinheiro no
Brasil, qual que é a razão?
Interrogado:- Eu utilizava os recursos… Primeiro, os recursos patrimoniais,
e esses recursos patrimoniais que existiam, eu busca de uma certa forma, é…
é…ter como aplicação, e usava basicamente em consumo é…em viagens no
exterior muitas vezes eu usei. É…e fora disso eu usava. 
Ministério Público Federal: - Certo.
Interrogado:- Depois é que houve…eu tinha momentos, enfim. Há vários
momentos nessas situações. Mas todas situações eram usadas como se fosse
uma caderneta de poupança. E nunca com objetivo de poder…de poder, é…
utilizar deles.

Ora,  se  o  próprio  acusado admitiu  que  utilizava  tais  recursos
como uma “poupança”, e também para gastos no exterior, é evidente que tais valores
deveriam ser  declarados,  como ocorre,  aliás,  com as  aplicações  em poupança  que
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devem ser declaradas à Receita Federal. 

Tais  declarações,  aliadas  aos  diversos  outros  elementos
documentais  juntados  aos  autos,  como  a  prova  de  que  tais  trusts poderiam  ser
revogados a qualquer momento e os e-mails que comprovam a ingerência direta do
acusado nas respectivas contas,  indicam que, na realidade, a detenção, a posse e a
propriedade  dos  depósitos  mantidos  em  tais  contas  sempre  permaneceu  com
EDUARDO CUNHA, nada obstante os subterfúgios por ele utilizados para transferir
formalmente a titularidade de tais bens e valores. 

Neste  ponto,  pede-se  vênia para  contestar  o  conteúdo  dos
pareceres dos ilustres juristas Francisco Rezek e Thadeu de Chiara, contratados pela
Defesa do acusado, bem como as premissas factuais utilizadas para a conclusão de tais
estudos a respeito dos trusts analisados no presente processo. 

Primeiramente por  tal  instrumento  de  trust não  ser  previsto
pelo Direito Brasileiro, sendo uma figura típica do  common law,  regulamentada pela
Convenção de Haia de 1985, a qual não foi ratificada tampouco internalizada pelo
Brasil.

Por essas razões, o reconhecimento dos trusts pelo ordenamento
jurídico brasileiro deve ser adaptado de acordo com as leis locais, mormente quando
constituírem instrumento de crimes praticados no Brasil, como é o caso, em razão da
extraterritorialidade  da  lei  penal  brasileira,  e  pela  transferência  do  caso  pelas
autoridades da Confederação Suíça, que abdicou de sua jurisdição para processar e
julgar o caso e transferiu-a integralmente ao Brasil. 

Com efeito, na espécie não é aplicável a disposição do caput do
art.  8°  da  Lei  de  Introdução  às  normas  do  Direito  Brasileiro  (Decreto-Lei  n°
4.657/1942), segundo o qual,  “para qualificar os bens e regular as relações a eles
concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados”. 

Com efeito, conforme comprovado pela instrução processual, a
origem dos valores que transitaram nas contas dos  trust mantidos por  EDUARDO
CUNHA é brasileira, condição que aparentemente foi sonegada ao ilustre parecerista.
Assim, deve ser aplicada a disposição constante no §1° do referido art. 8°, segundo o
qual  “aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos
bens móveis que ele trouxer”, ou seja, o que vale é a lei brasileira. 

Assim, conforme destacado pelo Professor Francisco Rezek em
seu parecer (evento 86, parecer6), ocorreu na espécie, segundo as normas brasileiras,
“uma doação, do  settlor ao  trustee, e uma obrigação contratual de dar: aquela que
vincula o trustee aos beneficiários”. 

Por  esta  interpretação,  no  caso  dos  trusts  ORION  SP e
TRIUMPH SP, caso eles fossem irrevogáveis, poderia se considerar que, segundo as
leis brasileiras, o settlor EDUARDO CUNHA doou os respectivos valores mantidos
pelos  trusts ao  trustee,  que,  por  obrigação  contratual,  devolveu  tais  valores  ao
beneficiário,  qual  seja,  o  próprio  EDUARDO  CUNHA.  Nesta  ocasião,  inclusive,
deveria  ter  sido  pago o  Imposto  de  Doação (ITCMD) e  declarados  tais  valores  à
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Receita Federal do Brasil em razão dos reflexos tributários desta relação.

Todavia, e este é o segundo ponto a ser destacado, tal discussão
é desnecessária na medida em que, como visto anteriormente, os   trusts   ORION SP e
TRIUMPH SP eram falsos, uma vez comprovada a revogabilidade dos instrumentos
e a total ingerência do  settlor na administração do trust, condição que desnatura por
completo o instituto.

Neste sentido, a premissa da qual parte o ilustre Professor José
Tadeu de Chiara (evento 86, parecer7) de que “a eficácia real do trust alcançada pela
transmissão dos  bens  objeto  pelo  settlor em favor  do trustee,  torna este  último  o
legítimo titular para detê-los, geri-los e transmiti-los” e de que tal situação se amolda
ao caso de EDUARDO CUNHA não encontra correspondência factual com o caso
concreto. 

Como visto,  a  prova  da  ingerência  de  EDUARDO CUNHA
sobre  tais  trusts não  se  dá  somente  pelo  fato  deles  serem  revogáveis  e  pela
coincidência  total  entre  o  settlor e  o  beneficiário,  “o  que  é  comum  em  trusts
revogáveis”. Para além disso, foi comprovado que EDUARDO CUNHA efetivamente
administrava e autorizava todas as operações financeiras realizadas pelos trusts. Neste
ponto, importa destacar que o próprio parecerista José Tadeu de Chiara ressaltou que
as atribuições de um legítimo   trust   não admitem a    “ingerência do instituidor, o
settlor, ou do beneficiário”.

Aparentemente, os documentos que comprovam a ingerência do
acusado sobre tais contas, sobretudo a procuração de revogação parcial do trust e os e-
mails que comprovam que EDUARDO CUNHA geria os valores das contas ORION
SP e TRIUMPH SP foram sonegados dos referidos pareceristas, de modo que não foi
dado  a  eles  a  oportunidade  de  analisar  o  caso  como  um  todo,  com  todas  as
circunstâncias e reflexos de fato e de direito. 

Neste  sentido,  destaca-se  o  testemunho  de  Tadeu  de  Chiara
(evento 193):

Juiz Federal:-E o senhor mencionou rapidamente essa situação de que teria,
se  é  que  haveria,  uma  procuração  ou  uma  autorização  do  trustee  ao
beneficiário pra movimentar a conta, ou esses ativos, isso não foi lhe dado
conhecimento na ocasião?
Depoente:-Não,  não. Não  me  foi  dada,  não  me  foi  feita,  não  foi
apresentado documento nesse sentido e não me foi colocada a questão
nesse sentido.
Juiz Federal:-Embora o doutor já tenha respondido, mas então o trabalho
que lhe foi contratado não envolvia de maneira nenhuma a verificação da
origem e natureza dos ativos mantidos nessas contas?
Depoente:-Não, não envolvia, é isso mesmo.
Juiz Federal:-Em nenhum momento lhe foi  ofertado, vamos dizer assim,
realizar esse tipo de serviço de análise desse tipo de fato?
Depoente:-Não,  não  me  foi  dado e,  se  houvesse,  se  tivesse  havido  uma
apuração,  vamos  dizer,  na  praça  do  exterior,  como  diz  a  nossa  Lei  de
Introdução às  Normas  do Direito  Brasileiro,  de  acordo com o artigo 13,
tivesse  sido  apurado,  aí  o  resultado  dessas  apurações,  aí  eu  poderia  ter
examinado, aí sim, vamos dizer, com uma apreciação jurídica daquilo que
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teria  sido  apurado,  agora  como  apuração  meramente  quantitativa  aí
realmente não seria meu metiê.
Juiz Federal:-Foi mostrado ao doutor algum documento ou esclarecido de
alguma forma a origem ou natureza desses valores?
Depoente:-Não, senhor.

Ainda neste contexto, o professor Tadeu de Chiara também relatou:

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.
Defesa:- E no caso específico da, do trust Orion, é possível que os recursos
tenham entrado na conta e o settlor ou beneficiário não tenham tido
conhecimento?
Depoente:- Olha, eu repito ao senhor, primeiro que eu não sei os volumes
de movimentação de cada um dos trusts, nem tinha elementos, nem seria
a minha função isso examinar. Segundo, se de ordinário o que ingressa no
trust, a titularidade e o acompanhamento, e a atuação é sempre o trustee, o
settlor  é  sempre  estranho  a  essa  relação,  até  por  isso  ele  transfere,  e  o
beneficiário final é sempre alguém que atua de forma passiva pelos atos
que o trustee exerce.

