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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO

Autos n° 5027685-35.2016.404.7000

Apelante: Ministério Público Federal

Apelados: Cláudia Cordeiro Cruz

Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira

João Augusto Rezende Henriques

Jorge Luiz Zelada

RAZÕES DE APELAÇÃO

Colenda Turma,

Eminentes Julgadores,

Douto Procurador Regional da República.

1. Relatório

Trata-se  de  ação  penal  na  qual  os  acusados CLÁUDIA CORDEIRO

CRUZ (“CLÁUDIA CRUZ”), IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLI-

VEIRA (“IDALÉCIO DE OLIVEIRA”), JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRI-

QUES (“JOÃO HENRIQUES”)  e  JORGE LUIZ ZELADA (“JORGE ZELA-

DA”) foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática dos crimes de

corrupção ativa (art. 333, §2º, do Código Penal), corrupção passiva (art. 317, § 2º c/c

art. 327, § 2º do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º “caput”, c/c art. 1º § 4º da

lei 9.613/98) e evasão de divisas na modalidade de manutenção de depósitos não de-

clarados no exterior (art. 22, última parte do parágrafo único, da lei 7.492/86).

Após  regular  trâmite  do  processo  (v.  relatório  do  MPF constante  no

evento 451), sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a acusação (even-

to 504).

Em síntese, é o relatório. 
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2. Objeto do Recurso

Conforme se depreende da r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Fe-

deral de Curitiba/PR (evento 504 do processo eletrônico originário):

a) O réu IDALÉCIO DE OLIVEIRA foi absolvido da imputação do cri-

me de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro por suposta insuficiência de prova

para a condenação (art. 386, VII, do CPP);

b) A ré  CLÁUDIA CRUZ foi absolvida da imputação do crime de lava-

gem de dinheiro e de evasão fraudulenta de divisas por suposta insuficiência prova

para a condenação (art. 386, VII, do CPP), especificamente por falta de prova do dolo

de suas condutas;

c)  O réu  JORGE ZELADA foi condenado a 6 anos de reclusão e 150

(cento e cinquenta) dias-multa,  no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes ao

tempo do último fato delitivo (06/2011), pelo crime de corrupção passiva. Em razão

das circunstâncias judiciais  deste apelado serem desfavoráveis,  o regime inicial  de

cumprimento da pena foi fixado em fechado;

d) O réu JOÃO HENRIQUES foi condenado a 6 anos de reclusão e 150

(cento e cinquenta) dias-multa,  no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes ao

tempo do último fato delitivo (06/2011), pelo crime de corrupção passiva, e 5 de reclu-

são e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes ao

tempo do último fato delitivo (06/2011), pelo crime de lavagem de dinheiro, em con-

curso formal com o primeiro, totalizando a pena de 7 anos de reclusão. Foi absolvido

do crime de evasão fraudulenta de divisas, o qual foi reputado absorvido pelo crime de

lavagem. Em razão das circunstâncias judiciais deste apelado serem desfavoráveis, o

regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em fechado; 

O presente recurso volta-se, pois, contra a (i) absolvição da imputação do

crime de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro de IDALÉCIO DE OLIVEIRA; a

(ii) absolvição da imputação do crime de lavagem de dinheiro e de evasão fraudulenta

de divisas de  CLÁUDIA CRUZ; a  (iii) desconsideração do concurso formal impró-

prio entre o crime de evasão fraudulenta de divisas e de lavagem de JOÃO HENRI-
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QUES;  a  (iv)  desconsideração  da  imputação  do  crime  de  lavagem de  dinheiro  a

JOÃO HENRIQUES, decorrente do contrato de agenciamento firmado com IDALÉ-

CIO OLIVEIRA; a (v)  desconsideração do concurso material entre o crime de cor-

rupção passiva e lavagem em relação a JOÃO HENRIQUES; e contra (vi) aspectos

da dosimetria da pena aplicada aos apelados, conforme será exposto adiante. 

3. Fundamentação

3.1. Configuração dos atos de corrupção ativa e lavagem de dinheiro

praticados por IDALÉCIO OLIVEIRA.

A denúncia imputou ao apelado IDALÉCIO OLIVEIRA a prática do cri-

me de corrupção ativa em razão do oferecimento, promessa e efetivo pagamento de

propina no valor de USD 10 milhões, os quais foram pagos com o objetivo de facilitar

e viabilizar a celebração de contrato de aquisição de 50% dos direitos de exploração

do bloco 4 do campo de petróleo de Benin (farm in agreement) entre a PETROBRAS

e a empresa COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES (CBH), perten-

cente  ao  apelado,  no  valor  de  USD  34,5  milhões,  correspondentes  a  R$

138.345.000,00.

