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APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

APELADOS:  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO
EDUARDO COSTA VAZ MUSA
JOÃO CERQUEIRA DE SANTA FILHO
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RAZÕES DE APELAÇÃO

Colenda turma, 

Eminentes Julgadores,

Douto(a) Procurador(a) Regional da República

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta por meio de denúncia inicialmente apresentada no

evento  01,  tendo  sido,  posteriormente,  no  evento  04,  apresentada  denúncia  substitutiva,  em

desfavor de  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, EDUARDO COSTA VAZ MUSA, JOÃO CERQUEIRA

DE SANTA FILHO, MONICA REGINA CUNHA MOURA, ZWI SCORNICKI,  JOÃO CARLOS DE
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MEDEIROS FERRAZ, JOÃO VACCARI NETO.

Na  primeira parte da denúncia,  narrou-se a  existência  de  uma  Organização

Criminosa  integrada  por  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE,  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO,  JOÃO

FERRAZ, EDUARDO MUSA e ZWI SKORNICKI, dentre outros, subdividida em 4 núcleos: a) núcleo

composto  por  funcionários  públicos  corrompidos  da  Petrobras; b) núcleo  formado  por  ex-

funcionários da Petrobras que migraram para postos estratégicos da alta Diretoria da Sete Brasil;  c)

núcleo político; d)  núcleo empresarial,  formado por dirigentes de empreiteiras e representantes

dos Estaleiros.

Na segunda parte da denúncia, foram descritas as práticas de atos de corrupção

ativa  e  passiva  praticados  por  ZWI  SKORNICKI,  PEDRO  BARUSCO,  RENATO  DUQUE,  JOÃO

SANTANA, MÔNICA MOURA e JOÃO VACCARI, envolvendo a obtenção dos contratos P-51, P-

52, P-56, P-58 Casco1, com a Petrobras pela KEPPEL FELS.  

Na terceira parte da denúncia, foi exposta a prática de atos de corrupção ativa e

passiva  praticados  por  ZWI  SKORNICKI,  PEDRO  BARUSCO,  RENATO  DUQUE,  JOÃO  FERRAZ,

EDUARDO  MUSA,  JOÃO  VACCARI,  MÔNICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA,  envolvendo  a

obtenção de seis contratos de afretamento de sondas pelo grupo KEPPEL FELS com a PETROBRAS,

por intermédio da SETE BRASIL.

Na quarta parte da peça acusatória, foram narrados diversos atos de lavagem

de dinheiro, envolvendo  EDUARDO MUSA, JOÃO FERRAZ, JOÃO SANTANA, JOÃO VACCARI,

MÔNICA MOURA, PEDRO BARUSCO, e ZWI SKORNICKI.

Na  decisão  do  evento  268,  o  juízo,  acolhendo  as  razões  apontadas  pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  determinou  a  suspensão  do  processo  em relação  a  PEDRO

BARUSCO .

Determinou ainda o Juízo o desmembramento do feito unicamente em relação a

RENATO DUQUE, conforme art. 80 do CPP (evento 325), tendo sido instaurada, em cumprimento a

essa decisão, a ação penal nº 5029508-44.2016.4.04.7000 (evento 327).

1 Autos nº 5075916-64.2014.404.7000, evento 9, OUT6 – ANEXO 16 
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Finda  a  instrução  processual,  requereu  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  em

alegações finais (evento 491):

i) condenação de ZWI SCORNICKI como incurso nas penas do art. 2º, caput e §

4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; do artigo 333, caput e par. único c/c artigo

327, parágrafos 1º e 2º,  do Código Penal por 13 (quatorze) vezes,  em concurso material;  e do

artigo 1º  da Lei  nº 9.613/98 por  12 vezes  (número de transferências  efetuadas),  em concurso

material,  tudo na forma do art. 29, do Código Penal; e a sua absolvição da imputação de uma

conduta do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de ativos mediante transferências realizadas em

favor de EDUARDO MUSA) e de uma conduta do artigo 333, caput e par. único do Código Penal;

ii) a condenação de JOAO FERRAZ como incurso nas penas do art. 2º, caput e § 4º,

II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; do artigo 317, caput e par. 1º c/c artigo 327,

parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 6 (seis) vezes, em concurso material, tudo na forma dos

arts. 29 e 30, do Código Penal;

iii) a condenação de EDUARDO MUSA como incurso nas penas do art. 2º, caput e §

4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13; do artigo 317, caput e par. 1º c/c artigo 327,

parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 6 (seis) vezes, em concurso material, tudo na forma dos

arts. 29 e 30, do Código Penal;  bem como a sua absolvição da imputação de uma conduta do

artigo 1º da Lei nº 9.613/98;

iv) a condenação de JOAO VACCARI como incurso nas penas do artigo 317, caput e

par.  1º  c/c  artigo 327,  parágrafos  1º  e  2º,  do Código Penal por  10  (dez)  vezes,  em concurso

material; do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 por 9 vezes, em concurso material, tudo na forma dos arts.

29 e 30, do Código Penal;

v) a condenação de JOAO SANTANA como incurso nas penas do artigo 317, caput

e par.  1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º,  do Código Penal  por 10 (dez) vezes, em concurso

material; do artigo 1º da Lei nº 9.613/98,  por 9 vezes, em concurso material, tudo na forma dos

arts. 29 e 30, do Código Penal;
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vi)  a  condenação de  MONICA MOURA  como incursa nas  penas do artigo 317,

caput e par. 1º c/c artigo 327, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal por 10 (dez) vezes, em concurso

material; do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, por 9 vezes, em concurso material, tudo na forma dos

arts. 29 e 30, do Código Penal.

Sobreveio sentença condenatória (evento 553), que julgou parcialmente procedente

a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, assim:

(i)  Absolveu  ZWI  SKORNICKI de  uma  das  imputações  de  crime  de  lavagem,

consistente no repasse a  EDUARDO COSTA VAZ MUSA,  por não constituir infração penal, (art.

386, III, do CPP), conforme requerido nos memoriais interpostos pelo Ministério Público Federal;

(ii)  Absolveu  EDUARDO COSTA VAZ MUSA da imputação de crime de lavagem,

consistente no repasse de ZWI SKORNICKI, por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do

CPP), conforme requerido nos memoriais interpostos pelo Ministério Público Federal;

(iii) Absolveu JOÃO VACCARI das imputações de crime de lavagem de dinheiro por

ausência de prova de que concorreu para a infração penal (art. 368, V, do CPP);

(iv) Absolveu MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA das imputações dos crimes de

corrupção passiva por falta de adequação típica, enquadradas as condutas somente no tipo penal

do crime de lavagem (art. 386, III, do CPP).

(v) Condenou ZWI SKORNICKI por cinco crimes de corrupção ativa do art. 333 do

CP, em continuidade delitiva, com circunstâncias e consequências do crime como vetores negativos

(no cálculo da pena-base), confissão espontânea como atenuante, causa de aumento de pena do

art. 333, parágrafo único, resultando 9 anos, 20 dias de reclusão e 180 dias-multa; por onze crimes

de  lavagem de dinheiro do art.  1º,  caput,  Lei 9613/1998, com circunstâncias e consequências

negativas, o reconhecimento de continuidade delitiva e confissão espontânea totalizando  7 anos e

6 meses de reclusão e 100 dias-multa; pelo crime de pertinência à organização criminosa do art.

2º,  caput,  Lei  12850/2013,  com incidência  do aumento de pena do art.  2º,  §4º,  Lei  12850/13,

totalizando 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa.  Reconheceu ainda o Juízo o concurso
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formal entre os crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro e concurso material entre ambas e

o crime de organização criminosa, somando o total da pena 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão

e duzentos e setenta e cinco dias-multa. Contudo as penas foram substituídas pelas previstas no

Acordo de Colaboração Premiada.

(vi) Condenou JOÃO VACCARI por cinco crimes de corrupção passiva do art. 317

do CP, que adquiriu na dosimetria da pena consequências e circunstâncias negativas, aumento de

pena previsto no art. 317, §1º, CP, o reconhecimento de continuidade delitiva, totalizando em 10

anos de reclusão e 250 dias-multa, com início do cumprimento em regime fechado e condicionado

à reparação do dano, art. 33, §4º, do CP.

(vii) Condenou JOÃO FERRAZ por um crime de corrupção passiva do art. 317 do

CP,  com  circunstâncias  e  consequências  negativas,  reconhecimento  de  confissão  espontânea,

aumento de pena previsto no art. 317, §1º, CP, resultando 5 anos, 4 meses e 110 dias-multa; por

crime de pertinência à organização criminosa do art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, com causa de

aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, II, da Lei 12850/13, resultando em 3 anos, 6 meses e 35

dias-multa.  Reconheceu também o  concurso  material  entre  os  crimes  de  corrupção  passiva  e

lavagem de dinheiro, totalizando o somatório de pena em  8 anos, 10 meses e 140 dias-multa.

Contudo as penas foram substituídas pelas previstas no Acordo de Colaboração Premiada.

(viii) Condenou EDUARDO MUSA por um crime de corrupção passiva do art. 317

do CP,  com circunstâncias  e consequências do crime desfavoráveis  ao réu,  reconhecimento de

confissão espontânea, aumento de pena previsto no art. 317, §1º, CP, totalizando 5 anos, 4 meses e

110  dias-multa; por  crime de  pertinência  à  organização criminosa  do  art.  2º,  caput,  da  Lei

12850/2013, com aumento de pena do art. 2º, §4º, II, da Lei 12850/13, totalizando 3 anos, 6 meses

e 35 dias-multa. Foi reconhecido o concurso material entre os crimes de corrupção e organização

criminosa, somando o total da pena 8 anos, 10 meses e 150 dias-multa. Contudo as penas foram

substituídas pelas previstas no Acordo de Colaboração Premiada.

(ix) Condenou JOÃO SANTANA por nove crimes de lavagem de dinheiro do art.

7



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA  OPERAÇÃO  “LAVA  JATO”

1º, caput, da Lei 9613/98, com circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu, e

reconhecimento da continuidade delitiva, totalizando a pena 8 anos e 4 meses e 180 dias-multa,

com início do cumprimento em regime fechado.

(x) Condenou MÔNICA MOURA por nove crimes de lavagem de dinheiro do art.

1º, caput, da Lei 9613/1998, , com circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu, e

reconhecimento da continuidade delitiva, totalizando a pena 8 anos e 4 meses e 180 dias-multa,

com início do cumprimento em regime fechado.

2. OBJETO DO RECURSO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL recorre  da  r.  sentença  na  parte  relativa  aos

seguintes pontos:

A) Absolvição de  JOÃO SANTANA e  MONICA MOURA da prática  do crime de

corrupção passiva;

B) Absolvição de JOÃO VACCARI das imputações de prática dos crimes de lavagem

de dinheiro;

C) Reconhecimento de único crime de corrupção relativamente aos seis contratos

para  afretamento  de  seis  sondas  celebrados  entre  a  Petrobras  e  a  Sete  Brasil  (item  281  da

sentença);

D) Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de corrupção passiva

praticados  no  âmbito  dos  contratos  firmados  diretamente  entre  o  estaleiro  BRASFELS  (grupo

KEPPEL FELS) e a PETROBRAS;

E) Causa de aumento de pena do artigo 317, §1º, e a do art. 333, parágrafo único, do

CP – infração do dever funcional

F)  Dosimetria  da  pena  aplicada  aos  condenados  JOÃO  SANTANA,  MONICA

MOURA e JOÃO VACCARI;
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G) Determinação de monitoramento por tornozeleira eletrônica do colaborador ZWI

SKORNICKI no regime aberto domiciliar par ao cumprimento da pena prevista no acordo.

3. DAS RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA

3.A)  DA PRÁTICA DO CRIME DE  CORRUPÇÃO PASSIVA POR JOÃO SANTANA E  MONICA

MOURA

O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR absolveu JOÃO SANTANA e  MONICA

MOURA da prática dos crimes de corrupção passiva imputados na denúncia, reconhecendo tão

somente a responsabilidade penal pelos atos de lavagem narrados.

Entendeu o Juízo  a quo, considerando que  JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA

não participaram dos acertos relativos à corrupção, assim como não participavam das estruturas

corporativas  da  PETROBRAS,  da  SETE  BRASIL  ou  do  grupo  KEPPEL  FELS,  que “o  que  se  tem

objetivamente é que receberam parte da vantagem indevida acertada em acordos de corrupção entre

agentes da Petrobrás e seus fornecedores, ocultando o produto do crime, por meio da conta off-shore,

e buscando conferir aparência ilícita, por meio da simulação de contrato”, de modo que  “os fatos

narrados  na  denúncia  contra  ambos  configuram,  objetivamente,  crimes  de  lavagem  e  não  de

corrupção, imputação da qual devem ser absolvidos por falta de adequação típica”.