Novamente,  a  testemunha  relata  que  “pelo  contrato  que
examinou” não foi evidenciada ingerência de EDUARDO CUNHA sobre as contas,
contudo, pelos demais elementos coletados na investigação, mormente pelos e-mails
juntados aos autos, tal fato não condiz com a realidade. Ainda que tais e-mails tenham
sido juntados no curso do processo, o acusado tinha plena disponibilidade de acessá-lo
e fornecê-lo ao parecerista para análise. Em verdade, a relação do acusado enquanto
beneficiário do trust estava longe de ser passiva. 

Assim, não há qualquer  dúvida de que  EDUARDO CUNHA
tinha  total  controle  dos  trusts  e  de  suas  respectivas  contas  bancárias,  sendo
efetivamente  o  “beneficiário  econômico”  (“beneficial  owner”)  destas  contas  e
consequentemente dos valores nelas depositados. Tinha plena e total disponibilidade
destes depósitos que nunca foram declarados às autoridades brasileiras.

Nesta condição,  EDUARDO CUNHA,  com a conivência  e a
possível participação ativa de funcionários do banco, conseguiu burlar as normas de
controle e até mesmo desnaturar a estrutura do  trust para distanciar ainda mais sua
posição de efetivo beneficiário dos valores, de forma alheia aos aspectos formais que
regem a matéria. 

Por  fim,  em  terceiro  lugar,  destaque-se  a  independência  das
esferas  penal,  civil  e  administrativa.  Com  efeito,  um  negócio  jurídico  como  a
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constituição de um trust pode parecer lícito sob os pontos de vista cível e empresarial,
porém,  cotejadas  as  provas  produzidas  em  investigações  criminais,  dadas  as  suas
características invasivas, como são as quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático,
são  expostas  as  reais  intenções  da  prática  de  tais  negócios  para  além  do  quanto
registrado no papel. 

Como é de conhecimento deste Juízo, no âmbito do caso Lava
Jato foram coletadas diversas provas documentais que, a princípio, pareciam hígidas e
plenamente válidas e eficazes nos âmbitos cível, administrativos e empresarial, tais
como  contratos  simulados,  notas  fiscais  frias,  empresas  de  fachada,  companhias
offshores e  toda  sorte  de  documentos  ideologicamente  falsos  utilizados  para  dar
aparência  lícita  a  negócios  criminosos.  Esta  é,  afinal,  a  essência  da  lavagem  de
dinheiro. 

No  caso  dos  trusts de  EDUARDO  CUNHA, a  sofisticação
desta atividade de ocultação e dissimulação chegou a um nível extremo. 

Sua intenção de manter ocultos tais valores foi evidenciada por
diversas  vezes  durante  seu  interrogatório,  até  mesmo  de  forma  debochada, como
quando respondeu sobre as razões de ter mentido à Comissão Parlamentar de Inquérito
da Petrobras sobre manter contas no exterior:

Juiz Federal: -  Quando o senhor foi espontaneamente naquela Comissão
Parlamentar de Inquérito, o senhor declarou expressamente que o senhor não
teria contas no exterior, o senhor não entendia que era relevante o senhor
revelar esse tipo de informação?
Interrogado:- A pergunta que me foi feita… não me foi feita no sentido
que eu tinha que dá essa resposta.
Juiz Federal: - Hum.
Interrogado:-Tivesse  me  feito  a  pergunta  a  completa  eu  teria
respondido a verdade completa.
Juiz  Federal: -  Mas  o  senhor  não  acha  que  o  senhor  não  tinha  uma
obrigação de revelar isso?
Interrogado:-Eu acho que eu falei a verdade.
Juiz Federal: - Hum.
Interrogado:-E como eu falei a verdade conforme a pergunta que me foi
feita.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-Então eu não tinha razão nenhuma pra mentir, até por
que eu não minto. Consequentemente eu fui lá e falei a verdade.
Juiz Federal: - O senhor, nesse contexto, que o senhor vai lá… disse que
não tem conta e tal, mas o senhor tem esses Trusts, que tem conta que o
senhor é…vamos dizer…
Interrogado:-Se eu dissesse que tinha conta eu estaria mentindo, por que a
conta é do Trust.
Juiz Federal: - Hum. Sei.
Interrogado:-Em segundo lugar, a propriedade do patrimônio não é meu. E
a pergunta que me foi feita foi muito específica.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-E dentro da especificidade da pergunta, no meio de cinquenta
perguntas feitas dentro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que era
reunida… os quesitos de grupos de cinco pra eu responder… os grupos de
cinco  que  eu  anotava,  eu  respondi  como  me  pareceu  o  correto  naquele
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momento. O correto é que eu não detinha conta, se tivesse me perguntado se
a minha esposa detinha, eu teria falado a verdade.
Juiz Federal: - Hãm.
Interrogado:-Não me perguntaram.
Juiz  Federal:-  E  o  senhor  mesmo  assim  não  entendeu  nem pertinente
prestar esclarecimento sobre isso na ocasião?
Interrogado:-Eu…eu entendi que não cabia. A resposta a pergunta que eu
tinha que dá era a pergunta que me foi feita. Então…
Juiz Federal: - O senhor tinha receio que se o senhor falasse poderia ter
consequências sobre…
Interrogado:-Não é a questão de ter  consequência.  A gente não…eu fui
espontaneamente numa CPI pra prestar esclarecimento. Não fui intimado.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-Não fui convocado. Não estava sob juramento. É…ninguém é
obrigado a produzir  prova contra si  mesmo… Vossa Excelência sabe tão
bem quanto eu isso.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-Consequentemente  eu  fui  lá  e  respondi  corretamente  uma
pergunta que foi feita. Eu não tinha razão nenhuma pra dar informação além
daquilo que é me perguntado.  Nós estamos no mundo da política,  não
estamos no mundo de um processo jurídico.
Juiz Federal: - Uhum.
Interrogado:-No mundo da política, a gente não fala aquilo que não é
perguntado. Não dá a informação que não seja a informação requerida pelo
momento que tá sendo colocado.
Juiz Federal: - Sei.
Interrogado:-Se alguém tivesse me questionado a forma correta, quem
me questionasse eu responderia da forma correta.

Os trechos acima transcritos são elucidativos e indicam tanto o
dolo de EDUARDO CUNHA em manter ocultos tais valores quanto a sua intenção de
enganar seus pares, as autoridades investigativas e a sociedade brasileira a respeito de
sua real condição patrimonial e econômica oriunda, em grande parte, dos crimes que
praticou em face da PETROBRAS. 

Pelo exposto, comprovada a autoria e a materialidade, deve o
acusado  EDUARDO CUNHA ser condenado pelo crime de evasão de divisas,  na
modalidade de manutenção de depósitos não declarados no exterior, crime tipificado
no artigo 22, parágrafo único, parte final, da Lei n° 7.492/86, na forma do art. 69 do
Código Penal, por 14 vezes, que lhe foram imputados na presente Ação Penal. 

3.3. Do concurso material entre os crimes

Devidamente  comprovada  a  efetiva  prática  dos  delitos
imputados  pela  Procuradoria-Geral  da  República  na  denúncia  criminal  em face de
EDUARDO CUNHA, deve ser considera a existência de concurso material entre os
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 

Isto  porque  tais  delitos,  além  de  possuírem  bens  jurídicos
próprios,  foram  praticados  mediante  a  prática  de  diversos  atos  autônomos  e
independentes no tempo e no espaço, posteriores à consumação do delito de corrupção,
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não havendo que se falar em mero exaurimento ou em pós-fato impunível, conforme
pretendido pela Defesa, mas sim em concurso de infrações. 

Nesse  ponto,  vale  destacar  que  o  crime  de  lavagem é  delito
autônomo em relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º,
II da Lei 9.613/98. Tem tipificação e, principalmente, objetivos próprios, protegendo
bens jurídicos autônomos, consoante decorre de trecho da ementa do julgamento da
Ação Penal n° 470/DF pelo STF:

“(...)  2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o
grande pulmão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de drogas,
passando pelo  terrorismo,  até  a  corrupção que  desfalca  o  Erário  e  deixa
órfãos um sem-número de cidadãos que necessitam dos serviços públicos, é
também um mal por si, pois o seu combate previne o envenenamento de todo
o sistema econômico-financeiro, concluindo-se que a repressão à lavagem de
dinheiro visa a prevenir a contaminação da economia por recursos ilícitos, a
concorrência  desleal,  o  zelo  pela  credibilidade  e  pela  confiança  nas
instituições (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem do dinheiro em
Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). (trecho da ementa
do acórdão da AP 470/MG).
2.5.1.  A  dissimulação  ou  ocultação  da  natureza,  origem,  localização,
disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia
censura  penal  autônoma,  para  além  daquela  incidente  sobre  o  delito
antecedente, tal como ocorre, ad exemplum, com a ocultação do cadáver (art.
211 do Código Penal) subsequente a um homicídio, situação em que não se
opera a consunção de um crime pelo outro.”