Em razão do subterfúgio utilizado pelo apelado para ocultar e dissimular a

movimentação destes valores para o lobista e operador financeiro do PMDB no esque-

ma de propinas na PETROBRAS,  JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,

com a utilização de contrato fraudulento de agenciamento internacional que serviu

como fundamento para transferências milionárias entre contas secretas titularizadas

por offshores em bancos da Suíça, o apelado IDALÉCIO DE OLIVEIRA foi acusa-

do, também, pelo crime de lavagem de dinheiro.

Registre-se que não há divergência em relação à ocorrência dos fatos, já

que estes são totalmente admitidos por IDALÉCIO, porém ele apenas nega ter co-

nhecimento de que o dinheiro destinava-se ao pagamento de propina a agentes

públicos.
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Note-se de antemão que  a vantagem indevida oferecida e que efetiva-

mente foi paga (USD 10 milhões) ao lobista e operador de propinas JOÃO HEN-

RIQUES representa praticamente um terço do valor pago pela PETROBRAS

pelo farm in no campo de exploração (USD 34,5 milhões), fato bastante indicativo

do dolo de IDALÉCIO DE OLIVEIRA em pagar propinas para viabilização do ne-

gócio, conforme detalhado a seguir. 

Mesmo com as numerosas provas testemunhais e documentais produzidas

na instrução da ação penal, as quais serão detalhadas a seguir, o Exmo. Juízo a quo ab-

solveu IDALÉCIO DE OLIVEIRA das imputações de corrupção ativa e lavagem de

dinheiro sob o fundamento de falta de prova do elemento subjetivo dos referidos tipos

penais. Em síntese, entendeu o Magistrado estar ausente prova do conhecimento de

que a comissão paga a JOÃO HENRIQUES seria destinada em parte a agentes públi-

cos, nos seguintes termos:

500.Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, português, é o proprietário e
dirigente da Compagnie Béninoise des Hydrocarbures - CBH que vendeu à
Petrobrás os direitos de exploração de óleo e gás no Bloco 4 em Benin.
501. Também é o proprietário e controlador da Lusitania Petroleum (BC)
Limited que recebeu os valores provenientes da referida venda pela CBH e
que repassou 05/05/2011 USD 10 milhões à conta em nome da off-shore
Acona International e que, por sua vez, repassou USD 1,5 milhão à conta
em nome da off-shore Orion SP de Eduardo Cosentino da Cunha.
502. Comprovado materialmente que parte do preço da venda, no caso o bô-
nus de assinatura pelo contrato, foi repassado da CBH ao então Deputado
Federal Eduardo Cosentino da Cunha.
503. Na denúncia imputa-se a ele o crime de corrupção ativa.
504. Interrogado em Juízo (evento 292), declarou, em síntese, que a venda
dos direitos de exploração não foi fraudulenta, que desconhecia qualquer ir-
regularidade no âmbito da Petrobrás e que contratou João Augusto Rezende
Henriques para lhe aconselhar na negociação com  a Petrobrás.
505. Ainda confirmou o pagamento das comissões para João Augusto Re-
zende Henriques, mas negou ter conhecimento de que parte dos valores se-
ria destinada ao pagamento de agentes públicos.
506. Em outras palavras, tem como álibi a negativa do conhecimento do pa-
gamento de vantagem indevida a agentes públicos, reconhecendo todos os
demais fatos.
507. Transcreve-se trecho:
(...)
509. Há elementos probatórios que apontam no sentido de que Idalécio de
Castro Rodrigues de Oliveira teria conhecimento do esquema criminoso, ou
seja, de que parte da comissão paga a João Augusto Rezende Henriques se-
ria destinada a agentes públicos de forma a facilitar o negócio.
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510. Assim, a ausência de qualquer prova material de serviços prestados por
João Augusto Rezende Henriques, como relatórios, cartas, mensagens ele-
trônicas que poderiam ter sido produzidas pelas partes.
511. Na mesma linha, o montante expressivo pago pelo agenciamento con-
tratado. Do bônus inicial recebido pela CBH, de USD 34,5 milhões, uma
parcela expressiva, de USD 10 milhões, foi direcionada a João Augusto Re-
zende Henriques.
512. O repasse, só nesse momento, de quase um terço do preço leva à pre-
sunção de que Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira teria concordado
com tal montante ciente da necessidade de remunerar agentes públicos para
viabilizar o negócio.
513. Entretanto, tais elementos probatórios, embora apontem para a proba-
bilidade do agir doloso, não são suficientemente conclusivos.
514. As irregularidades nos procedimentos e na avaliação econômica do ne-
gócio ocorreram exclusivamente no âmbito da Petrobrás.
515. Não há, por outro lado, nenhuma prova que possa imputar à empresa
vendedora responsabilidade pelas fraudes no procedimento de contratação
pela Petrobrás.
516. O fato do negócio não ter sido bem sucedido não configura essa prova,
já que o risco é algo inerente na exploração do petróleo.
517. O fato de outra companhia, a Shell,  ter se unido, posteriormente, à
CBH e à Petrobrás na exploração do mesmo campo de petróleo é um indi-
cativo de que o empreendimento não era desde o início fadado ao fracasso.
518. Por outro lado, a elevada proporção do montante repassado pela CBH
à Acona International, embora seja um elemento relevante, não é suficiente
para, por si só, concluir-se pelo agir doloso do proprietário da CBH, Idalé-
cio de Castro Rodrigues de Oliveira.
519. O MPF argumenta nas alegações finais que a fraude estaria evidencia-
da pelo fato de João Augusto Rezende Henriques ter afirmado que teria au-
xiliado no segundo data room realizado pela CBH para apresentar o negócio
para a Petrobrás, o que teria ocorrido em 01/06/2010, enquanto o contrato
de agenciamento entre a Lusitania Petroleum e a Acona International teria
sido celebrado posteriormente, em 01/07/2010 (fls. 15-17 das alegações fi-
nais).
520. Entretanto, ouvido sobre o fato, Idalécio declarou que João Augusto
Rezende Henriques teria começado a prestar seus serviços antes mesmo da
contratação formal, o que é uma explicação plausível. Transcreve-se:
(...)
521. A presunção de inocência exige prova categórica da responsabilidade
criminal, tanto do elemento objetivo como do subjetivo.
522. No caso em particular de Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, há
uma dúvida razoável acerca de seu conhecimento de que a comissão paga a
João Augusto Rezende Henriques seria em parte destinada a agentes públi-
cos. Ainda que isso pareça provável, não foi provado com certeza. Assim,
deve ser absolvido.
523. Absolvido do crime de corrupção ativa, segue-se a absolvição, também
por falta de dolo, do crime de lavagem do produto desse crime.