Todavia,  a  par  dos  crimes  de  lavagem de  dinheiro,  os  réus  JOÃO SANTANA e

MÔNICA MOURA também devem ser responsabilizados pela prática dos crimes de corrupção

passiva  praticados  tanto  nos  contratos  firmados  diretamente  pelo  grupo  KEPPEL  FELS  com  a

PETROBRAS quanto naqueles relativos à contratação feita por intermédio da SETE BRASIL,  haja

vista que, conforme comprovado nestes autos, receberam em proveito próprio parcela significativa

das vantagens indevidas oriundas da corrupção passiva praticada por PEDRO BARUSCO e RENATO

DUQUE, tendo plena ciência da origem e natureza das verbas percebidas.

Embora MONICA MOURA e JOÃO SANTANA tenham alegado desconhecerem que
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os recursos recebidos de  ZWI SKORNICKI eram provenientes de crime de corrupção praticado

contra  a  PETROBRAS,  as  provas  colhidas  nos  presentes  autos  revelaram  claramente  o

conhecimento por parte dos dois publicitários de que os valores recebidos de    ZWI SKORNICKI

eram efetivamente oriundos de crime de corrupção   praticada em desfavor da Estatal brasileira de

Petróleo.

Primeiro  ponto  a  ser  observado,  ao  contrário  do  que  alegaram  em  seus

interrogatórios judiciais2 (Eventos 457 e 486),  JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA não eram

simples fornecedores de serviço ao Partido dos Trabalhadores. Muito mais do que isso, conforme

demonstrou a instrução processual, esses réus mantinham intensa relação com aquela agremiação

política, em especial com as atividades estratégicas de cúpula.

Conforme reconhecido pelos próprios denunciados, foram eles os responsáveis pela

condução de grande parte das principais campanhas realizadas pelo partido entre os anos de 2002

e  2014.  Ao  realizarem tais  campanhas,  estabeleceram  relação  bastante  próxima  com os  altos

quadros daquela  agremiação política.  MONICA MOURA  e  JOÃO SANTANA realizaram,  desde

2002, diversas campanhas eleitorais em favor do Partido dos Trabalhadores, dentre as quais a de i)

DELCÍDIO DO AMARAL (2002); ii) LUIS INACIO LULA DA SILVA (2006); iii) MARTA SUPLICY (2008); iv)

GLEISE HOFFMANN (2008); v) DILMA ROUSSEF (2010); vi) FERNANDO HADDAD (2012); v) DILMA

ROUSSEF (2014)3.

A partir do estreito contato mantido com as principais lideranças do Partido dos

Trabalhadores,  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA passaram a exercer o papel de verdadeiros

conselheiros  da  cúpula  da  agremiação.  Mesmo fora  do período de campanha eleitoral,  JOÃO

SANTANA auxiliava os integrantes dos altos estratos do Partido dos Trabalhadores na formação da

2 Juiz Federal:- Essas campanhas eram feitas pelo senhor a título de negócios, não a título de filiação partidária?
Interrogado:- Claro que unicamente como uma questão profissional.
Juiz Federal:- Profissional?
Interrogado:- Isso porque nós somos uma empresa especializada em marketing político nos modos internacionais. 
Então não havia filiação partidária, eu não sou filiado ao partido. Era contratado pelo partido, mas não tinha nenhum
compromisso de natureza política ou ideológica.

3  Evento 1 OUT15
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plataforma  política  a  ser  seguida.  A  atuação  de  JOÃO  SANTANA  englobava  tanto  o

direcionamento da linha publicitária do Partido e de alguns candidatos quanto a intermediação de

contatos com as grandes lideranças do Partido, como, por exemplo, LUIZ INACIO LULA DA SILVA e

DILMA ROUSSEF.

A  comprovar  a  atuação  de  JOÃO  SANTANA  como  verdadeiro  conselheiro  da

política desenvolvida pelos membros do Partido dos Trabalhadores, destacam-se os seguintes e-

mails4:

4Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 67 (Evento 1, OUT19)
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Conforme  se  observa  das  mensagens  acima  transcritas,  JOÃO  SANTANA foi

expressamente consultado sobre a  adequação da linha  publicitária  a  ser  exposta em assuntos

relevantes e sensíveis como a CPMF e as Olimpíadas, assuntos absolutamente alheios ao serviço

de marketing de campanha política,  mormente porque fora de período eleitoral, exercendo a

atividade de verdadeiro conselheiro da linha publicitária a ser conduzida pela gestão do Partido

dos Trabalhadores.

No seguinte  e-mail5,JOÃO SANTANA é  novamente consultado -  desta  vez  pelo

Presidente do Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO - para que auxilie o Partido na elaboração de

um programa:

TEXTO: Assunto: Re: Tarefa Impossível
 De: ruigoethe@gmail.com 

Para: Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> Envio: 17/12/2015 12:28:41 
Obrigado, João 
Fica para a próxima. 
Abs 
Rui 

Enviado do meu iPhone 

Em 16 de dez de 2015, às 14:47, Joao Santana <jsantafilho@uol.com.br> escreveu: 

Caríssimo Rui, 
Você, que me conhece bem e é um excelente leitor de alma, deve ter percebido minha sincera disposição de 
topar a difícil missão que me ofereceu ontem. 
Mas depois de dezenas de telefonemas, antes e depois de uma noite mal dormida, vejo que vai ser humana-
mente imposível atender as suas expectativas e do partido. 
Como sei que você deve estar em um dia cheio de trabalho, adianto duas conclusões iniciais -uma negativa e
outra bem positiva -, as quais poderemos discutir por telefone aida hoje ou amanhã. 
A primeira - não sei se boa ou má - é que, por mais eu tente, é impossível estar à frente do programa do 
próximo 15 de janeiro. 
A segunda -que me parece muito boa - é que tenho uma excelente solução estratégica, tática e prática a pro-
por. 
Não posso tocar o projeto por uma razão simples e intransponível : não tenho, no momento, equipe que 
possa me acompanhar nesta empreitada - e, como você sabe, um general sem exército vale menos do que um
soldado. 

5Autos nº 5053355-12.2015.404.7000, Evento 110, AUTO1 (Evento 1 OUT20)
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Tão logo encerramos nosso telefonema, comecei,ontem, a ligar incessantemente para diversas pessoas. 
Primeiro para meus homens decisivos e, depois, para o segundo escalão. 
O resultado foi desanimador. 
Edu, Marcelo, Mauricio, Hugo, George e cinco ou seis mais - estão fora do país ou de partida em viagens 
inadiáveis, marcadas há meses com as famílias (só voltam depois do dia cinco ou dez). 
Os diretores e finalizadores de mais qualidade e agilidade também não podem aceitar a tarefa. 
Na verdade, seu convite nos pegou muito em cima. Se tivesse ocorrido 20, 30 dias atrás teria sido possível 
deixar estar pessoas de prontidão. 
Vejo, agora, que isto é impossível (e não foi por falta de insistência e tentativa de convencimento minhas). 

A segunda conclusão me parece boa e adequada. 
Houvesse ou não dificuldades operacionais, o conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É!
- uma FALA DE DEZ MINUTOS do presidente Lula - ele fazendo o depoimento que precisa fazer e está 
devendo a si mesmo, ao partido e à nação. 
Não há -nem haverá tão cedo - melhor momento e oportunidade. Trata-se de rede nacional, produzida e con-
trolada pelo partido. Momento raro e único! 
Neste caso, trata-se de programa simples e cujo formato e conteúdo dispensam por completo a minha partici-
pação (por sinal, a situação está se complicando na Dominicana -houve um grave assassinato politico ontem 
- e tenho que voltar logo no início de janeiro). 
Estou disposto a ajudar de alguma maneira. Por exemplo, revisando e/ou dando uma contribuição secundária
ao texto, pois acho que há melhores redatores, junto ao presidente, mais afinados com ele e mais antenados 
com o momento político. 
Mas não posso participar da produção ou direção. Tão pouco suportar a tortura de longos, dolorosos e irri-
tantes ritos de aprovação de texto, onde todos sabem -e sabem mesmo- mais que eu. 
Além dos redatores próximos ao presidente - você, Franklin, Ricardo Amaral, Dulci e Clara Ant - tomo a 
liberdade de sugerir um miltante do PT, Marcelo Zero (assessoria da bancada no Senado) que tem um talento
raro de escriba, pensador e militante. 
Ou seja, coloco-me à disposição para ajudar dentro das minhas limitações, que, infelizmente, se ampliaram 
dado o atraso no convite. 
Forte abraço, 
João

Conforme se  depreende  do  correio  eletrônico  acima transcrito,  o  Presidente  do

Partido dos Trabalhadores, RUI FALCÃO, solicitou auxílio a JOÃO SANTANA para a elaboração do

programa que seria divulgado pelo Partido dos Trabalhadores. Em tal mensagem, embora tenha

afirmado  não  ter  disponibilidade  de  tempo  para  preparar  diretamente  o  programa,  JOÃO

SANTANA fornece a RUI FALCÃO todas as diretrizes para a elaboração do programa, inclusive no

que se refere à estratégia de promoção de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, aconselhando que “o

conteúdo e forma mais adequados a este programa seria - E É! - uma FALA DE DEZ MINUTOS do

presidente Lula – ele fazendo o depoimento que precisa fazer e está devendo a si mesmo, ao partido

e à nação” e ressaltando que “não há - nem haverá tão cedo – melhor momento e oportunidade.
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Trata-se de rede nacional, produzida e controlada pelo partido. Momento raro e único!” 

Em outro e-mail6, encaminhado a JOÃO SANTANA por MANGABEIRA UNGER, fica

também evidente que, nesta atividade em favor do Partido dos Trabalhadores,  JOÃO SANTANA

participava da preparação dos discursos de DILMA ROUSSEF, bem como intermediava os contatos

e participava da seleção dos projetos propostos a DILMA ROUSSEF:

6 Evento 1, OUT19
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Na mesma linha,  além dos auxílios  estratégicos  oferecidos a RUI  FALCÃO e a

DILMA ROUSSEF, JOÃO SANTANA também atuava como intermediador dos contatos com o ex-

presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e a ex-presidente da República DILMA ROUSSEF. Mais uma

vez,  fica  nítida  a  atuação  de  JOÃO  SANTANA na  condução  das  estratégias  do  Partido  dos

Trabalhadores e o profundo conhecimento que possui sobre os negócios e projetos desenvolvidos

pelo Governo e no interesse do Partido dos Trabalhadores, conforme comprovam os seguintes e-

mails:
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Isso  demonstra  com  muita  força  o  papel,  a  influência  e  o  trânsito  de  JOÃO

SANTANA no  Partido  dos  Trabalhadores,  sobretudo  em  relação  a  estratégia  e  condução  de

assuntos relevantes, mesmo estranhos à seara e ao tempo das campanhas eleitorais, bem como a

notoriedade desse protagonismo.

Como se vê, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA não eram meros prestadores de

serviço de marketing político das campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores.

Essa  relação  estreita  e  a  função  estratégica  desenvolvida  também  durante  o

mandato exercido por membros relevantes do Partido dos Trabalhadores permitia que  MONICA

MOURA e  JOÃO SANTANA adquirissem profundo conhecimento sobre  as  atividades lícitas  e

ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram fundamentais para que fosse estruturado o

desvelado projeto de manutenção no poder do Partido.

Como retribuição, JOÃO VACCARI determinava que os operadores e representantes

dos  Estaleiros  efetuassem  transferências  de  valores  em  favor  de  MONICA  MOURA e  JOÃO

SANTANA, quantia esta que era posteriormente deduzida do saldo devedor de propina que cabia

ao Partido dos Trabalhadores,  prometida pelos  estaleiros  e solicitada por  RENATO DUQUE em

razão da contratação obtida com a PETROBRAS.

Assim, em consequência do trabalho estratégico desempenhado para a manutenção

do Partido dos Trabalhadores no poder, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA recebiam parte da
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vantagem  indevida  paga  em  favor  do  Partido  dos  Trabalhadores  em  decorrência  dos  crimes

praticados  contra  a  PETROBRAS.  Enquanto  JOÃO  SANTANA estabelecia  os  contatos  com  os

políticos e agia como uma espécie de consultor, tanto dos altos governantes quanto do partido

político,  MONICA MOURA adotava as providências operacionais para recebimento dos recursos

auferidos  ilicitamente  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  e  repassados  ao  casal.  Tanto  JOÃO

SANTANA quanto  MONICA MOURA tinham pleno conhecimento de que tais recursos haviam

sido  auferidos  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  em  decorrência  de  crimes  praticados  contra  a

PETROBRAS.

E  de  fato,  o  representante  do  estaleiro  KEPPEL  FELS  sob  orientação  de  JOÃO

VACCARI, efetuou o repasse da propina de corrupção praticada em prejuízo da PETROBRAS, por

meio de conta aberta na Suíça em nome da offshore DEEP SEA OIL CORPORATION, a partir da qual

repassou valores para a conta não declarada no Brasil  aberta  em nome da  offshore SHELLBILL

FINANCE S.A, que tinha por beneficiários  MÔNICA MOURA e  JOÃO SANTANA. mediante nove

transferências  no  montante  de  quatro  milhões  e  quinhentos  mil  dólares  estadunidenses  (US$

4.500.000,00).