O que se tem, em verdade, é a prática de condutas com desígnios
evidentemente  autônomos:  i)  uma  coisa  é  o  funcionário  público  aceitar  e  receber
vantagens indevidas em virtude de sua atividade funcional, e ii) outra é tomar atitudes
para  que  o  recebimento  se  dê  de  forma  dissimulada,  mediante  a  constituição  de
sofisticadas  estruturas  jurídicas que distanciam ainda mais  a origem criminosa e o
destino dos valores recebidos. Para usar o exemplo mencionado pelo próprio STF, uma
coisa é praticar homicídio, outra é promover a ocultação do cadáver.

Caso EDUARDO CUNHA não tivesse o interesse de promover
a dissimulação dos valores, nada impediria que ele recebesse a propina diretamente em
sua conta, por depósito dos próprios corruptores.

Não  bastasse  isso,  deve-se  destacar  que  no  momento  das
operações de lavagem, a corrupção passiva, tal qual denunciada e demonstrada nos
autos,  já  estava  devidamente  consumada  pela  aceitação  da  vantagem  indevida.
Portanto, tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro denunciadas não se
confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material. 

Veja, neste sentido, a seguinte decisão da Corte Especial do STJ:

Ementa:  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.
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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. 
III  –  Não  há  que  se  falar  em pós-fato  impunível,  mas  em condutas
autônomas, caracterizadoras de lavagem de dinheiro, por ter o agente
alcançado as vantagens que perseguia com o cometimento do crime. Isso
porque,  conforme  entendimento  doutrinário,  a  lavagem  de  dinheiro,
assim como a receptação é, por definição um crime derivado, acessório
ou parasitário, pressupõe a ocorrência de um delito anterior. 
IV – É próprio da lavagem de dinheiro, como também da receptação (Código
Penal,  art.  180)  e  do  favorecimento  real  (Código  Penal,  art.  349),  que
estejam consubstanciados em atos que garantam ou levem ao proveito do
resultado do crime anterior, mas recebam punição autônoma. 
V –  Conforme  a  opção  do  legislador  brasileiro,  pode  o  autor  do  crime
antecedente, responder por lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens
jurídicos atingidos e à autonomia deste delito. 
VI – Induvidosa, na presente hipótese, a existência de crime antecedente,
uma  vez  que  os  ora  denunciados  foram  condenados,  por  este  Superior
Tribunal, pela prática do delito de corrupção passiva, no julgamento da APN
224/SP. Caracterizada a ocorrência do crime antecedente (Lei 9.613/98, art.
1º,  V), nomeadamente a corrupção passiva (Código Penal,  art. 317, § 1º),
bem como o recebimento de vantagem material daí decorrente. (…) 
XIV – Denúncia recebida. 
(APn 458/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão
Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2009, DJe
18/12/2009)

De igual modo, conforme jurisprudência do Tribunal Regional
Federal  da  4ª  Região,  não há consunção,  mas concurso material  entre  lavagem de
dinheiro e manutenção de contas no exterior (TRF4, AC 2003.72.000101742, Rel. Néfi
Cordeiro, 7ª Turma, u., 26/05/2009). 

Isto porque,  como visto nos  autos,  as  condutas  de corrupção,
lavagem  de  dinheiro  e  manutenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior  são
completamente  autônomas  entre  si.  Enquanto  na  primeira  EDUARDO  CUNHA
recebeu valores em razão de seu cargo de deputado federal para indicar, manter e dar
apoio a JORGE LUIZ ZELADA como Diretor da PETROBRAS, na segunda, crime
complexo por natureza, o acusado praticou diversos atos de ocultação e dissimulação
mediante a instituição dos trusts e o gerenciamento das respectivas contas bancárias,
enquanto na terceira o acusado omitiu das autoridades brasileiras a existência não só
da conta que recebeu os valores da corrupção, qual seja, a ORION SP, mas também a
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existência  de  outras  duas  contas  por  ele  igualmente  controladas,  quais  sejam,  a
TRIUMPH SP e a NETHERTON. 

Por essas razões, não há que se falar em consunção entre crimes,
devendo ser somadas as penas em concurso. 

Neste sentido:

“Assim, por exemplo, nas situações em que há remessa de recursos para fora
do território nacional de forma clandestina – evasão de divisas-, mas também
houver o propósito da ocultação ou da dissimulação da origem ilícita destes
recursos,  haverá concurso entre as duas infrações. A evasão de divisas
tutela bem jurídico próprio, no caso a política cambial brasileira,  não se
confundindo  com a  proteção  à  ordem econômica,  que  a  lavagem de
dinheiro visa proteger precipuamente, pelo que não há como se falar na
aplicação dos princípios da subsidiariedade ou da consunção”.18 (Grifos
nossos)

Do  mesmo  modo, no  voto  do  rel.  da  Apelação  Criminal  n°
0034208- 37.2005.404.7000, TRF4, 8a T., u., D.E. 9/8/2012 (Caso Merchants Bank), o
Des. Fed. Sebastião César de Souza considerou que:

“Assim, a lesividade da conduta do acusado é drasticamente reprovada
pelo Direito Penal Brasileiro justamente para evitar que tal mercado de
câmbio constituído ao largo da fiscalização do Banco Central venha a ser
amplamente  utilizado  por  aqueles  que  praticam  os  demais  delitos
antecedentes da lavagem descritos nos incisos do artigo 1º da Lei 9.613/98.
Ou seja, no caso concreto, os crimes de operação de instituição financeira
sem autorização da autoridade competente e evasão de divisas constituem,
por si só, um nefasto instrumento para a ocultação de bens provenientes
dos mais variados delitos, independentemente de se apurar se cada um dos
clientes de RUBENS TADEU WENDLER RIGLIONE enveredaram pelo
mundo do crime.
De outra banda,  é absolutamente desnecessária a ocorrência da terceira
etapa da lavagem, visto que o crime já estava consumado na primeira fase,
isto  é,  com a  ocultação  de  valores  provenientes  dos  crimes  financeiros.
Ademais, Rodolfo Tigre Maia (Op. Cit., p. 42-43) explica o funcionamento
das "lavanderias" constituídas nos "paraísos fiscais",  como é o caso das
offshore BEVERY HILLS GROUP INC.:
As  instituições  financeiras  multinacionais  localizadas  nos  chamados
'paraísos  fiscais'  constituem uma importante  ferramenta  na  'lavagem'  de
dinheiro.  Inicialmente  utilizados  de  forma intensa  apenas  no  circuito  da
evasão fiscal, hoje estes países são muito usados nas etapas de conversão,
dissimulação e integração do dinheiro sujo, mercê do alto grau de proteção
do  sigilo  bancário  que  asseguram  e  das  modalidades  societárias  ali
admitidas, que possibilitam o anonimato dos titulares.
Estas  atividades  envolvem  o  'depósito  de  fundos  ilícitos  em  contas
numeradas  secretas  e  o  retorno destes  ativos  aos  Estados  Unidos  como
empréstimos  do  banco  estrangeiro  ou  de  uma  corporação  de  fachada,
montada sob as leis de um país estrangeiro.
Impende ressaltar, por oportuno, que descabe falar em absorção do crime
de evasão de divisas pelo delito de lavagem de dinheiro no caso em apreço.