Embora o Juiz tenha reconhecido a existência de fortes elementos probató-

rios, houve por bem absolver  IDALÉCIO (“...tais elementos probatórios,  embora

apontem para a probabilidade do agir doloso...”). Tal absolvição, contudo, não deve

prosperar, pois frontalmente contrária à prova dos autos. Vejamos. 
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Conforme apurado e documentalmente comprovado na instrução da ação

penal,  em 30 de julho de 2009 o apelado  IDALÉCIO DE OLIVEIRA, empresário

português diretor-presidente da companhia petrolífera LUSITÂNIA PETROLEUM e

diretor da empresa  COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES SARL

(CBH),  empresas corruptoras, encaminhou à PETROBRAS, aos cuidados do então

Gerente  de  Avaliação  e  Prospecção  de  Oportunidades  Exploratórias  (INTER-

DN/EP/AOP), PEDRO AUGUSTO CORTÊS XAVIER BASTOS, atualmente réu por

corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  nos  autos  da  Ação  Penal  n°  5024879-

90.2017.4.04.7000 por também receber propinas neste contrato, um folheto informati-

vo oferecendo oportunidade para exploração de petróleo na República de Benin. 

No referido  documento consta a assinatura expressa de  IDALÉCIO DE

OLIVEIRA, conforme abaixo reproduzido:

Este documento evidencia que a iniciativa do malversado negócio não par-

tiu da PETROBRAS, mas sim do próprio apelado IDALÉCIO OLIVEIRA, que tinha

interesse em conseguir um “parceiro” para explorar o campo recém-adquirido rapida-

mente, em razão da pressão exercida pelo Governo de Benin para perfurar o bloco e da
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perspectiva de perda do prospecto caso os prazos não fossem cumpridos, conforme

afirmado em seu interrogatório. 