Embora  tenham  os  réus  MONICA  MOURA  e  JOÃO  SANTANA   alegado

desconhecimento  acerca  do  fato  de  que  os  recursos  recebidos  eram  oriundos  do  crime  de

corrupção em detrimento da Petrobras, as provas colhidas no curso da instrução demonstraram

claramente o efetivo conhecimento por parte dos réus acerca da Insta destacar que tanto MONICA

MOURA quanto JOÃO SANTANA sabiam exatamente que os recursos recebidos eram provenientes

do crime de corrupção cometido contra a Estatal de petróleo.

Nesse sentido, insta ressaltar que tanto MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA

sabiam que não havia qualquer relação comercial lícita entre o Partido dos Trabalhadores e ZWI

SKORNICKI ou o ESTALEIRO KEPPEL FELS.  Além disso, sabiam que não havia razão lícita alguma

para  que  JOÃO  VACCARI  encaminhasse  os  publicitários  a  ZWI  SKORNICKI  para  receberem

diretamente  dele,  por  meio  de  contrato fraudulento,  valores  que  foram originados  de  dívidas
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contraídas  pelo  Partido  dos  Trabalhadores.   Evidentemente,  toda  a  metodologia  empregada

denotava a ilicitude da relação e dos recursos empregados.

Ademais, as tratativas entre ZWI SKORNICKI, JOÃO VACCARI e MONICA MOURA

para o pagamento dos valores em favor dos publicitários ocorreram fora de períodos oficiais de

campanha,  uma  vez  que,  segundo  revelado  por  todos  os  envolvidos,  as  tratativas  para  o

pagamento de USD 5 milhões foram feitas algum tempo antes do início das 9 transferências, ou

seja,  antes de 25/09/2013.  O acerto narrado, portanto, se deu tanto fora do período eleitoral

relativo à campanha de 2010 quanto de 2014.

Neste cenário, o fato de, como narrou MONICA MOURA, após diversas cobranças

por parte do casal,  JOÃO VACCARI ter “arranjado” um novo empresário para o pagamento, de

forma dissimulada,   da  dívida,  denotava  claramente  que  tal  pagamento  traduzia,  em verdade,

pagamento de propina por contratos firmados pelo Estaleiro.

Outrossim relevante destacar que,  apesar de terem afirmado que a quitação das

dívidas de campanha seria feita a partir  de “doação” pela KEPPEL FELS,  a  alegada“doação” da

expressiva  quantia  de  USD  5  milhões  surgiu  apenas  três  anos  depois  do  pleito,  sem  que

houvesse,  portanto,  qualquer  indicativo real  de  que o pagamento se  tratasse  efetivamente  de

doação voluntária à campanha eleitoral pretérita;

Além disso, as circunstâncias em que ocorridos os fatos revelaram que  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA sabiam que o grupo KEPPEL FELS, grupo empresarial representado

por  ZWI  SKORNICKI,  mantinha  contratos  com  a  PETROBRAS,  uma  vez  que  se  tratava  de  um

Estaleiro; Estaleiro este, aliás, visitado pela própria MONICA MOURA quando foi ao encontro de

ZWI SKORNICKI para acertar a forma de recebimento.

 Agregue-se, ainda, que, como comprovado nos autos e reconhecido por MONICA

MOURA e  ZWI  SKORNICKI,  a  transferência  dos  valores  de ZWI  SKORNICKI  para  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA foi fundada em contrato fraudulento elaborado em modelo fornecido

pela própria MONICA MOURA.
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Neste  aspecto,  aliás,  MONICA MOURA reconheceu em seu interrogatório  ter

elaborado e  entregue o bilhete  apreendido com ZWI SKORNICKI no qual  MONICA MOURA

afirmou que estava fornecendo o modelo do contrato e que, por segurança, não possuía cópia

eletrônica consigo:

Sem dúvida, as expressas referências feitas por MONICA MOURA de que apagou

“por motivos óbvios, o nome da empresa” constante do contrato utilizado como modelo e que

não possuía cópia eletrônica de tal contrato,  por segurança revela claramente o agir doloso de

MONICA MOURA no recebimento dos recursos provenientes da corrupção, demonstrando que

tentou, ao máximo, dissimular o recebimento dos recursos repassados por ZWI SKORNICKI

Ademais, a par do protagonismo e profundo envolvimento de JOÃO SANTANA e
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MÔNICA MOURA nas atividades do partido, acima descrito, e a tentativa inexplicada de mais uma

vez ocultar origem do dinheiro invocando falso álibi, concorre para demonstrar o dolo dos réus as

peculiaridades de fatos pretéritos de sua vida profissional.

A partir da denúncia e do julgamento do caso do “Mensalão” pelo Supremo Tribunal

Federal (AP 470),  tornou-se público e acima de qualquer dúvida razoável que as remessas não

contabilizadas  de  recursos  para  contas  no  exterior  em nome de  offshores e  a  elaboração  de

contratos fraudulentos para o repasse dos pagamentos relacionados a campanha eleitoral foram

utilizadas pelo Partido dos Trabalhadores como forma de empregar recursos provenientes de crime

no pagamento de dívidas contraídas em razão da campanha eleitoral7.

Cumpre  observar  que a  postura  adotada  por  JOÃO  VACCARI neste  episódio

praticamente reproduziu a mesma sistemática que havia sido adotada, em 2003, por DELUBIO

SOARES para o emprego de valores provenientes de crime na quitação de dívidas de publicidade

da campanha eleitoral realizada em favor do Partido dos Trabalhadores8. 

Neste cenário,  a reprodução da técnica no ano de 2013,  agora envolvendo o

novo  tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  (JOÃO  VACCARI)  e  os  novos  marqueteiros

(MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA)  deixou  mais  do  que  evidente  que,  ao  pactuar  as

transferências e receber os recursos no exterior, MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA  tinham

plena consciência de que o repasse estava sendo realizado de forma dissimulada a fim de ocultar a

origem criminosa dos recursos empregados para pagamento das dívidas de publicidade.

Mais do que isso. Relevante destacar que na época em que efetuadas a maioria

das operações de lavagem de dinheiro relativas ao caso do Mensalão (ocorridas de fevereiro de

7 À época do julgamento do Mensalão, apurou-se que o tesoureiro e os altos dirigentes do Partido dos Trabalhadores
haviam coordenado a realização de remessas de recursos para o exterior, destinados a empresa offshore vinculada ao
publicitário “Duda Mendonça”. Tais transferências foram concretizadas para custear despesas de campanha eleitoral.
Naquele julgamento, reconheceu-se que a conduta praticada por Duda Mendonça se enquadrava no crime de lavagem
de ativos. Todavia, absolveu-se o publicitário por ausência de dolo, ou seja, por se entender que, naquele momento,
Duda Mendonça não teria conhecimento de que os recursos recebidos no exterior seriam provenientes de crime
8  Evento 1, OUT99
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2003 a janeiro de 2004), JOÃO SANTANA   era sócio de DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES9

- tendo pleno conhecimento, portanto, de que DUDA MENDONÇA respondeu por tais fatos, na

ação penal nº 470, perante o Supremo Tribunal Federal. Os valores espúrios recebidos no caso do

“Mensalão” por DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES a partir das técnicas de lavagem de

dinheiro diziam respeito à campanha eleitoral de 2002, época em que JOÃO SANTANA era sócio

de  ZILMAR  FERNANDES  e  DUDA  MENDONÇA  nas  empresas  PROMARK  PROPAGANDA  E

MARKETING LTDA10, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA-ME11, COMPANHIA DE

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (DM/BLACKNINJA PROPAGANDA)12.

Dada  a  proximidade  mantida  por  JOÃO  SANTANA com  a  sistemática  ilícita

estabelecida de 2002 a 2004 por DELUBIO SOARES, DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES e

considerando-se que este esquema foi amplamente divulgado no julgamento do mensalão como

lavagem de dinheiro oriundo de corrupção,  a reprodução do esquema por    MONICA MOURA   e

JOÃO SANTANA   deixam inequívoca a vontade livre e consciente por parte de ambos em serem

beneficiários  das  vantagens  indevidas  oriundas  do  crime  de  corrupção  passiva  praticada  em

prejuízo  da  PETROBRAS,  efetivamente  recebendo  as  descritas  nove  transferências  de  US$

500.000,00 em contas mantidas no exterior em nome da   offshore   SHELLBILLL.

Nessa linha, perguntada pelo Juízo sobre se pensou estar recebendo dinheiro sujo,

dado o exemplo do caso Mensalão, assim respondeu MÔNICA MOURA13:

Juiz Federal:- E não havia um receio de estar recebendo dinheiro sujo, até

por  causa  daquele  exemplo do senhor  Duda  Mendonça  lá,  do  caso  do

mensalão?

9Nesta época, JOÃO SANTANA era sócio de ZILMAR FERNANDES e DUDA MENDONÇA na A2CM 
LTDA, CNPJ 96298336000151 (de 25/06/1984 a 30/12/2003) 
10Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
11Foi sócio no período entre 21/07/2000 a 04/07/2002 
12Foi sócio no período entre 02/07/1999 a 04/07/2002 
13Eventos 457 e 486
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Interrogada:-  Não,  Excelência.  Eu  não  pensei  em  estar  recebendo

dinheiro  sujo.  O  que  me  foi  dito  pelo  Vaccari  é  que  era  um  grande

empresário, não sabia quem era o senhor Zwi, sinceramente nunca tinha

ouvido falar  nele,  que  era  um grande  empresário,  que  era  uma pessoa

honesta, decente, que tinha uma grande empresa e que queria colaborar

com o partido, que colaborava com o partido, eu não conhecia,  não sei

como ele colaborava antes, mas que colaborava com o partido e que iria

colaborar pagando essa dívida nossa.  Mas eu nunca pensei em dinheiro

sujo, eu nunca pensei...

Como evidente, alterou a ré a versão dos fatos apresentada inicialmente, afirmando

que,  mesmo depois  do rumoroso caso do “Mensalão”,  não desconfiou da possibilidade de os

recursos  que  lhes  estavam  sendo  repassados  fossem  fruto  de  crime.  No  entanto,  como  já

mencionado acima, ao montar essa nova versão, esqueceu-se a ré que havia informado em seu

interrogatório  policial  o  efetivo  conhecimento  sobre  o  esquema  do  mensalão  e  o

conhecimento do risco de recebimento de recursos provenientes de crime em campanhas

eleitorais. Houve, no caso, contradição evidente nas alegações, circunstância esta que intensifica

ainda mais a falta de credibilidade da nova versão.

Dentro  do  panorama  fático  acima  descrito,  não  há  como  negar  que  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA tinham conhecimento sobre o fato de os recursos serem oriundos de

corrupção.  Além do mais, todos esses fatos ocorreram após o escândalo do Mensalão, sendo e

que muitos dos pagamentos ocorreram quando a Operação Lava Jato estava em curso, já

com ampla divulgação na mídia acerca do gigantesco esquema de corrupção.   Neste ponto,

aliás,  cabe  destacar  que  o próprio  ZWI SKORNICKI  reconheceu que deixou de pagar  a  última

parcela de USD 500 mil exatamente em razão do avanço das investigações da Operação Lava Jato,

conforme resta claro no seguinte trecho de seu interrogatório (Evento 486-TERMOTRANSCDEP1):
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(...)

Interrogado:Sim,  que eu nunca tinha conversado com ela antes, não conhecia ela

antes, me ligou e apareceu no meu escritório, só podia ter sido o senhor Vaccari, que

foi a única pessoa que mencionou o nome dela.

Juiz Federal:E ela relatou, ela mencionou o nome do senhor Vaccari, “Estou aqui a

pedido do senhor Vaccari”, ou coisa parecida?

Interrogado:Mencionou.

Juiz  Federal:Ela  mencionou  que,  ainda  na  história  da  campanha  presidencial  de

Angola, que teria sido 50 milhões, 30 milhões teriam sido pagos em contrato e 20

milhões por fora, "...que a declarante procurou Zwi no escritório mesmo do Brasil,

acertaram então pagamento de 4.5 milhões que foram pagos..."

Interrogado: Na verdade era 5, só que acabou sendo pago 4.5   porque o processo

da Lava Jato já estava muito avançado aí eu parei de   pagar, a última parcela  .

Há  que  se  destacar  que  a  ingenuidade  que  pretenderam  desenhar  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA em seus interrogatórios judiciais é totalmente incompatível com o

grau de instrução, o conhecimento sobre a legislação eleitoral e a notória astúcia de  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA.   Além disso, considerando-se que tanto MONICA MOURA quanto

JOÃO  SANTANA são  publicitários  com  intensa  atuação  no  mercado  e  que,  por  sua  própria

profissão, acompanham de perto todas as notícias veiculadas na mídia, não há como se imaginar

que, diante do rumoroso caso do mensalão e da ampla cobertura jornalística do caso Lava Jato,

nem MONICA MOURA nem JOÃO SANTANA tivessem imaginado que fossem fruto de corrupção

os  recursos  que,  por  orientação  de  JOÃO  VACCARI, estavam  sendo  transferidos  de  forma

dissimulada por ZWI SKORNICKI aos publicitários três anos após a eleição,

Em  termos,  o  recebimento  de  valores  com  fundamento  em  contrato
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ideologicamente falso e mediante transferências realizadas entre contas mantidas no exterior em

nome  de  offshores não  possuíam  qualquer  aparência  de  regularidade.  Da  forma  como

concretizadas as transferências, sediadas ademais em contratos falso – baseado em um “modelo”, a

demonstrar a sua não excepcionalidade – a ilicitude saltava aos olhos de qualquer um.