18 WELTER, Antônio Carlos. O Controle Penal da Lavagem de Dinheiro: “dos crimes/ dogmática básica”, in 
Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal, Carla Veríssimo De Carli (organizadora), 2ª Ed., Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 207.
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Com efeito,  a adoção das técnicas que resolvem o concurso aparente de
normas não é direta ou automática , mormente em se tratando do crime de
lavagem  de  dinheiro,  cuja  persecução  penal  prescinde  do  processo  e
julgamento dos crimes antecedentes, a teor do artigo 2º, inciso I, da Lei
9.613/98.  O  recurso  aos  modos  de  resolução  do  conflito  aparente  de
normas  dependerá, pois, de profundo exame do caso concreto,  conforme
adverte  o  eminente  Des.  Federal  Abel  Fernandes  Gomes  no  ensaio
Lavagem  de dinheiro: notas sobre a consumação, tentativa e concurso de
crimes:
(...) 
Trazendo a relevância da distinção dos institutos acima para o estudodo
crime  de  lavagem  de  dinheiro,  importa  verificar,  caso  a  caso,  se
opressuposto  de  fato  ocorrido  tem  um  ou  mais  conteúdos  delitivos  a
seremcontemplados  pelo  Direito  Penal.  Em  caso  de  haver  apenas  um,
incidirão asregras do conflito aparente de normas, sob pena de bis in idem.
Mas se forem vários, haverá de incidir o concurso formal ou material de
delitos.
Suponhamos que um determinado sujeito 'B',  após ganhar muito dinheiro
por meio de uma atividade lícita econômica, resolva remeter grande parte
desses recursos para fora do País de forma clandestina, por não acreditar
na  estabilidade  da  economia  nacional  em  médio  prazo.  O  que  importa
detectar, de imediato, nessa conduta de remessa de recursos para fora do
País de forma clandestina - que é o pressuposto de fato para a incidência da
norma penal  mais  adequada -  é  o  conteúdo  delitivo  existente  diante  da
valoração normativa realizada. E logo se perceberá, com exatidão, que ele
se restringe à evasão de divisas, delito capitulado no artigo 22, parágrafo
único, da Lei 7.492/86. Afinal, a atividade antecedente era lícita.
Mas pode ocorrer que o mesmo indivíduo 'B' tenha obtido aqueles recursos
por meio do tráfico ilícito de entorpecentes e os remeta para fora do País
com  vistas,  num  primeiro  momento,  a  dissimular  a  sua  origem,  para
introduzi-los,  num  segundo  e  próximo  momento,  no  Brasil.  Nesse  caso,
inclinamo-nos por entender, numa primeira análise, que o pressuposto de
fato  tem apenas  um conteúdo delitivo  que  se  insere  exatamente  naquele
eleito pela norma do art. 1º da Lei 9.613/1998, a qual, pelo princípio da
especialidade, deverá prevalecer sozinha sobre a do art. 22, parágrafo
único, da Lei 7.492/1986. Afinal, seja pelo prisma da imputação objetiva,
seja pelo da imputação subjetiva,  a  conduta do agente  apenas estaria a
violar a primeira disposição normativa.
Finalmente, suponhamos que o mesmo protagonista 'B' remeta para fora do
País os valores oriundos da atividade de tráfico de entorpecentes, passando-
os por diversas contas em instituições financeiras nacionais e estrangeiras
com o fim de afastar o dinheiro de sua origem. Paralelo a isso, uma vez no
exterior, lá o sujeito mantém os depósitos, para reinvesti-los em atividades
econômicas  e  aplicações  financeiras.  Nesse  caso,  o  exame  da  situação
hipotética permite constatar mais de um pressuposto de fato com mais de um
conteúdo delitivo,  pois há a remessa para o exterior por meio de várias
contas e instituições financeiras. Nesse caso, o exame da situação hipotética
permite constatar mais de um pressuposto de fato com mais de um conteúdo
delitivo, pois que há a remessa para o exterior por meio de várias contas e
instituições  financeiras  para  ocultar  ou  dissimular  a  origem  ilícita  dos
valores, e ainda se identifica a manutenção de depósitos no exterior sem
comunicação  às  autoridades  federais.  Aqui  a  incidência  das  regras  do
concurso  de  crimes  parece  ser  a  solução adequada para  punir  os  fatos
apurados, impedindo a impunidade de algum dos conteúdos delitivos neles
identificados. (...)
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Nessa exata linha de intelecção, destacam-se os seguintes precedente deste
Colegiado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL E DE "LAVAGEM" DE DINHEIRO. […]
INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE
'GESTÃO FRAUDULENTA' COM OS DE 'EVASÃO DE DIVISAS'
E "OPERAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO".
CONCURSO MATERIAL  COM O CRIME DE 'LAVAGEM" DE
VALORES  .  ART.  1º  DA LEI  Nº  9.613/98.  SUBSTITUIÇÃO POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
[...] 3.  Demonstradas a autoria pelo denunciado e a materialidade
dos crimes descritos nos arts. 16 e 22, § único, da Lei nº 7.492/86,
em continuidade delitiva, bem como do crime tipificado no art. 1º
da Lei nº 9.613/98, ante a produção de grande quantidade de prova
documental, além de eficiente prova testemunhal. Dolo consistente
na vontade livre e consciente do réu em operar desautorizadamente
instituição  financeira  por  equiparação,  bem  como  em  evadir  e
ocultar  valores  para  e  no  exterior,  demonstrada  a  ciência  da
ilicitude das condutas na prova coligida . […]"
(ACR  nº  2004.70.00.021788-4,  8ª  Turma,  unânime,  Relator  Des.
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, D.J.U. 07-06-2006, grifei).

 Ademais, essa solução foi ratificada, também, pela Colenda Sétima Turma
desta Corte, consoante demonstra a ementa abaixo transcrita:

PENAL.  EVASÃO  DE  DIVISAS  (LEI  Nº  7.492/86,  ART.  22,
PARÁGRAFO  ÚNICO)  E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  (LEI  Nº
9.613/98, ART. 1º). ILICITUDE DE PROVA E PROVA EMPRESTADA
–  PRELIMINAR AFASTADA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  CONCURSO  MATERIAL.  DOSIMETRIA  DA
PENA – REDUÇÃO.
1.  Afastada  a  arguição  de  ilicitude  de  prova  colhida  no  exterior,
quando  a  quebra  de  sigilo  bancário  e  fiscal  finca-se  em  indícios
fortes  de  prática  de  crime,  esposada  em  decisão  fundamentada,
mostrando-se despicienda a expedição de carta rogatória ou previsão
em tratado, eis que se trata de agência situada em Foz do Iguaçu/PR.
2. Ausente qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa quando
oportunizada  à  parte  a  manifestação  prévia  sobre  a  utilização de
prova emprestada.
3. A manutenção de depósito de valores no exterior, sem a declaração
ao órgão competente, Receita Federal ou Banco Central, configura o
delito de evasão de divisas previsto no parágrafo único do artigo 22,
da Lei nº 7.492/86.
4. Autoria suficientemente demonstrada pela atuação do proprietário
e  administrador  da  empresa  e  de  funcionários  que  há  época
promoviam a saída de divisas ao exterior e lá mantinham depósito
sem a devida declaração à repartição competente.
5. Não se há falar na aplicação do princípio da consunção entre os
delitos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Aplica-se a regra
do concurso material (CP, art. 69), já que distintas as condutas de
remeter ilegalmente divisas ao exterior sem a devida declaração e a
de ocultar e dissimular em contas lá mantidas os recursos obtidos de
crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  [...]  (ACR  nº
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2003.72.00.010174-2, 7ª Turma, Rel. p/ acórdão Des. Federal Amaury
Chaves de Athayde, D.E. 18-06-2009, grifei).

Por fim, o Egrégio STJ corroborou esse entendimento deste Regional  ao
julgar outro doleiro que igualmente operava com o Merchants Bank of New
York:

CRIMINAL.  RECURSO ESPECIAL.  LAVAGEM  DE DINHEIRO E
CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.
DOCUMENTOS  EM  LÍNGUA  ESTRANGEIRA.  TRADUÇÃO  DA
TOTALIDADE DESTES.  DESNECESSIDADE.  SUBSTITUIÇÃO DE
TESTEMUNHA  PELO  PARQUET.  NULIDADE.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  MAJORANTE  DA
"HABITUALIDADE" APLICADA AO DELITO DE  LAVAGEM  DE
CAPITAIS.  REITERAÇÃO  DE  CONDUTAS  CONFIGURADA.
ABSORÇÃO  DO  CRIME  DE  EVASÃO  DE  DIVISAS  PELO  DE
LAVAGEM  DE  CAPITAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIMES
AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]VI. Não há que falar em consunção entre o crime de evasão de
divisas e do de lavagem de capitais, mas em condutas autônomas,
caracterizadoras de lavagem de dinheiro.
VII. A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior,
sendo  próprio  do  delito  que  esteja  consubstanciado  em  atos  que
garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas
recebam  punição  autônoma.  Conforme  a  opção  do  legislador
brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por lavagem
de  dinheiro,  dada  à  diversidade  dos  bens  jurídicos  atingidos  e  à
autonomia deste delito.
VIII. Induvidosa, na presente hipótese, a existência do crime de 
evasão de divisas como crime antecedente.
IX. Recurso desprovido. (REsp 1234097/PR, Rel. Ministro GILSON 
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 17/11/2011). 
(...)”. - sublinhados adicionados

Por  essas  razões,  o  acusado  EDUARDO  CUNHA deve  ser
condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão
de divisas, todos em concurso material, somando-se as penas legalmente cominadas
em razão da autonomia de desígnios entre cada um destes delitos. 

4. Dosimetria da pena

Comprovados  todos  os  crimes  imputados,  passa-se  agora  à
individualização  isonômica  e  proporcional  da  pena  a  ser  fixada  em  face  de
EDUARDO CUNHA. 