Em 21 de agosto de 2009 o ex-gerente e atual acusado em ação penal

conexa PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS apresentou tal proposta ao

Comitê de Novos Negócios da Diretoria Internacional, ocasião em que foi autorizada a

participação em um data-room que seria realizado na República de Benin. Data-rooms

são espaços dedicados ao fornecimento de informações sigilosas sobre o negócio aos

potenciais contratantes, em especial dados coletados, processados e interpretados so-

bre o programa de exploração de petróleo e dados sísmicos, geológicos e geofísicos da

região a ser perfurada. 

Conforme consta no Relatório da Comissão Interna de Apuração (“CIA”)

instituída pela PETROBRAS através do DIPAGP 130/2016 (evento 135 do processo

eletrônico originário):

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

Consta nos autos que em 26 de novembro de 2009 foi celebrado acordo

de confidencialidade entre a empresa CBH, representada por seu diretor IDALÉCIO

OLIVEIRA, e a PETROBRAS, representada por BENÍCIO SCHETTINI FRAZÃO,

então Gerente-Geral de Desenvolvimento de Negócios Internacionais de Exploração e

Produção (INTER-DN/EP).  Anteriormente,  em 02 de outubro  de 2009,  a  PETRO-

BRAS havia realizado um  pré-data-room com a  CBH e a SCHLUMBERGER, no

qual restaram acessíveis os dados tão somente da área B do bloco 4. 

Também no dia 26 de novembro de 2009, a CBH e o Governo da Repú-

blica do Benin celebraram um contrato de concessão de exploração petrolífera, no qual

restou pactuado que a CBH passaria a deter integralmente os direitos de exploração do

Bloco. Referido contrato foi assinado pelo apelado  IDALÉCIO DE OLIVEIRA e
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pelo então Ministro da Pesquisas Petrolíferas e Minerárias do país africano, BARTHÉ-

LÉMY DAHOGA KASSA, recentemente envolvido em escândalo de corrupção rela-

cionado a programa de água potável financiado com verbas de EUR 4 milhões prove-

nientes dos Países Baixos:

Segundo apurado pela CIA, em 17 de novembro de 2009 foi enviada uma

equipe da PETROBRAS em missão ao Benin para realização do data-room, composta

por DANIEL ZAINE, coordenador do projeto na área de novos negócios da Diretoria

Internacional, e por integrantes da equipe de exploração da PETROBRAS NIGÉRIA. 

Conforme expressamente consignado no relatório da equipe técnica envia-

da ao país africano, a oportunidade em Benin NÃO FOI RECOMENDADA pela es-

cassez de informações sobre o bloco e a falta de dados suficientes para avaliar adequa-

damente os riscos associados ao negócio, os quais eram extremamente elevados, con-

forme abaixo reproduzido:
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Apesar  dos  funcionários  da  área  de  novos  negócios  da  Diretoria

Internacional  terem  afirmado  na  CIA  que  este  documento  não  foi  levado  em

consideração, pois ele seria inconclusivo em razão de falta de documentação, de sua

simples  leitura  é  possível  verificar  que  foram  apontados  pelos  técnicos  da

PETROBRAS  riscos  associados  EXTREMAMENTE  ELEVADOS  relativos  ao

mecanismo  de  armadilhagem  estratigráfica proposto  para  a  maioria  dos  leads

exploratórios do bloco 4 de Benin. 

Ou seja, a avaliação feita pelos técnicos da PETROBRAS não só não

recomendava a  contratação  face  à  ausência  de  documentos,  mas  também  pela

constatação de riscos associados ao negócio em seu ponto mais substancial, qual

seja, o geográfico/geofísico.  Não obstante às considerações técnicas, a oportunidade

de negócio não foi descartada pela equipe da Diretoria Internacional, que prosseguiu

com as negociações com o apelado IDALÉCIO DE OLIVEIRA.
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Conforme apurado pela CIA, em 5 de março de 2010 foi realizada uma

nova  apresentação  técnica  no  qual  foram  fornecidos  novos  dados  geográficos  e

geofísicos  sobre  o  Bloco  4  de  Benin.  Na  ocasião,  além  de  IDALÉCIO  DE

OLIVEIRA estavam presentes os funcionários da PETROBRAS DANIEL ZAINE,

VALTER  ETGETON  e  ALCINDO  MORITZ,  além  do  Ministro  BARTHÉLÉMY

DAHOGA KASSA de Benin.

A partir destes dados, foi agendado novo data room, realizado na sede da

CBH em  Cotonou,  Benin,  no  dia  1º  de  junho  de  2010.  Na  ocasião,  foram

disponibilizados  à  PETROBRAS  novas  informações  sobre  o  bloco.  Neste  ponto,

ressalte-se  que  o  apelado  JOÃO  HENRIQUES,  em  seu  interrogatório  judicial,

afirmou ter sido contratado pelo também apelado IDALÉCIO DE OLIVEIRA para

auxiliá-lo na montagem deste segundo data-room. 