Relevante ainda destacar que, conforme revelado por MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA, nem um nem outro haviam mantido contato prévio com ZWI SKORNICKI ou com a

KEPPEL FELS, não sabendo informar sequer se ZWI SKORNICKI ou a KEPPEL FELS haviam sido

doadores da campanha eleitoral ou se possuíam qualquer alinhamento ideológico com o Partido.

Destaque-se, ainda, que os pagamentos realizados por ZWI SKORNICKI em favor

de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA se iniciaram em 2013 e se estenderam até novembro de

2014. Evidentemente, o fato de ZWI SKORNICKI e a KEPPEL FELS (empresário e empresa até então

desconhecidos dos publicitários)  terem sido indicados por  JOÃO VACCARI como responsáveis

pelo pagamento extemporâneo de dívidas de campanha em substancial quantia de mais de R$ 10

milhões não se revela uma circunstância ordinária.

Obviamente,  dadas  as  circunstâncias  em  que  ocorrida  a  indicação  de    ZWI

SKORNICKI   para  o  pagamento  de  mais  de  R$  10  milhões,  não  era  de  se  esperar  que  estes

pagamentos tivessem ocorrido por pura generosidade do empresário até então desconhecido. A

peculiaridade das circunstâncias que envolveram o “surgimento” de    ZWI SKORNICKI   para saldar

expressiva dívida de campanha demonstrava, no mínimo, a necessidade de que   MONICA MOURA

e    JOÃO  SANTANA   adotassem  diligências  prévias  para  evitar  o  recebimento  de  recursos

provenientes de corrupção (como já observado no caso do Mensalão).  Todavia, questionado sobre

eventuais  diligências,    JOÃO SANTANA   afirmou que não foi  adotada por parte  dele  e  de sua

esposa qualquer diligência para verificar a regularidade dos valores, não tendo sequer verificado se

ZWI SKORNICKI   ou o Estaleiro KEPPEL FELS haviam sido doadores da campanha presidencial de

2010 ou se o limite de doação do Estaleiro havia sido atingido ou superado.
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Sobre o tema, respondeu JOÃO SANTANA:

Ministério Público Federal: O  senhor também não pesquisou se teria sido
doador da campanha?

Interrogado:Não, e nem seria eu na verdade, poderia ser Mônica a pessoa
que cuidava disso.

Ministério Público Federal:Não, eu pergunto, o senhor, se o senhor tem 
conhecimento?
Interrogado:Mas  eu  posso  responder,  eu  sei  que  eu  não  tinha
conhecimento  disso,  mas  imagino  que  não  tenha  sido,  eu  não  sei,  e
também não chegou ao nosso conhecimento.  E  na verdade,  nós nunca
examinamos a lista de doadores oficiais ou não oficiais em nenhuma
campanha  de  nenhum cliente  nosso.  Naquilo  que  dizia  respeito  ao
nosso  contrato,  a  gente  cobrava  pelos  nossos  serviços,  ele  oferecia
alternativas, oferecia o caminho de pagamento, muitas vezes há recusas,
mas nesse caso não, pela própria premência e por outra coisas. Mas eu lhe
falo, o detalhe técnico ou o detalhe de encaminhamento, a minudência do
fato, eu não acompanho.

MONICA MOURA, perguntada sobre qual teria sido a providência por ela adotada

quando  verificado  que  ZWI  SKORNICKI deixou  de  efetuar  o  pagamento  da  última  parcela

pactuada, afirmou – de forma absolutamente inacreditável – que não adotou qualquer providência

a respeito, não tendo sequer procurado ou questionado    ZWI SKORNICKI   ou    JOÃO VACCARI

sobre os motivos da cessação do pagamento: (Evento 486, TERMOTRANSCDEP1):

Juiz Federal: Mas   ele não pagou a última parcela, qual foi a justificativa?
Interrogada: Não houve justificativa, eu não falei mais com ele.
Juiz Federal: A senhora não foi cobrar?
Interrogada: Não, não fui cobrar, essa última parcela eu não fui cobrar.

Notoriamente, a conduta narrada por MONICA MOURA desborda completamente

da normalidade de quem esperaria ser de origem lícita os recursos recebidos de ZWI SKORNICKI.
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Ora, se realmente acreditasse que os valores não eram provenientes da corrupção investigada no

âmbito  da  Operação  Lava  Jato,  MONICA  MOURA teria  naturalmente  questionado ZWI

SKORNICKI ou  JOÃO VACCARI sobre  o  não recebimento dos recursos  combinados.  Todavia,

verificando-se que a cessação dos pagamentos ocorreu exatamente quando os fatos envolvendo o

escândalo  de  corrupção  na  Petrobras  haviam  sido  amplamente  descortinados,  a  inércia  de

MONICA MOURA    -  inclusive  em pedir  esclarecimentos   -  indica,  mais  uma vez,  que  tinha

conhecimento de que os recursos recebidos eram provenientes de corrupção e que, no contexto

da  investigação  em  curso,  a  providência  mais  adequada  seria  o  silêncio,  pelo  receio  de  ser

descoberta a transação ilícita. 

Além disso,  evidentemente,  USD 500  mil  está  muito  longe  de  ser  uma quantia

irrisória que possa ser simplesmente “esquecida” ou “deixada para segundo plano”.  Por se tratar

de quantia expressiva, a conduta esperada por parte de MONICA MOURA era a de solicitar, pelo

menos, esclarecimentos sobre a falta de pagamento. Todavia, de forma absolutamente incoerente

com o alegado por MONICA MOURA acerca da alegada crença de origem lícita dos recursos, a

acusada manteve-se totalmente inerte. 

Ainda que não se admitisse, a par de todas as evidências acima declinadas, o dolo

direto de JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA, não há como deixar de reconhecer, diante das

circunstâncias fáticas acima expostas e o conhecimento específico que os réus detêm – embora

tentem  ocultá-lo  –,  que  ao  menos  o  risco  de  receber  dinheiro  de  corrupção  foi  por  eles

deliberadamente assumido, pelo que, continuam a responder como beneficiários das vantagens

indevidas e, por conseguinte, pela prática dolosa  do delito de corrupção passiva, em sua forma

majorada, previsto no art. 317 do Código Penal, por 10 vezes.

Outrossim, relevante mencionar que o fato de tanto  MONICA MOURA quanto

JOÃO SANTANA terem alegado que a alteração da versão apresentada teria ocorrido porque, no

início,  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA não queriam revelar a vinculação dos recursos por

eles recebidos de  ZWI SKORNICKI aos serviços realizados para o Partido dos Trabalhadores na
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campanha de 2010  - por se preocuparem que tal  fato pudesse causar impactos negativos na

manutenção no poder da candidata petista eleita a partir do trabalho dos acusados  - reforça

ainda mais a demonstração de efetivo compromisso e interesse por parte de MONICA MOURA e

JOÃO SANTANA na manutenção do Partido dos Trabalhadores no poder, circunstância esta que,

além de conveniente, era bastante lucrativa a  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA, na medida

em que permitiria também o esquema de recebimento reiterado de recursos de origem espúria

continuassem a ser recebidos mesmo fora do período eleitoral.

Nos  termos  expostos,  deve  ser  reformada  a  sentença,  com  a  consequente

condenação  de  JOÃO  SANTANA e  MÔNICA  MOURA  pelos  crimes  de  corrupção  passiva

praticados tanto nos contratos firmados diretamente pelo grupo KEPPEL FELS com a PETROBRAS

quanto naqueles relativos à contratação feita por intermédio da SETE BRASIL (fatos imputados nos

capítulos III e IV da denúncia), incorrendo ambos, por 10 vezes, nas penas do artigo 317, caput e

§1º, do Código Penal.

3.B) DA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO POR JOÃO VACCARI

A sentença prolatada absolveu o réu JOÃO VACCARI da imputação de lavagem

de dinheiro. Entendeu o Juízo a quo que “não há prova de que ele tenha se envolvido diretamente

na definição da forma dos repasses de propinas por Zwi Skornicki a Mônica Regina Cunha Moura e

João Cerqueira de Santana Filho”.

Extrai-se dos autos,  no entanto, a conclusão inequívoca de que, além de  ZWI

SKORNICKI,  MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA,  também JOÃO  VACCARI concorreu  de

maneira fundamental para os atos de lavagem das vantagens indevidas advindas da corrupção que

praticou.

Foi imputada a JOÃO VACCARI, nestes autos, dentre outros fatos, a prática, por

nove  vezes,  do  crime  de  lavagem  de  capitais,  consubstanciada  em  nove  operações  que
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transferiram o montante de US$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares) de conta

mantida por ZWI SCORNICKI em instituição financeira sediada na Suíça, em nome da offshore DEEP

SEA OIL CORP., para a conta também mantida no exterior, aberta em nome de offshore SHELLBIL

FINANCE S.A, em benefício de MONICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA, de forma a

ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de

valores  provenientes,  direta  e  indiretamente,  dos  delitos  antecedentes  de  fraude  a  licitações,

organização criminosa, corrupção ativa e passiva, praticados em detrimento da PETROBRAS.

Conforme  narrado  por  ZWI  SKORNICKI em  seu  interrogatório,  os  pagamentos

efetuados a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA ocorreram por orientação de JOÃO VACCARI,

utilizando-se  recursos  provenientes  de  propina  paga  em  favor  do  Partido  dos  Trabalhadores

relacionadas aos contratos firmados entre a PETROBRAS e a KEPPEL FELS.

Especificamente  no  caso  envolvendo as  transferências  realizadas  no  exterior  em

favor  de  MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA,  foi  JOÃO  VACCARI quem  orientou  a  ZWI

SKORNICKI que efetuasse o pagamento a  MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA a  partir  dos

recursos  da “conta  corrente  de propina” relacionada ao Partido dos Trabalhadores.  Da mesma

forma, foi  JOÃO VACCARI quem orientou  MONICA MOURA a procurar ZWI SKORNICKI para

receber os valores que estavam pendentes de pagamento relativamente à campanha eleitoral de

2010.

Sobre o tema, relevante transcrever o relato feito em juízo por ZWI SKORNICKI:

Juiz Federal: Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao  objeto específico, os
pagamentos que o senhor mencionou à senhora Mônica Moura, o senhor
pode esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento?
Interrogado:Numa  das  visitas  que  o  senhor  Vaccari  esteve   no  meu
escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fazer
uns pagamentos para o senhor João Santana e Mônica Moura, e que a
senhora Mônica Moura iria me procurar.
Juiz Federal:Isso foi aproximadamente quando?
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Interrogado:Isso foi durante o período da Sete.
Juiz Federal:Da Sete Brasil?
Interrogado: Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete Brasil.
Aí a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório, combinamos que
o valor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari tinha autorizado, e
eu disse que não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez porque o
que ele tinha de saldo dos contratos da Petrobras mais o que eu já
tinha recebido da SETE não era o suficiente, então teria que pagar em
algumas  parcelas,  que  aí  ficou  combinado  para  ser  pago  em  10
parcelas de 500 mil dólares.
Juiz Federal:E aí, como foi feito o pagamento?
Interrogado:E aí foi feito o pagamento da Deep Sea para uma empresa
chamada Shellbill acho, eu tinha duas opções, aí eu optei pela Shellbill
que eu acho que era em US dólar, o pagamento ficava mais fácil do que
pagar em euro.
(…)
Juiz Federal:E  o senhor mencionou a ela ou falou com ela  sobre a origem
desses valores, esses créditos?
Interrogado:Não,  não comentei não, ela também não  perguntou.
Juiz Federal:Ela foi dizendo que tinha recebido orientação  do senhor João
Vaccari?
Interrogado:Sim,  senhor.
Juiz Federal: E foi mencionado contratos da Petrobras ou da  Sete Brasil
no contexto?
Interrogado:Pelo  Vaccari sim.

Com efeito,  a  atuação  de  JOÃO VACCARI nos  crimes  de  lavagem de  ativos

também  praticados,  conforme  reconhecido  na  sentença  condenatória,  por  ZWI  SCKORNICKI,

MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, está clara nos autos.

De plano, cumpre observar que, conforme amplamente demonstrado nos autos,

JOÃO VACCARI tinha  plena  ciência  da origem ilícita  das  verbas  envolvidas  nas  operações de

lavagem.  Basta  observar  que  a  responsabilidade  penal  do  ex-tesoureiro  do  Partido  dos

Trabalhadores pelos crimes de corrupção passiva foi reconhecida pelo Juízo da 13ª Vara Federal na

sentença condenatória recorrida.
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Conforme descrito na denúncia e reconhecido na sentença, os pagamentos dos

valores  oriundos  de  vantagens  indevidas  por  ZWI  SKORNICKI a MÔNICA MOURA e  JOÃO

SANTANA foram feitos segundo orientação de  JOÃO VACCARI.  Esses valores eram referentes à

parcela da propina que cabia ao Partido dos Trabalhadores, do qual JOÃO VACCARI era, ao tempo

dos fatos, tesoureiro.