4.1. Primeira fase de fixação da pena: circunstâncias judiciais

Inicialmente, serão abordadas as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal, valoradas na primeira das três fases da dosimetria da pena, na qual
é fixada a pena-base a ser aplicado ao acusado, o qual prescreve que:
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Fixação da pena
Art.  59 – O juiz,  atendendo à culpabilidade,  aos  antecedentes,  à conduta
social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e
consequências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção do crime:
I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie
de pena, se cabível.

No que se refere à  culpabilidade do acusado, têm-se no caso
concreto que tal  circunstância  é  extremamente  elevada e  que esta  vetorial  deve ser
valorada negativamente.

Com efeito, é sabido que o acusado possui uma extensa carreira
pública e política. Além de ter sido dirigente de diversos órgãos e entidades estatais,
como a CEDAE e a TELERJ, EDUARDO CUNHA foi Deputado Estadual do Rio de
Janeiro  entre  2001  e  2002,  sendo  eleito  Deputado  Federal  em  2003,  cargo  que
permaneceu até 2016. Ademais,  entre fevereiro de 2015 e julho de 2016, o acusado
chegou  a  ocupar  a  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  um  dos  cargos  mais
importantes da República e terceiro na linha sucessória da Presidência da República. 

Durante  todo  esse  período,  EDUARDO  CUNHA praticou
crimes e manteve contas não declaradas no exterior, em total dissonância com as
funções públicas que exercia, razão pela qual era exigida especial conduta diversa
mormente pelos cargos de relevância que exercia.

Neste  sentido  decidiu  o  E.  Supremo  Tribunal  Federal  na
condenação de José Dirceu de Oliveira e Silva no denominado “Caso Mensalão”, sendo
sua culpabilidade considerada extremamente elevada na medida em que, para a prática
dos crimes, ele “valeu-se de suas posições de mando e proeminência, tanto do Partido
dos Trabalhadores, quanto no Governo Federal, no qual ocupava o estratégico cargo
de  ministro-chefe  da  Casa Civil  da  Presidência  da  República”. (APn 470/MG, p.
57.904). Na mesma situação está o ora DENUNCIADO.

Cumpre ressaltar que, como parlamentar, EDUARDO CUNHA
possuía remuneração significativamente  superior  a renda média mensal  do cidadão
brasileiro, a qual proporcionava ao denunciado e seus familiares uma vida confortável.
Dessa forma, é totalmente desnecessária e injustificável o interesse do imputado em
aumentar  criminosamente  seus  ganhos  mediante  a  prática  de  crimes  de  colarinho
branco. 

Aliado a isto, é necessário mencionar que o denunciado possui
excelente formação acadêmica e qualificação, com discernimento acima do homem
médio.  Desse  modo,  mesmo  possuindo  mais  condições  de  não  apenas  perceber  a
gravidade de suas condutas, como também de recusar o seu envolvimento em práticas
ilícitas,  não resistiu à tentação de constituir  um patrimônio milionário às custas da
moralidade,  do  decoro  parlamentar  e  da  administração  pública,  em  prejuízo  da
coletividade. 
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Neste sentido:

[…] O grau de culpabilidade revela grau intenso, pois inclusive é contador
por profissão, e não pode atribuir a terceiros responsabilidade que é sua. […]
(HC  113662,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
06/08/2013,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-198  DIVULG  07-10-2013
PUBLIC 08-10-2013)

[…] 3 – A maior reprovabilidade da conduta do acusado, a fundamentar a
exasperação da pena-base acima do mínimo legal, justifica-se em razão de
ele se tratar de um experiente empresário, proprietário de um conglomerado
econômico,  com maior  capacidade  de  compreender  o  caráter  ilícito  e  as
consequências  de  seu  comportamento,  além  do  fato  de  que  seu  grupo
econômico possuía situação financeira suficientemente estável para agir de
acordo  com  o  que  determina  a  lei.  […]  (ACR  200950010095584,
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 – SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R – Data: 04/05/2012 – Página: 100/101.)

[…] III – Se as condições pessoais do agente, Secretário de Ação Social,
responsável  pelo  pagamento  de  benefício  proveniente  de  Programa  de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), revelam maior reprovabilidade da
conduta, deve a culpabilidade ser considerada como um vetor desfavorável a
ensejar o aumento da pena. […] (ACR 200850020013249, Desembargador
Federal  ANDRÉ  FONTES,  TRF2  –  SEGUNDA  TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R – Data::22/11/2013.)

Assim, é elevada a culpabilidade de EDUARDO CUNHA em
razão do seu elevado conhecimento do injusto, na medida em que, como economista
formado  e  político  profissional,  sabia  muito  bem  do  caráter  ilícito  dos  atos  que
praticou,  notadamente  constituir  contas  secretas  no  exterior  para  receber  propinas.
Além disso, é inegável que poderia agir de modo diverso, sobretudo em razão dos altos
cargos e responsabilidades de sua alçada.

Quanto  aos  antecedentes,  estes  devem  ser  valorados  como
neutros, uma vez que não constam nos autos qualquer documento que indique prévia
condenação.

A conduta social  do acusado deve ser valorada negativamente,
na  medida  em que  EDUARDO CUNHA,  na  qualidade  de  deputado  federal  e  de
pessoa politicamente exposta, deveria ter mantido sua reputação ilibada, ter atuado em
conformidade ao interesse da coletividade e, na qualidade de legislador, ter respeitado
e cumprido as leis. 

De  acordo  com o  Código  de  Ética  e  Decoro  Parlamentar  da
Câmara dos Deputados, instituído pela Resolução n° 25, de 2001, eram deveres de
EDUARDO CUNHA,  na qualidade de deputado federal,  (i) promover a defesa do
interesse  público  e  da  soberania  nacional;  (ii) exercer  o  mandato  com dignidade  e
respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade; e (iii)
respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da casa e do
Congresso Nacional, entre outros deveres esculpidos no art. 3° do Código de Ética.

Além  disso,  EDUARDO  CUNHA não  deveria  praticar  atos
incompatíveis  com  o  decoro  parlamentar,  mormente  (i) abusar  das  prerrogativas
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constitucionais  asseguradas  aos  membros  do  Congresso  Nacional;  (ii) perceber,  a
qualquer  título,  em  proveito  próprio  ou  de  outrem,  no  exercício  da  atividade
parlamentar, vantagens indevidas; e (iii) omitir intencionalmente informação relevante,
ou,  nas mesmas condições,  prestar informação falsa,  inclusive declaração de bens e
rendas conforme prevê o art. 18, inciso I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados.

Conforme apurado na presente ação penal, EDUARDO CUNHA
infringiu todos estas disposições, na medida em que, na qualidade de deputado federal,
promoveu a defesa de interesses próprios, não manteve o respeito à coisa pública e à
vontade  popular,  agindo  de  maneira  improba  (responde,  inclusive,  a  Ação  de
Improbidade Administrativa n°  5028568-79.2016.4.04.7000 perante a 6ª Vara Federal
de Curitiba/PR), desrespeitou as leis penais e as normas internas da casa, abusou de suas
prerrogativas, recebeu vantagens indevidas em contas secretas na Suíça e omitiu bens e
valores das autoridades públicas. 

Como notório, o acusado EDUARDO CUNHA foi cassado pela
Câmara dos Deputados, tendo sido decretada, por meio da Resolução n° 18/2016, de 12
de setembro de 2016, “a perda do mandato parlamentar do Deputado Eduardo Cunha
por conduta incompatível com o decoro parlamentar, com fundamento no inciso II do
art. 55 da Constituição Federal, combinado com o art. 240 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 1989, e o inciso V do art. 4º
do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados”. 

Além  disso,  na  vida  pretérita  aos  fatos  ora  denunciados,
EDUARDO CUNHA já foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União por
irregularidades na TELERJ, nas Tomadas de Contas n° 019.417/94-2, n° 575.084/92-8 e
n°  575.490/1994-2,  além  de  ter  sido  envolvido  em  diversos  outros  escândalos  de
repercussão nacional durante sua vida pública. Por essas razões, a vetorial da conduta
social deve ser valorada negativamente. 

A  personalidade de  acusado também  deve  ser  valorada
negativamente, pois os recorrentes atos criminosos por ele praticados denotam uma
personalidade voltada para a prática criminosa, conforme destacado por este Juízo na
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida no evento 3 dos autos
nº 5052211-66.2016.404.7000: 

A dimensão e o caráter serial dos crimes estendendo-se por vários anos, é
característico do risco à ordem pública.
Afinal, as provas são, em cognição sumária, da prática reiterada, profissional
e  sofisticada  de  crimes  contra  a  Administração  Pública,  por  Eduardo
Cosentino da Cunha,  não só em contratos da Petrobrás,  mas em diversas
outras áreas, não raramente com o emprego de extorsão e de terceiros para
colher propinas. Da mesma forma, colhidas provas, em cognição sumária, da
prática  reiterada  profissional  e  sofisticada  de  lavagem de  dinheiro,  com
utilização de contas secretas no exterior para ocultar e dissimular produto de
crimes contra a Administração Pública.
Além das contas no Banco Julius Baer, utilizadas, em cognição sumária, para
ocultar e dissimular propina recebida no contrato da Petrobrás para aquisição
do campo de Petróleo em Benin, há relato, conforme item 121, da utilização
de pelos menos mais duas contas secretas no exterior, em outras instituições
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bancárias,  o  Israel  Discount  Bank e  o Banco BSI,  como receptáculos  de
depósitos de vantagem indevida.
Em outras  palavras,  constata-se,  no  caso  concreto,  indícios  de  reiteração
delitiva em um contexto de corrupção sistêmica, o que coloca em risco a
ordem pública.

Ademais,  em  toda  a  fase  de  investigação  de  seus  crimes
EDUARDO CUNHA adotou um agir antiético,  mendaz e até mesmo afrontoso às
instituições públicas que buscam responsabilizá-lo por seus atos. 

Com  efeito,  durante  toda  a  fase  de  investigação  preliminar
EDUARDO  CUNHA praticou  diversos  atos  que  buscaram  atravancar  as
investigações, com a utilização de artifícios regimentais para atrasar seu processo de
cassação, a demissão de funcionário da Câmara dos Deputados que produziu provas
em seu desfavor e até mesmo ameaças e intimidação de testemunhas, colaboradores e
advogados que poderiam prejudicá-lo. 

Conforme  ressaltado  pelo  Eminente  Min.  Teori  Zavascki  na
decisão  de  04/05/2016  proferida  na  Ação  Cautelar  n°  4070/DF,  no  qual  foi
determinado  o  afastamento  cautelar  de  EDUARDO  CUNHA da  Presidencial  da
Câmara dos Deputados:

"Os  elementos  aportados  pela  acusação  revelam,  por  exemplo,  atuação
parlamentar  de  Eduardo  Cunha,  com  desvio  de  finalidade,  durante  a
Comissão Parlamentar de Inquérito denominada CPI da Petrobras.
Elementos  fáticos  descritos  no  presente  requerimento  dão  conta  de  que
Lúcio  Bolonha  Funaro,  na  mesma  data  em  que  houve  a  instalação  da
referida CPI, já advertia por e-mail que os integrantes do grupo Schahin
seriam convocados e investigados (fls. 83-84), o que, de fato, efetivamente
ocorreu,  conforme  já  demonstrado.  Além  disso,  segundo  o  Procurador-
Geral da República, houve a utilização da empresa Kroll (fls. 1.328-1.421),
contratada pela Presidência da Câmara dos Deputados para investigação
principalmente,  de  pessoas que teriam celebrado acordo de colaboração
premiada e indicado a prática de crimes por parlamentares, o que configura
finalidade diversa do objeto da chamada CPI da Petrobras.
Aponta-se,  ainda,  que  durante  a  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito
Eduardo Cunha valeu-se do então Deputado Federal Celso Pansera para,
supostamente, intimidar Alberto Youssef mediante requerimentos de 'quebra
dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da ex-esposa, da irmã e
das filhas de Youssef, que hoje possuem 21, 23 e 26 anos e que, na época de
muitos  dos  fatos  investigados,  eram  menores  de  idade'  (fl.  88),  'e  que,
mesmo tendo sido suspenso tal  requerimento pelo STF, no mesmo dia,  o
Deputado Federal Celso Pansera apresentou novo requerimento, desta vez
falando em transferência de sigilo” (fl. 91), conforme destacou o Ministério
Publico: (...)
Alberto  Youssef,  em  depoimento  prestado  à  Procuradoria-Geral  da
República, relata que se viu intimidado pela CPI da Petrobras em razão das
insistentes convocações e requerimentos de afastamento de sigilo bancário e
fiscal de seus familiares, mediante requerimentos de Celso Pansera, por ter
declarado em juízo que o Deputado Eduardo Cunha teria sido beneficiado
de vantagens indevidas decorrentes de contratos da Petrobras: (…)
No mais, elementos outros indicam ainda que o Deputado Federal Celso
Pansera  foi  o  autor  de  inusitado  requerimento  para  a  convocação  da
advogada Beatriz Catta Preta perante a CPI da Petrobras, que, segundo a
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Procuradoria-Geral  da  República,  teria  sido  aprovado  logo  após  Júlio
Camargo, cliente da mencionada advogada, ter alterado seu depoimento e
passado a incriminar Eduardo Cunha como beneficiário da propina paga
em razão da aquisição dos navios-sonda da Samsung (fl. 74) pela Petrobras.
Ao ser ouvida no Ministério Público, Beatriz Catta Preta também afirmou
que  se  sentiu  intimidada e  constrangida pelo  requerimento  aprovado na
Comissão Parlamentar de Inquérito”.

Ainda, segundo destacado pelo Procurador-Geral da República
no requerimento da Ação Cautelar n° 4070/DF:

“Trata-se, portanto, de mais um exemplo no qual Eduardo Cunha por meio
de correligionários, utilizou a CPI para interesses pessoais e escusos que
desvirtuam completamente o objeto da comissão.
Também aqui resta claro que Eduardo Cunha colocou seu aliados em cargos
chaves da CPI da Petrobrás para constranger colaboradores,  bem como
para evitar que ele próprio fosse investigado por aquela comissão. Não à
toa, o relatório final da CPI da Petrobras não apenas negou que tivesse
havido corrupção institucionalizada na Petrobras, mas também não imputou
qualquer  responsabilidade  a  Eduardo  Cunha  e,  além  disso,  criticou  o
instituto da colaboração premiada.
Trata-se,  portanto,  de  um caso  típico  de  abuso  de  poder  que  merece  a
intervenção do Poder Judiciário, sob pena de comprometer o resultado útil
da investigação e, portanto, da aplicação da lei penal.”

Na  decisão  proferida  por  este  Juízo  que  decretou  a  prisão
preventiva de  EDUARDO CUNHA foi também destacado outros atos de obstrução
praticados pelo acusado no contexto das investigações:

“92.  Outro  episódio  ilustrativo  de  obstrução  à  Justiça  e  intimidação  de
potenciais testemunhas consistiu,  conforme consta na referida decisão,  na
"demissão  do  então  Diretor  do  Centro  de  Informática  da  Câmara  dos
Deputados, Luiz Antonio Souza da Eira, exonerado sumariamente (fl. 871)
após o surgimento dos primeiros indícios de que o autor dos requerimentos
apresentados  pela  Deputada  Solange  Almeida  seria  o  próprio  Deputado
Eduardo Cunha".
93.  Oportuna  a  transcrição  do  depoimento  do  servidor  exonerado  por
cumprir o seu dever e não ocultar ou adulterar provas:

“Que  questionado  ao  declarante  como  ocorreu  a  sua  demissão,
esclarece que o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na segunda
feira dia 27,  à  noite,  chamou o Diretor  Geral  da Câmara,  Sérgio
Sampaio, e pediu que demitisse o declarante,  pois o Presidente da
Câmara teria recebido uma informação de que sairia uma matéria no
jornal no dia seguinte, como efetivamente ocorreu; Que o Presidente
da Câmara estava suspeitando que haveria um vazamento de dados
para  a  imprensa  por  parte  dos  técnicos  de  informática;  […]  Que
Sérgio Sampaio chamou o declarante na própria segunda-feira (27)
no gabinete, às 22 horas, e disse como foi a conversa com o Câmara;
Que o Diretor Geral disse ao depoente que a sua demissão seria para
dar um exemplo para a Casa,  que não aceitaria vazamentos; […]
Que  no  início  o  declarante  e  nem  Sérgio  Sampaio  estavam
entendendo  bem o  que  estava  ocorrendo;  Que  ao  perceber  que  o
motivo teria sido a questão de metadados, o declarante explicou que,
em verdade,  isto  estava público e  para todos os  documentos;  Que
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então, para verificar, foram na sala do Chefe da Assessória Técnica
do DG, Dr. Lucio, e o declarante mostrou que a informação realmente
estava pública, verificando pela propriedade do documento em pdf
que estava na internet; Que neste momento sequer se atentaram para
a  data,  mas  chamou  a  atenção  o  nome  de  Eduardo  Cunha  como
autor; Que o declarante ressalta que a autora dos documentos que
geraram  os  requerimentos  –  ou  seja,  a  autenticação  –  foi  sim  a
Deputada Solange Almeida ou seja, foi esta Deputada que incluiu no
sistema o arquivo; Que, porém, é a deputada quem teria que explicar
por qual motivo consta o nome Dep. Eduardo Cunha no documento;
Que,  questionado  se  o  Deputado  Eduardo  Cunha  enviasse  um
documento elaborado com seu login para o gabinete da Deputada
Solange Almeida, para que autenticasse, aparecia o documento como
saiu na imprensa, responde que sim; Que ontem, por determinação de
Eduardo Cunha,  foi  feita uma auditoria na Câmara; Que Eduardo
Cunha  pediu  para  o  Secretário  Geral  da  Mesa,  Silvio  Avelino  da
Silva, que é o braço direito do Presidente da Câmara e comanda o
processo legislativo na Casa, que fizesse uma auditoria; Que Silvio
pediu para que um técnico do CENIN, Fernando Torres, fizesse uma
auditoria nos procedimentos mencionados; Que isto deu origem ao
processo 119967-2015; Que na terça feira de manhã reuniu todos os
diretores de coordenação que estavam subordinados ao depoente e
pediu para que ninguém tocasse nos arquivos, pois era uma acusação
muito grave de suposta fraude nos documentos (…) Que, porém, se
constatou no resultado da auditoria que não havia qualquer registro
de substituição de versão dos requerimentos n. 114 e 115/2011 CFFC;
Que isto significa que os requerimentos que constam no sistema eram
exatamente aqueles que foram inseridos no sistema em 2011”.