Mais  do  que  isso,  consoante  comprovado  nestes  autos,  foi JOÃO  VACCARI

quem, de um lado, tratou com  ZWI SCKORNICKI acerca do repasse de parcela das vantagens

ilícitas destinadas ao Partido dos Trabalhadores para MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, e, na

outra ponta, encaminhou MÔNICA MOURA para o escritório do representante do grupo KEPPEL

FELS para acertarem os detalhes do pagamento e consequente lavagem dos recursos espúrios.

Nesse  sentido,  o  réu  colaborador  ZWI  SKORNICKI reconheceu  em  seu

interrogatório que os valores pagos na conta SHELLBILL de JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA

foram feitos segundo orientações de JOÃO VACCARI, e, por consequência, deduzidos da “conta

corrente de propina” vinculada à parte das vantagens devidas, no acordo espúrio, ao Partido dos

Trabalhadores14.

Juiz  Federal:-  Agora  indo  para  a  acusação  aqui  propriamente  dita,  a
acusação  aqui  é  bastante  determinada  em  relação  ao  senhor,  é  uma
afirmação  do  Ministério  Público,  que o  senhor  teria  intermediado  o
pagamento de propinas,  vantagens indevidas,  do grupo Keppel Fels
para dirigentes da Petrobras, procede isso? O senhor fez isso?
Interrogado:- Procede.
(…)
Juiz Federal:- E como é que o senhor fez os repasses para o partido dos
trabalhadores?
Interrogado:-  Primeiro  foi  feito  uma  conta  corrente  com  o  senhor
Vaccari, que o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse que ele
seria a pessoa que faria a coordenação desses recebimentos da Keppel
para ele.
Juiz Federal:- E o senhor teve um encontro pessoal, direto, com o senhor
Vaccari?

14Evento 486
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Interrogado:- Algumas vezes. Ou no meu escritório ou no hotel onde ele
ficava.
Juiz Federal:- E como é que foi feita essa conta corrente, esse repasse?
Interrogado:- Essa conta corrente foi feita e foi sendo pago a pessoas que
ele ia indicando no exterior ou no Brasil.
(…)
Juiz Federal:- Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao objeto específico, os
pagamentos que o senhor mencionou à senhora Mônica Moura, o senhor
pode esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento?
Interrogado:- Numa das visitas que o senhor Vaccari  esteve no meu
escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fazer
uns pagamentos para o senhor João Santana e Mônica Moura, e que a
senhora Mônica Moura iria me procurar.
Juiz Federal:- Isso foi aproximadamente quando?
Interrogado:- Isso foi durante o período da Sete.
Juiz Federal:- Da Sete Brasil?
Interrogado:- Sete Brasil, todos dois foi durante esse período da Sete Brasil.
Aí a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório, combinamos que o
valor era de 5 milhões de dólares, que o Vaccari tinha autorizado, e eu disse
que não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez porque o que ele tinha
de saldo dos contratos da Petrobras mais o que eu já tinha recebido da
SETE não era o suficiente, então teria que pagar em algumas parcelas, que
aí ficou combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares.
Juiz Federal:- E aí, como foi feito o pagamento?
Interrogado:-  E  aí  foi  feito  o  pagamento  da  Deep  Sea  para  uma
empresa chamada Shellbill acho, eu tinha duas opções, aí eu optei pela
Shellbill que eu acho que era em US dólar, o pagamento ficava mais
fácil do que pagar em euro.
Juiz Federal:- E como foi o conteúdo da conversa com a senhora Mônica
Moura?
Interrogado:- Simplesmente foi uma conversa muito curta e grossa, chegou
ao meu escritório e disse “Olha, eu vim aqui a mando do senhor Vaccari”, eu
disse  “Já  estou  sabendo”,  “E  gostaria  de  acertar  com  o  senhor  o
pagamento”, foi aí que eu comentei que eu não poderia pagar de uma vez e
que iria pagar em 10 prestações de 500 mil, que eu acabei pagando só 9,
foi eu acho até que novembro de 2014, mas ela nunca me comentou qual
era a razão, porque ela tinha que receber 5 milhões, simplesmente, tanto o
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Vaccari quanto a senhora Mônica Moura simplesmente disseram, um disse
“Você tem que pagar” e o outro disse “Eu vim receber”.
Juiz  Federal:-  Esses  pagamentos  o  senhor  abatia  daquela  conta
corrente da propina, é isso?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi,
abrangia tanto os contratos da Petrobras quanto os contratos da Sete
Brasil?
Interrogado:- Sim, senhor.

Corroborando  o  teor  do  depoimento  de  ZWI  SCKORNICKI,  MÔNICA MOURA

confirmou em seu interrogatório  que  para  o  acerto  das  transferências  no exterior  procurou o

representante do grupo KEPPEL FELS por orientação expressa de JOÃO VACCARI:

Juiz  Federal:-  Especificamente  nesse  processo  há  uma referência  aqui  a
depósitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo senhor
Zwi  Skornicki,  um total  aqui  de 4 milhões e meio,  4  milhões e  500 mil
dólares. O que foram esses pagamentos?
Interrogada:-  Esse  pagamento,  Excelência,  foi  referente  a  uma dívida de
campanha que ficou,  que o PT ficou devendo à gente na campanha de
2010, a campanha da presidente Dilma, a primeira campanha. Ficou uma
dívida de quase 10 milhões de reais, que não foi paga e que demorou e foi
protelada, e eu cobrei muito essa dívida. Eu tinha dívidas, fiquei com muitas
dívidas de campanha depois disso e se tentou resolver de várias formas, eu
cobrei muito, enfim. No fim de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o
Vaccari, que era a pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesoureiro
na  época  da  campanha,  era  quem acertava  comigo os  pagamentos  de
campanha, e ele me mandou procurar um empresário, que queria colaborar
com o partido, e que ia pagar essa dívida de campanha. Foi assim que eu
cheguei ao senhor Zwi Skornicki.
Juiz Federal:- E a senhora foi até o senhor Zwi, então?
Interrogada:-  Fui.  O  Vaccari  me  deu  o  contato  dele,  eu  fui  até  um
escritório dele no Rio de Janeiro, nós conversamos, ele já sabia do que
se  tratava,  que  ele  ia  pagar  uma  dívida  que  o  Vaccari  já  tinha
conversado com ele. Eu, quando fui, fui basicamente acertar com ele
forma de pagamento, como é que ele  ia pagar isso,  e conversamos
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sobre isso.
(...)
Juiz Federal:- Esses valores que foram recebidos do senhor Zwi Skornicki, a
senhora tratou desse assunto somente com o senhor João Vaccari ou com
outras pessoas também?
Interrogada:-  Não,  somente com o Vaccari.  Era dele que eu cobrava,  eu
precisava receber o dinheiro e eu voltava, e sempre recebia que: “Estamos
resolvendo, estou resolvendo, estou resolvendo” e... Foi com ele.

Assim é que, ainda que se admita, como fez a sentença, que JOÃO VACCARI não

tenha definido em detalhes a forma como se operariam os repasses feitos por  ZWI SCKORNICKI a

MONICA MOURA e  JOÃO SANTANA,  é fato evidente que   JOÃO VACCARI   contribuiu de modo

fundamental para a ocultação e dissimulação do dinheiro que sabia ilícito. 

JOÃO VACCARI, tendo plena ciência da origem espúria dos valores envolvidos,

atuou,  em  contato  individual  com  ambos,  para  que  MONICA  MOURA tratasse  com  ZWI

SCKORNICKI sobre  o  recebimento  das  vantagens  indevidas  que  cabiam,  na  divisão  ilícita,  ao

Partido dos Trabalhadores. A destinação das verbas foi orientada por  JOÃO VACCARI, que lidou

com  ZWI  SCKORNICKI e,  em  seguida,  com  MONICA  MOURA,  ciente  de  que  seriam

empreendidas  engenhosas  transferências  dos recursos  segundo as  necessárias  medidas  para a

ocultação e dissimulação da natureza ilícita das verbas, para, assim, viabilizar a fruição dos recursos.

Relevante destacar que, conforme relatado por  ZWI SKORNICKI no trecho acima

transcrito de seu interrogatório, a orientação feita por JOÃO VACCARI era a de que fosse feito o

pagamento USD 5 milhões a  MONICA MOURA.  Evidentemente,  ao solicitar  o pagamento em

moeda estrangeira de tal volume de recursos oriundos de corrupção, JOÃO VACCARI não apenas

sabia, mas também pretendia que o pagamento ocorresse de forma dissimulada no exterior, a fim

de  evitar  que  as  transferências  em  favor  de  MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA fossem

identificadas.

Outrossim, além de ter pleno conhecimento de que os valores transferidos por ZWI
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SKORNICKI a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA eram provenientes de crime de corrupção, JOÃO

VACCARI sabia que não havia qualquer relação comercial regular entre a KEPPEL FELLS ou ZWI

SKORNICKI e os publivitários MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, assim como também sabia que

os  valores  que  seriam  transferidos  por  ZWI  não  poderiam  ser  regularmente  declarados  e

contabilizados, tanto em decorrência de sua origem espúria quanto em razão do fato de que não é

permitido pela lei eleitoral que eventuais doadores efetuem o pagamento direto de prestadores de

serviço do partido ou de candidatos.   Sabia,  sem menor sombra de dúvida,  que,  para que as

transferências  fossem  realizadas,  deveria  ser  empregada  alguma  forma  de  ocultação  e/ou

dissimulação da origem ilícita dos recursos (transferencia no exterior, entrega em especie, mediante

contrato fraudulento,  etc),  até como forma de proteger o próprio Partido dos Trabalhadores e

candidatos a ele vinculados acerca das dívidas contraídas não declaradas à Justiça Eleitoral.   

Agindo com a consciência  de que os  valores  seriam objeto de operações de

branqueamento  entre  ZWI  SCKORNICKI  e MONICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA,  e  após

cumprido  o  seu  papel  central  na  ação  ilícita,  não  afasta  o  protagonismo  e  a  consequente

responsabilidade penal de JOÃO VACCARI o desconhecimento das minucias e detalhes com que

seriam articuladas as transferências.

Desta forma,  portanto,  JOÃO VACCARI  incorreu,  ao lado de ZWI SCKORNICKI,

MÔNICA  MOURA e  JOÃO  SANTANA,  na  prática  do  crime  de  lavagem  de  capitais,

consubstanciado  na  ocultação  e  dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,  disposição,

movimentação e propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, da prática de crimes

contra  a  administração  pública,  como  o  de  corrupção,  bem  como  de  crimes  praticados  por

organizações criminosas, de cartel, contra a ordem tributária e a licitações, tudo isso com vista a

assegurar a fruição e a sua conversão em ativos lícitos.

Nesses termos, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a reforma de sentença,

para que JOAO VACCARI seja condenado também como incurso nas penas do artigo 1º da Lei nº

9.613/98, por 9 vezes, em concurso material.
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3.C) DA CONFIGURAÇÃO DE 6 CRIMES DE CORRUPÇÃO RELATIVAMENTE AOS CONTRATOS

FIRMADOS PELO ESTALEIRO KEPPEL FELS COM A PETROBRAS POR INTERMÉDIO DA SETE

BRASIL

Dentro do esquema de corrupção bilateral narrado na denúncia, foram imputados a

ZWI SCKORNICKI, no capítulo IV da denúncia, a prática de 6 crimes de corrupção ativa, aos quais

correspondiam 6 crimes de corrupção passiva imputados a PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE,

JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA, JOAO VACCARI, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA, todos

relacionados a contratos  firmados pela PETROBRAS com a KEPPEL FELS por intermédio da SETE

BRASIL.

Conforme relatado, o Juízo da condenação reputou configurado um único crime de

corrupção relativamente aos seis contratos celebrados entre o estaleiro BRASFELS e a PETROBRAS

por intermédio da SETE BRASIL, por entender que a contratação foi decidida em um único ato e ao

mesmo tempo, e que a propina abrangia todos os contratos (item 281 da sentença).

Todavia, os elementos apurados no caso em exame evidenciam a prática de 6 crimes

de corrupção autônomos, conforme análise a seguir.

Exatamente  como  observado  em  outras  etapas  da  persecução  no  âmbito  da

Operação Lava Jato, bem como nos contratos firmados diretamente entre o grupo KEPPEL FELS e a

PETROBRAS – objeto do capítulo III da denúncia –, os crimes de corrupção foram praticados cada

qual tendo por referência um dos contratos firmados por intermédio da SETE BRASIL. 

Assim, foram denunciados, no capítulo IV da denúncia, crimes de corrupção ativa e

passiva relacionados aos contratos  de afretamento e  de prestação de serviços  referentes  às  6

Unidades Flutuantes de Perfuração a serem construídas no Estaleiro BRASFELS (pertencente ao

Grupo KEPPEL FELS), conforme dados a seguir:

1)  Unidade SS Urca, empresas Urca Drilling B.V. e Queiroz Galvão Óleo e
Gás S.A, pelo valor total de US$ 3.399.238.082,87;
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2)  Unidade SS Frade,  empresas Frade Drilling B.V. e Petroserv S.A.,  pelo
valor total de US$ 3.455.901.955,87;

3)  Unidade SS Bracuhy,  empresas Bracuhy Drilling B.V. e Queiroz Galvão
Óleo e Gás S.A., pelo valor total de US$ 3.426.602.497,87;

4) Unidade SS Portogalo, empresas Portogalo Drilling B.V. e Petroserv S.A.,
pelo valor total de US$ 3.457.446.725,87;

5) Unidade SS Mangaratiba, empresas Mangaratiba Drilling B.V. e Queiroz
Galvão Óleo e Gás S.A., pelo valor total de US$ 3.454.031.997,87;

6) Unidade SS Botinas, empresas Botinas Drilling B.V. e Odebrecht Óleo e
Gás S.A., pelo valor total de US$ 3.456.955.999,87

Como se vê,  cada um dos contratos  firmados que couberam à KEPPEL FELS no

acerto ilícito ostentava objeto distinto e absolutamente independente dos demais.

Tais  contratos  tão  somente  foram celebrados  mediante  o  mesmo procedimento

prévio  licitatório,  juntamente  com  demais  15  contratos  que  beneficiaram  outros  estaleiros

integrantes do esquema (JURONG, ENSEADA PARAGUAÇU e RIO GRANDE), em razão da própria

sistemática de contratação com a intermediação da SETE BRASIL, bem como da própria divisão,

feita consoante os interesses da organização criminosa, das 21 sondas objeto da licitação.  Todavia,

as condutas caracterizadoras dos atos de corrupção foram cometidas em relação a cada um dos

contratos celebrados.

A circunstância de terem sido licitadas em um mesmo procedimento e de figurar

como beneficiário, em todos os contratos aqui enunciados, o mesmo estaleiro KEPPEL FELS, não

descaracteriza  a  natureza  independente  de  cada  grande  contrato,  ou  dos  atos  de  corrupção

correspondentes. Assim também, ainda que se venha a admitir que as contratações tenham sido

decididas na mesma ocasião, tal circunstância é irrelevante para o número de crimes praticados,

tendo em vista que os acertos foram tratados com referência a cada contrato. 

É dizer, o oferecimento e a promessa, de um lado, e a solicitação e a aceitação das

vantagens indevidas, de outro, – condutas nucleares dos tipos dos artigos 317 (corrupção passiva)

e 333 (corrupção ativa) do Código Penal – foram praticadas com referência individualizada a cada
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um dos contratos. Conforme as provas produzidas na instrução processual, foi mesmo o valor da

propina fixado em índice proporcional ao valor objeto de cada um dos contratos: 0,9% do valor de

cada contrato.

Nesse  sentido  é  o  depoimento  prestado  em  Juízo  pelo  réu  colaborador  JOÃO

FERRAZ (Evento 465):

Juiz Federal:- Ele esteve aqui em juízo e descreveu que havia um acordo de

pagamento de propinas  pelos estaleiros contratados pela  SETEBRASIL,  o

senhor pode me esclarecer o que foi isso, se isso ocorreu mesmo?

Interrogado:- Sim, senhor. Ocorreu, conforme inclusive consta dos termos
do acordo que  eu celebrei  com o  ministério  público,  esse  esquema foi
implantado pelo próprio Barusco e, pelo que ele me informou, em conjunto
com o João Vaccari. Os dois negociaram com os estaleiros o pagamento
de uma comissão de 0,9 por cento sobre o valor total de cada contrato.
Então cada estaleiro ia pagar 0,9 por cento do valor total contratado. Esse
0,9 por cento, também de acordo com o que o Barusco me reportou na
época,  seria  dividido  em  3  partes:  dois  terços  para  o  partido  dos
trabalhadores na pessoa do senhor João Vaccari e o restante dividido em 2
partes iguais: uma parte indo para pessoas da Petrobras e outra parte seria
destinada  a  executivos  da  SETEBRASIL.  Num primeiro  momento  eu e  o
Barusco e num segundo momento, 1 ano e pouco depois, com a chegada
do Eduardo Musa ocupando uma nova diretoria da SETEBRASIL, essa parte,
essa  ultima  parte  que  era  destinada  aos  executivos  da  SETEBRASIL,  foi
dividida entao em tres partes iguais, uma para o Pedro Barusco, uma pra
mim e outra para o Eduardo Musa.

Em se tratando, portanto, de atos referenciados a contratos distintos, com objetos

autônomos e independentes, e observado que as vantagens indevidas foram tratadas de maneira

individualizada – segundo o valor de cada contrato –, o só fato de decorrerem as contratações de

um mesmo procedimento licitatório não desnatura a pluralidade de infrações penais.

Assim sendo, resta claramente configurado um crime de corrupção ativa e um crime

de corrupção passiva para cada contrato firmado entre o grupo KEPPEL FELS e a PETROBRAS, por
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intermédio  da  SETE  BRASIL,  condutas,  ademais,  que  promovem  lesões  autônomas  aos  bens

jurídicos envolvidos. 

Já  que  os  atos  de  corrupção  analisados  neste  ponto  envolveram  seis  contratos

firmados pela PETROBRAS com a KEPPEL FELS por intermédio da SETE BRASIL, deve ser reformada

a sentença nesse ponto, para que sejam os réus  JOAO VACCARI,  JOÃO SANTANA e MÔNICA

MOURA  condenados pela  prática,  por 6 vezes,  do delito de corrupção passiva, em sua forma

majorada, previsto no art. 317,  caput e §1º, do Código Penal,  visto que o funcionário público

corrompido – RENATO DUQUE -  não só aceitou tal promessa de vantagens indevidas, em razão da

função, como efetivamente deixou de praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais e

praticou  atos  de  ofício  nas  mesmas  circunstâncias,  tendo  recebido  as  vantagens  indevidas

prometidas para tanto.

3.D) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA: ART. 317, §1º E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO

CÓDIGO  PENAL  –  EFETIVA  CONFIGURAÇÃO  DA  VIOLAÇÃO  AO  DEVER  FUNCIONAL  NOS

CONTRATOS FIRMADOS DIRETAMENTE ENTRE O GRUPO KEPPEL FELS E A PETROBRAS

A  sentença  condenatória,  a  despeito  de  reconhecer  a  incidência  da  causa  de

aumento de pena prevista nos artigos 317, §1º e 333, parágrafo único, do Código Penal para os

crimes relacionados aos contratos  firmados entre o estaleiro KEPPEL FELS e a PETROBRAS por

intermédio  da  SETE  BRASIL,  deixou  de  aplicar  tais  majorantes  para  os  crimes  praticados  nos

contratos referentes às plataformas P-58, P-51, P-52 e P-56, firmados diretamente entre o grupo

KEPPEL FELS e a PETROBRAS.

Assim decidiu o Juízo a quo, por entender que “A referência na denúncia a atos ou

omissões ilícitas dos agentes da Petrobrás nos contratos desta com o Grupo Keppel Fels mostrou-se

genérica.” e que “Nessas condições, considerá-los agora representaria cerceamento de defesa, motivo

pelo qual, quanto aos crimes consistentes no pagamento de propina nos contratos do Grupo Keppel
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Fels  com a  Petrobrás,  reputa-se  ausente  a  referida  causa  de  aumento  de  pena.”  (item  290  da

sentença).

Conforme trecho da sentença acima transcrito, reputou o Juízo sobremaneira genérica

a narrativa dos atos comissivos empreendida na denúncia.  De fato,  como bem observado pela

sentença condenatória, os atos comissivos concretos praticados em favor do estaleiro KEPPEL FELS

nos contratos referentes às plataformas P-58, P-51, P-52 e P-56 somente foram detalhados no

curso da instrução processual.  Nada obstante, tal circunstância não é idônea a afastar a incidência

da majorante contida no parágrafo primeiro do artigo 317 e no parágrafo único do artigo 333 do

Código Penal,  haja vista que a acusação descreveu atos concretos  omissivos,  que restaram, da

mesma forma, comprovados no curso da instrução.

Assim é  que,  nos  termos  da  denúncia,  dentre  as  condutas  de  PEDRO BARUSCO e

RENATO DUQUE que contribuíram efetivamente para a consecução do esquema criminoso em

detrimento  da  PETROBRAS  está  expressamente  narrada  a  omissão  de  ato  de  ofício  pelos

funcionários  públicos,  em  manifesta  violação  a  seus  deveres  funcionais,  consubstanciada  na

ausência  de providências,  de sua parte,  em relação às irregularidades de que tinham evidente

ciência.

Como  diz  a  denúncia,  PEDRO  BARUSCO  e  RENATO  DUQUE,  em  vez  de,  em

cumprimento ao dever inerente aos elevados cargos que ocupavam na estrutura da PETROBRAS,

praticarem  os  atos  de  ofício  pertinentes  para  interromper  a  fraude  em  curso, omitiram-se

deliberadamente diante das irregularidades. 

Assim agindo, portanto, efetivamente deixaram de praticar atos de ofício com infração

de  deveres  funcionais,  tudo  isso  por  estarem  determinados,  em  contrapartida  das  vantagens

indevidas que solicitavam, aceitavam e recebiam, em próprio nome e também em nome do Partido

dos Trabalhadores – agremiação política que lhes dava sustentação em seus cargos.

A omissão dos funcionários públicos diante das irregularidades em curso, narrada na

denúncia e evidente das provas dos autos,  representa concreta e efetiva violação de dever de
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ofício,  atendidos, nesses termos, os pressupostos de aplicação da majorante contida nos acima

mencionados dispositivos legais.

Termos em que requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a reforma da sentença, para

que seja aplicada, em relação aos réus  JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA,

também para os atos de corrupção passiva relativos aos contratos das plataformas P-58, P-51, P-52

e P-56 a majorante prevista no artigo 317, §1º, do Código Penal.

3.E) DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO PRATICADOS NO ÂMBITO

DE  CONTRATAÇÃO  DIRETA  ENTRE  A  KEPPEL  FELS  E  A  PETROBRAS   –  AUSÊNCIA  DE

REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA

Reconheceu a sentença condenatória a continuidade delitiva entre os cinco crimes

de corrupção praticados no âmbito dos contratos firmados diretamente entre o estaleiro BRASFELS

(grupo KEPPEL FELS) e a PETROBRAS.

Diversamente  da  leitura  consignada  na  sentença,  os  elementos  dos  autos  não

permitem enxergar  os  atos  de corrupção ativa e  passiva que circundam os diversos  contratos

entabulados entre o estaleiro BRASFELS e a PETROBRAS (referentes às plataformas P-58, P-51, P-52

e P-56)  como partes  de um mesmo processo criminoso.  Os contratos e os atos  ilícitos  a eles

relacionados foram cercados de circunstâncias específicas e não homogêneas, sendo, cada qual,

dotado de potencialidade lesiva própria, o que justifica que sejam considerados condutas delitivas

autônomas e, consequentemente, seja afastado o favor legal.

Nestes autos foram examinadas as condutas referentes a quatro contratos firmados

diretamente entre o grupo KEPPEL FELS e a PETROBRAS: Contrato para adequação do casco do

navio MT RONCADOR para a Plataforma P-58 (item III.2.1 da denúncia15); Contrato para prestação

de serviços de engenharia, suprimento, construção, montagem e integração da Plataforma P-51

15 Evento 4
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(item III.2.2 da denúncia); Contrato para prestação de serviços de construção do casco e integração

da Plataforma P-52 (item III.2.3 da denúncia); e Contrato para prestação de serviços de construção,

montagem e integração da Plataforma P-56 (item III.2.4 da denúncia).

Conforme  reconhecido  na  sentença,  restou  comprovado  no  curso  da  instrução

processual  que  ZWI  SCORNICKI,  representante  do  Grupo  KEPPEL  FELS  no  Brasil,  ofereceu,

prometeu  e  pagou  a  RENATO  DUQUE  e  PEDRO  BARUSCO vantagem  indevida  em  quantia

equivalente a: (i)  1% (US$ 1.337.137,52) do valor total (US$ 133.713.752,22) do contrato para a

execução das obras de “Adequação do Casco do Navio MT RONCADOR para a Plataforma P-58”,

celebrado, entre a PETROBRAS e a KEPPEL SHIPYARD LTD, na data de 15/01/2009;  (ii) 1% (US$

8.266.100,89)  do valor  total  (US$ 826.610.089,52)  do contrato para a  prestação de serviços de

engenharia, suprimento, construção, montagem e integração da Plataforma P-51, celebrado, entre

a PETROBRAS e o CONSÓRCIO FSTP, integrado pelas empresas FELLS, SETAL e TECHNIP, na data de

25/05/2004;  (iii)1% (US$  8.500.132,98)  do valor  total  do contrato (US$ 850.013.298,39)  para  a

prestação de serviços de construção do casco e integração da Plataforma P-52, celebrado, entre a

PETROBRAS e o CONSÓRCIO FSTP, integrado pela KEPPEL FELS, na data de 19/12/2003; e (iv) 1%

(US$ 12.315.250,84) do valor total do contrato (US$ 1.231.525.084,55) para a prestação de serviços

de construção, montagem e integração da Plataforma P-56, celebrado, entre a PETROBRAS e o

CONSÓRCIO FSTP, integrado pelas empresas FELLS, SETAL e TECHNIP, na data de 30/10/2007.