94. Para esclarecer, Eduardo Cosentino da Cunha é acusado de ter recebido
vantagem indevida de cinco milhões de dólares, em contratos da Petrobrás
para fornecimento dos navios-sonda Petrobrás 10000 e Vitória 10000 (Ação
Penal  982 no  Supremo Tribunal  Federal  declinada ao  Tribunal  Regional
Federal da 2ª Região). Os acertos iniciais da propinas teriam sido feitos com
o Diretor  da  Área  Internacional  da  Petobrás  Nestor  Cuñat  Cerveró e  os
intermediadores de propinas Fernando Antônio Falcão Soares e Júlio Gerin
de Almeida Camargo. Por problemas de liquidez, Júlio Gerin de Almeida
Camargo  interrompeu  os  pagamentos  da  propina.  Para  pressioná-lo,
Fernando  Antônio  Falcão  Soares  recorreu  ao  então  Deputado  Federal
Eduardo Cosentino da Cunha que concordou em ajudá-lo em troca de parte
da propina acertada. Para pressionar Júlio Gerin de Almeida Camargo foram
apresentados na Câmara requerimentos para investigá-lo, bem como o grupo
empresarial  que representava,  o que teria sido feito pela então Deputada
Federal Solange Almeida por solicitação de Eduardo Cosentino da Cunha.
Em  decorrência  da  identificação  dos  requerimentos  no  sistema  de
informática da Câmara, Eduardo Cosentino da Cunha, então Presidente dela,
demitiu o diretor de informática, em ato que, segundo a decisão referida,
constituiu abuso de poder e tentativa de obstruir as investigações.
95. Também na referida decisão constam os indícios da várias tentativas de
obstrução  do  regular  andamento  dos  trabalhos  da  Conselho  de  Ética  da
Câmara  dos  Deputados  na  análise  da  representação  formulada  contra  o
então Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha. Os episódios incluem
encerramento  indevido  de  sessões  do  Conselho  de  Ética,  falta  de
disponibilização de local para reunião do Conselho e até mesmo ameaça
sofrida pelo relator do processo. Transcreve-se trecho:
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"O  Ministério  Público  aponta,  também,  pelos  elementos  fáticos
trazidos aos autos, que há interferência constante, direta e explícita
no andamento dos trabalhos do Conselho de Ética, que visam a julgar
o  requerido  por  suposta  quebra  de  decoro  parlamentar  acerca  de
fatos  relacionados  com  os  investigados  nesta  Corte  e  já  aqui
descritos.  O  requerido  defende-se  no  sentido  de  que  são  todas
questões interna corporis da Casa Legislativa. Realmente, não cabe
ao Judiciário, em princípio, fazer juízo sobre questões dessa natureza.
Mas  não  é  disso  que  aqui  se  trata.  O  que  aqui  interessa  é  a
constatação de que, objetivamente, a citada Comissão de Ética, ao
contrário  do  que  geralmente  ocorre  em  relação  a  outros
parlamentares, tem-se mostrado incapaz de desenvolver minimamente
as suas atribuições censórias em relação ao acusado."

96.  Na  parte  conclusiva  quanto  ao  tópico  dos  atos  de  obstrução  à
investigação ou à apuração de suas  responsabilidades,  consta  na referida
decisão:

"Embora,  como  já  dito,  não  se  possa,  nem  seja  o  momento,  de
formular aqui juízo definitivo acerca dos fatos antes descritos, está
claro, pelos elementos trazidos, que há indícios de que o requerido,
na  sua  condição  de  parlamentar  e,  mais  ainda,  de  Presidente  da
Câmara dos Deputados, tem meios e é capaz de efetivamente obstruir
a investigação, a colheita de provas, intimidar testemunhas e impedir,
ainda que indiretamente, o regular trâmite da ação penal em curso no
Supremo Tribunal  Federal,  assim como das  diversas  investigações
existentes nos inquéritos regularmente instaurados. (...)
Não  apenas  os  depoimentos  prestados  à  Procuradoria-Geral  da
República  por  particulares  (entre  eles  os  relatos  feitos  por
representantes da empresa Schahin e por causídico que acompanhou
procedimentos  de  colaboração  premiada,  até  mesmo  perante  esta
Suprema Corte),  mas também revelações  obtidas  de parlamentares
integrantes do Conselho de Ética, apontam, no mínimo, no sentido da
existência  –  nessas  instâncias  –  de  uma  ambiência  de
constrangimento, de intimidação, de acossamento, que foi empolgada
por  parlamentares  associados  ao  requerido.  Embora  não  existam
provas  diretas  do  envolvimento  do  investigado  nos  episódios  de
extorsionismo  descritos  com  riqueza  de  detalhes  pelo  Ministério
Público, há uma miríade de indícios a corroborar as suspeitas de que
o requerido  não apenas  participou dos  fatos,  como os  coordenou.
Impressiona,  como já  pontuado,  a  narração de  ameaça declarada
pelo  Deputado  Fausto  Pinato,  relator  original  da  representação
instaurada  junto  ao  Conselho  de  Ética  contra  o  investigado,  bem
como o conteúdo dos documentos abrigados em paletó pertencente ao
requerido, que foram apreendidos em diligência de busca e apreensão
determinada no âmbito de inquérito de minha relatoria."

97.  Em  síntese,  como  cumpridamente  exposto  na  memorável  decisão,
presentes  indícios  veementes  de  que  o  então  Deputado  Federal  Eduardo
Cosentino  da  Cunha,  utilizando terceiros,  outros  parlamentares  ou  outros
indivíduos, agiu, reiteradamente, para obstruir as investigações e a apuração
de  suas  responsabilidades,  intimidando  testemunhas,  advogados  e
autoridades responsáveis pela condução dos processos.”
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Tal conduta de EDUARDO CUNHA permaneceu, inclusive, no
curso  do presente  processo,  tendo em vista  a  posição  intimidatória  do  acusado na
formulação de quesitos  às testemunhas ouvidas  no presente  processo,  inclusive do
Exmo.  Presidente  da  República  Michel  Temer,  com  perguntas  potencialmente
incriminatórias  alheias  ao  objeto  da  ação penal  e  com o fim específico  de  causar
constrangimento e servir como uma espécie de “ameaça” aos depoentes. 

Em  razão  desses  fatos,  a  vetorial  da  personalidade  deve  ser
valorada negativamente. 

Os  motivos dos crimes também devem ser valorados de modo
desfavorável ao acusado. Conforme restou exaustivamente demonstrado na presente
ação penal, as ações de  EDUARDO CUNHA foram motivadas pela busca de lucro
fácil, para custear gastos milionários e extravagantes do acusado e de seus familiares.

Apesar  de  receber  remuneração  significativamente  alta,
EDUARDO CUNHA utilizava-se de contas não declaradas, mantidas em instituições
financeiras no exterior, para manter valores provenientes do pagamento de propina e,
assim, subsidiar os gastos resultantes de viagens internacionais, restaurantes e lojas de
roupas de grife, utilizando parte do dinheiro desviado da PETROBRAS, conforme já
descrito no tópico 3.1.2.