 Reconheceu,  ainda,  que  as  vantagens  indevidas  eram  destinadas aos  próprios

funcionários e também ao Partido dos Trabalhadores, agremiação política que dava sustentação a

sua manutenção nos cargos de Diretor e Gerente Executivo da estatal,  ou ainda, consoante as

orientações dadas por JOÃO VACCARI NETO,  em favor de pessoas ligadas ao partido político

(como JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA).

Para a caracterização do crime continuado não basta a simples reiteração dos fatos

delitivos.  O reconhecimento do crime continuado pressupõe, além da repetição de afetação do

mesmo bem jurídico,  homogeneidade entre as circunstâncias de cada delito,  de modo que os
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subsequentes  possam  ser  considerados  desdobramentos  dos  antecedentes,  além  do  dolo

unitário16, sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material.

Exige-se, assim, necessariamente, a existência de um plano comum, de unidade de

desígnios, indispensável para que se possa considerar como única ação típica uma pluralidade de

condutas,  de modo que os  atos  sucessivos  do autor  sejam tidos como graus progressivos  da

realização do conteúdo injusto.

RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO. TERCEIRO

NÃO  BENEFICIÁRIO.  CRIME  CONTINUADO.  TEORIA  OBJETIVA-SUBJETIVA.

ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO PROVIDO. 1.

Este  Superior  Tribunal  firmou  o  entendimento  de  que,  para  o

reconhecimento  e  a  aplicação  do  instituto  do  crime  continuado,  é

necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de

ordem  objetiva  e  o  de  ordem  subjetiva,  assim  entendido  como  a

unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos

delituosos (teoria mista ou objetivo-subjetiva). 2. O acórdão adotou a

teoria objetiva pura para afastar a regra do concurso material de crimes e

reconhecer  a  ficção  jurídica,  ensejando  a  violação  do  art.  71  do  CP.  3.

Recurso especial provido para restabelecer o concurso material de crimes e

redimensionar  a  pena  do  recorrente,  a  ser  cumprida  no  regime  inicial

fechado. ..EMEN:

(RESP 200801170999, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ - SEXTA TURMA, DJE

DATA:23/06/2016 ..DTPB:.)

16 ZAFFARONI, Eugênio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 
10ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 646.
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Claramente, não é o que ocorre no caso em tela.

Desponta patente a heterogeneidade entre as circunstâncias dos crimes, de plano,

nas condições de tempo em que se desenvolveram, dado o distanciamento temporal na prática

dos atos. Isso fica evidente ao se notar que a data de assinatura do contrato relativo à Plataforma

P-58 ( 15/01/2009) é distante cerca de 1 ano e 3 meses da data em que celebrado o contrato da

P-56  (30/10/2007),  que é o que dele mais se aproxima cronologicamente. No mesmo sentido

depõe o intervalo superior a 3 anos 5 meses entre a assinatura do contrato da P-56 e o do que lhe

antecede imediatamente – P-51, firmado em 25/05/2004. 

Em  verdade,  o  período  mais  curto  entre  os  contratos  mencionados  é  aquele

compreendido  entre  a  celebração  dos  acordos  referentes  à  P-51  (25/05/2004) e  à  P-52

(19/12/2003), o qual ainda assim supera 5 meses.

Não há como se reconhecer o caráter de continuidade da ação delitiva diante de tais

discrepâncias nas condições de tempo. Ao contrário, atos esparsos, praticados com distanciamento

temporal, antes de configurarem crimes continuados, refletem habitualidade delitiva, em linha com

o decidido pelo Supremo Tribunal Federal17.

Nesse exato sentido, é a tese jurídica sufragada na jurisprudência desse E. Tribunal

Regional  Federal  da 4ª  Região,  que ora  se  ilustra  com a ementa  de recente  julgado a seguir

transcrita:

PENAL.  EMBARGOS  INFRINGENTES  E  DE  NULIDADE.  CONTINUIDADE
DELITIVA. CRITÉRIO  TEMPORAL  PARA  SEU  RECONHECIMENTO.
EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DA  PENA  PRIVATIVA  DA  LIBERDADE.
POSSIBILIDADE,  QUANDO  COMPLETADO  O  JULGAMENTO  EM
SEGUNDO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO,  AINDA  QUE  SEJA  CABÍVEL  OU
MESMO  QUE  OCORRA  A  INTERPOSIÇÃO  DE  EVENTUAL  RECURSO

17 No presente caso, o delito não se deu em continuidade ao anterior, mas sim em habitualidade criminosa, o que afasta
o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência do STF (RHC 120266, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014; HC 117148, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 03/09/2013).
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ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. 1. Consoante a atual jurisprudência
do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
transcorridos  mais  de  trinta  dias  entre  crimes  da  mesma espécie,
praticados  pelo  mesmo agente,  não  se  caracteriza  a  circunstância
temporal necessária ao reconhecimento da    continuidade delitiva. 2.
No  julgamento  do  HC  nº  126.292,  o  Plenário  do  Supremo  Tribunal
Federal, alterando o entendimento antes fixado no julgamento do HC n.
84.078, firmou a orientação no sentido de que, exaurido o duplo grau de
jurisdição,  a execução da pena pode iniciar-se,  independentemente do
cabimento ou mesmo da interposição de eventual  recurso especial  ou
extraordinário. 3. À luz dessa nova orientação, verifica-se que a execução
da  pena  pode  iniciar-se:  a)  quando  se  completar  o  julgamento  da
apelação criminal, exceto no que tange à parcela do julgado que puder
dar  ensejo  à  interposição  de  embargos  infringentes  e  de  nulidade;  b)
quando  transcorrer  in  albis  o  prazo  para  a  interposição  de  embargos
infringentes  e  de  nulidade,  no  que  tange  à  parcela  do  julgado  que
poderia  dar  ensejo  à  sua  interposição;  c)  quando  se  completar  o
julgamento  dos  embargos  infringentes  e  de  nulidade  eventualmente
interpostos,  na porção que,  impugnável  por  meio deles,  constituir  seu
objeto.  4.  Ressalta-se  que:  a)  o  julgamento  da  apelação  criminal
completa-se com o julgamento dos eventuais  embargos de declaração
interpostos  do  acórdão  que  a  tiver  julgado;  b)  o  julgamento  dos
embargos infringentes e de nulidade completa-se com o julgamento dos
eventuais embargos de declaração interpostos do acórdão que os tiver
julgado; c) a eventual interposição abusiva de embargos de declaração,
uma  vez  reconhecida,  não  constituirá  óbice  ao  imediato  início  da
execução  da  pena,  quando  cabível.  5.  No  que  tange  à  medida  a  ser
manejada, ela consistirá no encaminhamento de comunicado ao juízo de
origem, dando-lhe ciência do preenchimento das condições necessárias
ao início da execução da pena, e determinando-lhe que a deflagre. Além
disso,  quando  necessário,  caberá  à  Secretaria  do  Tribunal  promover  a
remessa,  à  Vara  de  origem,  das  peças  necessárias  à  formação  ou  à
complementação do processo de execução penal.

(TRF-4,  ENUL  5008572-31.2012.404.7002,  QUARTA  SEÇÃO,  Relator  p/
Acórdão Sebastião Ogê Muniz) 

Assim também, não há a necessária homogeneidade entre as condutas narradas sob

a  perspectiva  do  modus  operandi. A  diversidade  na  atuação  está manifesta,  por  exemplo,  na
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constituição de consórcio (CONSÓRCIO FSTP) para a participação em alguns contratos, mas não

em todos (v.g.  P-58).

Em síntese, a atuação criminosa nos contratos relativos a cada plataforma configura

conduta  dotada de potencialidade lesiva própria,  o que concorre para que sejam consideradas

crimes autônomos. 

A reiteração na prática dos crimes de corrupção, distante de atrair o reconhecimento

da continuidade delitiva, é, em verdade, manifestação pura da habitualidade na prática de crimes

da espécie,  o que,  por evidente,  em lugar  de dar azo ao favor  legal,  tem o condão de atrair

resposta penal mais gravosa, dado o maior desvalor da ação delitiva.

Vale  destacar,  por  fim,  esse  E.  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  em feito

conexo (contexto da Operação Lava Jato),  conheceu de situação análoga ao caso destes autos,

pronunciando-se pelo afastamento da continuidade delitiva e a consequente aplicação da regra do

concurso material, consoante o trecho a seguir, excerto do voto condutor do acórdão:

“Por  outro  lado,  entendo  que  não  cabe  a  da  aplicação  da  regra  da

continuidade  delitiva,  pois,  embora  sejam  semelhantes  na  maneira  de

execução, as práticas são consideravelmente distantes no tempo, tendo em

vista  que:  (a)  o  procedimento  licitatório  da  REPAR  foi  iniciado  em

26/10/2006,  com  contrato  celebrado  em  31/08/2007;  e  (b)  os

procedimentos licitatórios referentes à RNEST foram iniciados em abril de

2009 e os contratos celebrados em dezembro de 2009. Deve ser provido,

portanto, o apelo do Ministério Público Federal no ponto. Nesses termos,

deve ser mantida a condenação de Léo Pinheiro e Agenor por dois delitos

de corrupção ativa, aplicando-se, no entanto, a regra do concurso material.”

(TRF-4,  Apelação Criminal nº 508337605.2014.4.04.7000,  8ª TURMA,  Rel.

Des. Fed. João Pedro Gebran Neto)
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Nesses termos exposta a diversidade de tempo e modo de execução na prática dos

crimes, requer o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  seja reformada a sentença neste ponto, para

que,  afastando-se  o  reconhecimento  da  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de  corrupção

praticados nos contratos acima mencionado, seja aplicada a regra do concurso material entre os

atos de corrupção passiva praticados por  JOÃO VACCARI NETO,  JOÃO SANTANA e  MÔNICA

MOURA no  âmbito  dos  contratos  firmados  diretamente  entre  o  grupo  KEPPEL  FELS  e  a

PETROBRAS ( P-58, P-51, P-52 e P-56).

3.F) DA DOSIMETRIA DA PENA

Merece também reforma a sentença no que tange à dosimetria  da pena dos

condenados JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA.

Primeiro, no que tange à  fixação da pena-base desses três réus, reconheceu o

Juízo  a quo,  corretamente,  como desfavoráveis  as  circunstâncias e as  consequências  do crime,

arbitrando penas-base pouco superiores ao mínimo legal para JOÃO VACCARI (quatro anos e seis

meses de reclusão, para o crime de corrupção passiva), e para os réus JOÃO SANTANA E MÔNICA

MOURA (5 anos de reclusão, para os crimes de lavagem de dinheiro).

Deixou, entretanto, o Juízo da condenação de reconhecer o valor negativo de

outras  quatro  circunstâncias  judiciais  previstas  no  artigo  59  do  Código  Penal,  a  saber:

culpabilidade, personalidade e conduta social do agente, além dos motivos do crime.

A respeito da  culpabilidade  de  JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA E MÔNICA

MOURA, deve tal circunstância ser reputada desfavorável a esses réus, diante do elevado grau de

reprovabilidade de suas condutas, tendo em vista o dolo direto que pautou todas as ações delitivas

imputadas, dirigidas as suas condutas à prática de diversos crimes

Tratam-se de réus com sólida consciência acerca do caráter ilícito de suas condutas,
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evidente tanto pelo elevado grau de escolaridade,  bem como pela destacada condição social  e

posição profissional de todos eles, cada qual em seu âmbito de atuação, o que atesta um nível de

discernimento dos fatos bem acima do homem médio.

Ademais, manifesta-se o acentuado domínio da ilicitude nos sofisticados mecanismos

utilizados tanto para a prática dos crimes de corrupção passiva, quanto para a lavagem de capitais,

delitos praticados, ademais, no bojo de estrutura criminosa organizada de modo bastante complexo.

De se ver que todos os acusados ostentavam privilegiada posição social, que violaram parâmetros de

conduta penal sem qualquer justificativa econômica, e sem demonstrar qualquer tipo de adulteração

de estado psíquico ou pressão,  de caráter corporal,  social  ou psicológico.  Mas apesar da plena

consciência  que  detinham  do  ilícito,  praticavam  os  crimes  das  formas  mais  lesivas,  nocivas  e

sofisticadas, com a tranquilidade de quem age de acordo com um plano cotidiano de normalidade.

Dessa forma, é legítimo o incremento da pena-base em virtude de a ação delitiva ter

criado entre os apelados um  status de superioridade perante a lei, a coletividade e o patrimônio

público.

Da mesma forma, devem ser considerados como circunstância desfavorável os

motivos  dos crimes praticados, haja vista que a pauta criminosa tinha o flagrante e deliberado

intento  de  inviabilizar  a  concorrência  no  mercado  de  demanda  de  construção  pesada  da

PETROBRAS por grupos de estaleiros e ainda patrocinar o plano de poder de núcleo político, aqui

representado por JOÃO VACCARI.

Os acusados foram todos impulsionados subjetivamente pelo intento de controle e

manutenção  no  poder,  comprometendo  o  correto  funcionamento  do  processo  decisório  da

PETROBRAS,  bem como interferindo – promovendo o desequilíbrio –  no sistema econômico e

político.

Isso pode ser vislumbrado no caso do núcleo político e pessoas a ele vinculadas

(JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA), que atuavam motivados para promover
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a manutenção no poder de grupo político, em vistas de satisfazer com expectativas próprias de

ascensão profissional, incremento de influência política e mesmo garantia de negócios futuros.

Na mesma linha,  negativos os vetores referentes à  personalidade e conduta

social de  JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA,  pela forma como agiram, de

maneira reiterada e durante extenso período de tempo. 

Isso porque a conduta estendida no tempo e a naturalidade com que tratam os

graves crimes praticados demonstram de maneira suficientemente clara o desprezo que trazem em

suas personalidades por regras éticas e parâmetros sociais, e mesmo legais, de comportamento. 

JOÃO  SANTANA  e  MÔNICA  MOURA sentiram-se  absolutamente  confortáveis,

perante o Juízo, ao sustentar o álibi  de que recebiam recursos não contabilizados por serviços

prestados em campanhas eleitorais, tratando o agir ilícito como sendo “a regra do jogo”.

Observa-se  da  conduta  desses  réus,  bem  como de  JOÃO VACCARI,  o  desdém

perante as instituições e as regras vigentes na sociedade, comportando-se como se estivessem

acima delas, as regras, suplantando sem qualquer remorso a esfera do público, da coisa pública, do

interesse social por seus mais egoístas interesses pessoais, fator que justifica medidas judiciais mais

severas.

Ademais, os réus, como mencionado, utilizaram sua formação técnica e seus papéis

de destaque nos setores econômico e político, de maneira socialmente perniciosa.

Vale ainda ressaltar, os fatos objeto da presente persecução não são episódicos ou

eventos isolados. Ao contrário, o esquema de corrupção que afetava a PETROBRAS, bem como os

atos de lavagem da propina subsequente, conforme narrado por PEDRO BARUSCO, constituía um

quadro “endêmico e institucionalizado”. E nesse contexto, o modo recorrente com que os réus se

conduziam em manifesto desacordo com a lei penal e a forma com que se utilizaram dos crimes de

corrupção e de lavagem de dinheiro de maneira sistemática e não-acidental denunciam a maior

gravosidade de sua conduta social.
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Do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a reforma da sentença, para

que  no  cálculo  das  penas  de  JOÃO  VACCARI,  JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA sejam

valorados  negativamente,  além  das  circunstâncias  e  consequências  do  crime,  os  vetores

culpabilidade, personalidade e conduta social do agente e motivos do crime.

3.G) DA DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DO RÉU

COLABORADOR  ZWI  SCKORNICKI,  NO  CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  REGIME  ABERTO

DOMICILIAR

O Juízo a quo, ao aplicar os benefícios previstos no acordo de colaboração firmado

por ZWI SCKORNICKI com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, assim decidiu: 

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo
celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz,  mas as partes às
propostas acertadas.
Não obstante, na apreciação desses acordos, para segurança jurídica das
partes,  deve  o  juiz  agir  com certa  deferência,  sem abdicar  do  controle
judicial.
A  efetividade  da  colaboração  de  Zwi  Skornicki  não  se  discute.  Prestou
informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça criminal de um
grande esquema criminoso. Embora parte significativa de suas declarações
demande ainda corroboração, já houve confirmação pelo menos parcial do
declarado.
Além  disso,  o  acordo  envolveu  o  compromisso  de  restituição  de  USD
23.800.000,00 como produto ou provento do crime, além de obras de arte
especificadas no acordo, o que garantirá a recuperação pelo menos parcial
dos recursos públicos desviados, em favor da vítima, a Petrobras.
Não cabe,  porém,  como pretendido  o  perdão  judicial.  A  efetividade  da
colaboração não é o único elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo
presente  também  os  demais  elementos  do  §1.º  do  art.  4º  da  Lei  nº
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12.850/2013.  Nesse aspecto,  considerando a gravidade em concreto dos
crimes praticados por Zwi Skornicki, não cabe perdão judicial.
Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada.
Observo  que  há  alguma  dificuldade  para  concessão  do  benefício
decorrente do acordo, uma vez que Zwi Skornicki poderá ser denunciado
em outras ações penais e o dimensionamento do favor legal dependeria da
prévia unificação de todas as penas.
Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os outros
processos  (se  neles  houver  condenações),  não  ultrapassarão  o  total  de
quinze anos de reclusão.
Substituo as penas pelas previstas no acordo.
A pena privativa de liberdade de Zwi Skornicki fica limitada ao período já
servido em prisão cautelar, com recolhimento no cárcere da Polícia Federal,
de 22/02/2016 a 12/08/2016.
Deverá  cumprir  pelo  menos  mais  seis  meses  de  prisão  domiciliar,  com
tornozeleira eletrônica, até 12/02/2017, naquilo denominado no acordo de
regime fechado domiciliar.
Deverá cumprir mais um ano contado de 12/02/2017, desta feita de
prisão com recolhimento domiciliar nos finais de semana e durante a
noite,  entre  vinte  e  uma  horas  e  seis  horas  da  manhã,  naquilo
denominado no acordo de regime aberto domiciliar.  Deverá utilizar
também tornozeleira eletrônica nesse período.  Ela não é sanção,  mas
mecanismo que visa assegurar o controle e a seriedade da restrição. Não
importa que não esteja prevista no acordo, pois o Juízo não está vinculado
ao acordo entre as partes.
Deverá ainda prestar  três  anos e seis  meses  de prestação de serviços à
comunidade por sete horas a cada semana, a ser iniciada a partir do fim do
recolhimento domiciliar integral.
A partir do cumprimento das penas acima substituídas poderá requerer a
suspensão da pena pelo período restante.
A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do mérito do
condenado e do cumprimento do acordo.
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A eventual condenação em outros processos e a posterior unificação de
penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento
de pena ora fixados.
Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a
entrega de outros  elementos  relevantes,  a  redução  das  penas  pode ser
ampliada na fase de execução.
Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaboração não
foi verdadeira,  poderá haver regressão de regime e o benefício não será
estendido a outras eventuais condenações.
A multa penal fica reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo.
Como manutenção  do  acordo,  deverá  ainda restituir  USD 23.800.000,00
como produto ou provento do crime, além de obras de arte especificadas
no acordo, nos termos do avençado no acordo
Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Zwi
Skornicki,  a  colaboração demanda a concessão de benefícios legais,  não
sendo possível tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob
pena de inviabilizar o instituto da colaboração premiada.

No  entanto,  a  cláusula  5ª  do  acordo  de  colaboração  premiada  traz  a  seguinte

previsão: 

a) a condenação à pena unificada máxima de 15 (quinze) anos de reclusão,

considerando-se para esse fim a unificação da pena fixada nos processos

penais já instaurados e que vierem a ser instaurados com esteio nos feitos

mencionados ou decorrentes deste acordo, com a suspensão dos demais

feitos  e  procedimentos criminais  na  fase  em que  se  encontrem quando

atingido o máximo ora proposto,  desde que não haja recurso pendente

com o objetivo de redução da pena, b) independente do preenchimento

dos critérios dispostos nos artigos 33 a 48 do Código Penal, o cumprimento

da pena privativa de liberdade da seguinte forma: b1) 173 dias em regime
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fechado, em estabelecimento prisional determinado pelo MM. Juízo da 13ª

Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, detraído o período já

cumprido  desde  a  data  da  efetivação da  prisão preventiva  determinada

pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR;

bii) 6 meses em regime fechado domiciliar, com a utilização de tornozeleira

eletrônica; biii) 1 ano em regime aberto domiciliar, com a obrigação de

permanecer recolhido nos dias úteis no período noturno, das 21h às

6h, bem como de modo integral em finais de semana e feriados;  biv) 3

anos  e 6  meses  de pena restritiva  de direitos,  consiste  na prestação de

serviços à comunidade,  num total  de 7 semanais,  em local  determinado

pelo Juízo competente, a ser cumprido nos termos do art. 46, do Código

Penal; c) após o cumprimento da pena na forma do item antecedente (item

b), a suspensão condicional da pena, sem quaisquer condições restritivas,

pelo período restante; d) a aplicação da pena de multa a que se refere o art.

58, caput,  do Código Penal, em seu patamar mínimo, cuja cobrança será

realizada pelo Ministério Público Federal nos termos da legislação vigente.;

Constata-se, então, que o r. Juiz decidiu de forma contrária ao acordo, uma vez que

determinou o monitoramento do colaborador ZWI SKORNICKI por tornozeleira eletrônica, na fase

de regime aberto disciplinar, providência que não estava prevista no acordo.

Os fatos narrados pelo colaborador foram devidamente confirmados no curso da

instrução, revelando-se a sua colaboração crucial para a elucidação dos fatos apurados na ação

penal  5013405-59.2016.4.04.7000,  sobretudo  dos  atos  de  corrupção  praticados  no  âmbito  de

contratos firmados entre estaleiros conluiados e a PETROBRAS, por intermédio da SETE BRASIL, e

as operações de lavagem das vantagens ilícitas daí oriundas.

Não existe, ademais, fato que indique que o recorrente tenha mentido de alguma
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forma sobre os crimes noticiados em seu acordo de colaboração, que a colaboração não tenha

atingido sua  finalidade,  qual  seja  o  descortinamento de fatos  criminosos,  ou outra  causa que

levasse o r. Juízo a desconsiderar os termos do acordo na aplicação da pena.

Vale  destacar,  a  sentença  penal  condenatória  expressamente  reconheceu  a

relevância da colaboração do apelante, consoante o item 483, que a seguir se transcreve:

“A efetividade da colaboração de Zwi Skornicki não se discute. Prestou

informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça criminal de

um grande  esquema criminoso.  Embora  parte  significativa  de  suas

declarações demande ainda corroboração, já houve confirmação pelo

menos parcial do declarado.”

Dessa forma, a previsão de utilização de tornozeleira eletrônica, ao desbordar do

que previsto no acordo, não se afigura razoável na espécie, mormente porque ausentes elementos

que desprestigiem a efetividade da colaboração.

Nesses termos, requer o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a reforma da sentença,

neste ponto, para que seja a penalidade aplicada nos exatos termos em que definida no acordo de

colaboração, dispensando-se, assim, no cumprimento do regime aberto domiciliar ali previsto, o

uso de tornozeleira eletrônica pelo colaborador ZWI SCKORNICKI.

4. PEDIDOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pelo conhecimento e

provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença nos pontos acima abordados,

para:
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4.A) Sejam os réus JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA condenados pelos crimes de

corrupção passiva praticados tanto nos contratos firmados diretamente pelo grupo KEPPEL FELS

com a PETROBRAS quanto naqueles relativos à contratação feita por intermédio da SETE BRASIL

(fatos imputados nos capítulos III e IV da denúncia), incorrendo ambos, por 10 vezes, nas penas

do artigo 317, caput e §1º, do Código Penal;

4.B) Seja  o  réu JOAO VACCARI condenado pela  prática  do  crime  de  lavagem de

dinheiro, como incurso nas penas do  artigo 1º da Lei nº 9.613/98 por 9 vezes,  em concurso

material;

4.C) Seja reconhecida a efetiva prática de 6 crimes de corrupção passiva nos contratos

firmados com a PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL (capítulo IV da denúncia) – em vez de

um único ato vislumbrado pelo Juízo a quo -, com a consequente condenação de JOAO VACCARI,

JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA, pela  prática,  por 6 vezes, do crime previsto no art. 317,

caput e §1º, do Código Penal;

4.D) Seja aplicada, em relação aos réus JOÃO VACCARI, JOÃO SANTANA e MONICA

MOURA), também para os atos de corrupção passiva relativos aos contratos das plataformas P-58,

P-51, P-52 e P-56 (capítulo III da denúncia), a majorante prevista no artigo 317, §1º, do Código

Penal;

4.E) Seja afastado o reconhecimento da continuidade delitiva e,  consequentemente,

aplicada a regra do concurso material entre as penas dos crimes de corrupção passiva praticados

por  JOÃO VACCARI NETO, JOÃO SANTANA e  MÔNICA MOURA no âmbito dos contratos  das

plataformas P-58, P-51, P-52 e P-56 (capítulo III da denúncia);

4.F) No cálculo das penas de JOÃO VACCARI,  JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA

sejam valorados negativamente,  além das circunstâncias  e  consequências  do crime,  os  vetores
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culpabilidade, personalidade e conduta social do agente e motivos do crime;

4.G) Seja a pena de ZWI SCKORNICKI aplicada nos exatos termos em que definida no

acordo de colaboração, dispensando-se, assim, no cumprimento do regime aberto domiciliar ali

previsto, o uso de tornozeleira eletrônica pelo colaborador.

Curitiba, 30 de março de 2017. 
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