Cumpre ressaltar, por fim, que a motivação do acusado em obter
lucro fácil não pode ser considerada como elementar típica da corrupção, lavagem de
dinheiro ou de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (HC 199902/RS – STJ),
uma  vez  que  a  ganância  injustificável  não  se  confunde  com  o  dolo  de  receber
vantagem indevida, ocultar e dissimular valores criminosos e/ou manter valores não
declarados  no  exterior,  uma  vez  que  constitui  um  desígnio  próprio  que,  no  caso
concreto, adquiriu especial relevância pela vultuosidade dos gastos. 

As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente,
na  medida  em  que  foram  utilizados,  no  caso  concreto,  vários  expedientes  para  o
recebimento oculto e dissimulado das vantagens indevidas, com a utilização de contrato
de  agenciamento  falso,  constituição  de  estruturas trust para  dissimulação  do  real
beneficiário dos valores criminosos e criação de contas bancárias secretas no exterior
para ocultação de tais valores. 

No caso concreto, as circunstâncias dos crimes ganham especial
relevância na medida em que as estruturas utilizadas por  EDUARDO CUNHA para
ocultação dos valores, quais sejam os  trusts, não são previstas no direito brasileiro e
podem ser  utilizadas  (como foram)  para  a  transferência  formal  da  propriedade  dos
valores para terceiros, qual seja o trustee, distanciando ainda mais a origem criminosa
do destino do dinheiro. 

Além disso, a utilização de engenhoso e sofisticado esquema é
circunstância que exaspera a pena base do crime previsto no art. 22, parágrafo único, da
Lei n° 7.492/86 (TRF4, 8ª  T.:  0009330-34.2008.404.7100,  j.  13/11/13,  p.  21/11/13;
0032222-68.2007.40, j. 04/12/13, p. 09/01/14; 0032305-84.2007.404.7100, j. 13/11/13,
p. 21/11/13). 
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As consequências também devem ser valoradas negativamente.

Conforme  demonstrado  no  curso  da  ação  penal,  o  prejuízo
causado à PETROBRAS com os atos de corrupção na compra do campo de petróleo de
Benin totalizaram cerca de USD 77 milhões de dólares americanos. Por outro lado,
as propinas totais acertadas neste contrato chegaram a USD 10 milhões de dólares
americanos.

Tais  valores  por  óbvio  resultaram  em  sérias  consequências
econômicas à PETROBRAS e a seus acionistas, e superam e muito o patamar de R$
100.000,00 utilizado como patamar para incidência da referida circunstâncias judicial. 

Quanto ao comportamento da vítima, tal circunstância deve ser
considerada neutra. 

4.2. Segunda fase de fixação da pena: agravantes e 
atenuantes.

Na segunda fase de fixação da pena, deve incidir ao acusado a
circunstância agravante de violação de dever inerente ao cargo (art. 61, inciso II, alínea
“g”, do Código Penal), uma vez que, enquanto parlamentar federal detentor de cargo
eletivo, EDUARDO CUNHA tinha deveres de probidade e decoro, incompatíveis com
a prática dos crimes ora apurados.

Por  outro  lado,  nenhuma  atenuante  deve  ser  reconhecida  ao
acusado. 

4.3  Terceira  fase  de  fixação  da  pena:  causas  especiais  de    
aumento e diminuição da pena.

Quanto à terceira fase da fixação da pena, deve incidir a causa de
aumento descrita no art. 317, §1°, do Código Penal, na medida em que, como visto, o
acusado EDUARDO CUNHA praticou o ato de corrupção ora apurado infringindo os
deveres funcionais de deputado federal.

Além disso, o repasse dos valores da corrupção se deram, como
visto no tópico 3.1.3, em contrapartida aos atos de ofício praticados por  EDUARDO
CUNHA no exercício da função de parlamentar federal, especificamente na influência
na indicação, manutenção e apoio a JORGE LUIZ ZELADA na Diretoria Internacional
da PETROBRAS, o que propiciou a prática dos crimes ora apurados. 

Já a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2°, do Código Penal,
que  havia  sido  denunciada  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  foi  afastada  pelo
plenário do STF por ocasião do recebimento da denúncia, razão pela qual não pode ser
considerada no presente momento. 

Por fim, deve incidir na pena a ser aplicada ao ACUSADO a causa de
aumento de pena prevista no art. 1°, §4°, da Lei n° 9.613/98, uma vez que o crime de
lavagem de dinheiro praticado por EDUARDO CUNHA foi praticado por intermédio
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da organização criminosa que agia na PETROBRAS. 

Por  outro  lado,  nenhuma  causa  de  diminuição  de  pena  deve  ser
considerada para o acusado. 

5. Pena de Multa e Pagamento das Custas Processuais  

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios
de fixação da pena privativa de liberdade, na medida de sua culpabilidade e em atenção,
principalmente, à situação econômica do réu, nos termos do art. 60 do Código Penal. 

Neste sentido, a pena de multa a ser aplicada ao réu EDUARDO
CUNHA deve ser aplicada no máximo, qual seja, em 360 dia-multa com cada dia-multa
no valor 5 vezes o salário-mínimo, o que totaliza 1.800 salários-mínimos da época dos
fatos (2011). 

Contudo,  considerando  a  situação  econômico-financeira  de
EDUARDO CUNHA, a qual segundo apurado na presente ação penal era vultuosa e
extravagante, e para fazer frente aos milionários prejuízos que causou à PETROBRAS e
à própria sociedade, têm-se que tal valor é ineficaz na espécie, razão pela qual requer-se
seja  triplicado  tal  valor,  para  alcançar  a  quantia  correspondente  a  5.400  salários-
mínimos, nos termos do §1° do art. 60 do Código Penal. 

O denunciado deve, também, ser condenado ao pagamento das
despesas processuais.

6. Perdimento do Produto do Crime  

Nos termos do art. 91 do Código Penal e do art. 7°, inciso I, da
Lei  n°  9.613/1998,  deve  ser  decretada  a  perda  em  favor  da  União  dos  valores
apreendidos nas contas controladas por  EDUARDO CUNHA na Suíça, uma vez que
são produto dos crimes por ele praticados e constituem proveito auferido pelo acusado
pela prática de fatos criminosos. 

7. Reparação dos Danos  

Por fim, deve o acusado ser condenado à reparação dos danos
materiais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, fixando-se, conforme apurado no decorrer da ação penal,
mormente pelo Relatório da Comissão Interna de Apuração AGP n° 130/2016 (evento
92), o valor de U$D 77.500.000,00, valor total do prejuízo do negócio apurado pela
companhia, conforme ressaltado no tópico 6.3 (fl. 98) do referido relatório:

“6.3 Do prejuízo financeiro causado a Petrobras
Considerando  que  as  primeiras  análises  econômicas  apresentaram  VME
negativo,  o  que  provavelmente  levaria  a  uma  reprovação  da  proposta  de
aquisição de participação da Petrobras no bloco 4 do Benin, nas condições
apresentadas, a Comissão conclui que a manipulação de dados e informações

 100/102



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

com o objetivo de melhorar o resultado econômico do projeto trouxe prejuízos
à  Petrobras.  Contudo  para  definir  tal  prejuízo,  arbitramos  como  prejuízo
mínimo o valor de US$ 77,5 MM, correspondente a:
1 – US$ 9,5 MM relativo ao pagamento pela Petrobras de custos passados da
CBH; 
2 – US$ 25 MM do bônus de entrada no bloco;
3 – US$ 14 MM referente ao carrego nos custos de sísmica 3D;
4 – US$ 29 MM referente ao carrego da CBH nos custos do poço;
Estes valores consideram os dispêndios da Petrobras para entrada no bloco 4
do Benin”.

Neste ponto, ressalte-se que foi requerido na denúncia a fixação
mínima pelos danos causados de 2 vezes o montante recebido a título de propina por
EDUARDO CUNHA, que totalizaram a quantia de R$ 10.572.302,00. Todavia, como
visto, a prova superveniente dos autos (relatório da CIA AGP 130/2016) indicou que o
efetivo prejuízo sofrido pela vítima PETROBRAS foi de $D 77.500.000,00. Logo, é tal
valor que deve ser fixado na r. sentença.

8. Requerimento Final  

Diante  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
pugna pela total procedência do pedido de condenação constante na denúncia oferecida
pela Procuradoria-Geral da República, requerendo: 

a) a condenação de EDUARDO CUNHA pela prática dos crimes
de  (i) corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º do Código Penal);  (ii) lavagem de
dinheiro majorada (art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da lei 9.613/98), por três vezes; e (iii)
evasão  de  divisas  na  modalidade  de  manutenção  de  depósitos  não  declarados  no
exterior, (art. 22, § único, parte final, da Lei n° 7.492/86), por 14 vezes, na forma do art.
69 do Código Penal (concurso material); 

b) na forma especificada acima, o pagamento das penas de multa,
das custas processuais e da reparação do dano. 

Curitiba, 7 de março de 2017. 

_____________________
Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República
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