Todavia,  a  prova  documental  constante  nos  autos  indica  que  a

contratação  da  JOÃO  HENRIQUES  (ACONA)  se  deu  após a  realização  do

segundo data-room e após parecer técnico não recomendando o negócio, ou seja,

após os indicativos da área técnica de que o negócio não seria realizado em razão

de  inconsistências  geológicas  e  geofísicas  no  prospecto  a  ser  adquirido  pela

PETROBRAS. 

Neste  sentido, exatamente  1 mês após  a realização do segundo  data

room, foi celebrado,  em 1º de julho de 2010, o “contrato de agenciamento” entre a

LUSITANIA PETROLEUM,  empresa  holding da CBH sediada nas Ilhas Virgens

Britânicas  e  também  controlada  pelo  apelado  IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA,  e  a

offshore ACONA  INTERNATIONAL,  constituída  na  República  de  Seychelles

controlada pelo apelado JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES. 

Para justificar tal  incongruência,  porém, IDALÉCIO declarou em seu

interrogatório que “João Augusto Rezende Henriques teria começado a prestar seus

serviços antes mesmo da contratação formal”.  Esse argumento aceito pelo juiz para

absolver IDALÉCIO, no entanto, não prospera.  Aliás,  há uma série de provas que

indicam que IDALÉCIO sabia que o dinheiro destinava-se ao pagamento de propina.

Vejamos.
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Uma, por tomar como verdade a versão dada pelo apelado IDALÉCIO

DE OLIVEIRA, sem respaldo probatório, de que este não sabia que os 10 milhões

pagos  ao  lobista  JOÃO HENRIQUES eram destinados  a  corrupção,  mesmo este

valor representando quase um terço do valor então recebido da PETROBRAS. Ora,

não é crível que um empresário conscientemente aceitaria pagar proporção tão alta do

valor  recebido  para  uma  pessoa  como  JOÃO  HENRIQUES,  já  com  notórios

problemas  com  a  Justiça  naquela  época,  sem  contrato  formal,  em  offshores  não

declaradas, e não desconfiaria das circunstâncias “estranhas” do negócio.

Duas, em decorrência lógica do acima exposto, a pouco crível alegação

de  IDALÉCIO DE OLIVEIRA de que  JOÃO HENRIQUES prestava, antes do

contrato formal, os serviços de graça,  “nós não pagamos nada”, em um negócio

internacional desta envergadura, com sujeitos que até então não se conheciam.

Três,  em razão do quanto  apurado de  que  no  segundo  data  room já

haviam sido disponibilizadas informações sísmicas, geofísicas e geológicas sobre o

bloco, não  havendo,  portanto,  qualquer  razão  legitima  para  o  apelado

IDALÉCIO DE OLIVEIRA ter contratado JOÃO HENRIQUES. 

Ressalte-se novamente que a contratação em questão se deu somente

após o parecer técnico não recomendando o negócio, o que indica claramente o dolo

do apelado em fazer tudo o que era possível para concretizar o negócio. Ademais,

nenhuma prova sobre esses supostos serviços foi  feita pelos interessados, no caso,

IDALÉCIO DE OLIVEIRA e JOÃO HENRIQUES, seja no inquérito policial, seja

na ação penal, prova esta de fácil realização caso fosse verdadeira. Ressalte-se que

deveria haver vasto material probatório dessa prestação de serviço,  em especial um

serviço valendo US$ 10 milhões de dólares. Esse fato não passou despercebido do

eminente Magistrado, conforme consignado em sua sentença (“510. Assim, a ausência

de  qualquer  prova  material  de  serviços  prestados  por  João  Augusto  Rezende  Henriques,  como

relatórios, cartas, mensagens eletrônicas que poderiam ter sido produzidas pelas partes.”).

Em realidade, a contratação de JOÃO HENRIQUES se deu em razão

da pressa de IDALÉCIO DE OLIVEIRA em vender o bloco, pois o prazo concedido

pelo Governo de Benin para início das perfurações estava se esgotando. 
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Para  tanto,  IDALÉCIO aceitou  pagar  USD  10  milhões  para  que  o

lobista “abrisse as portas” da PETROBRAS. Há provas documentais, inclusive, de que

em 24 de agosto de 2010 foi realizada uma reunião no edifício-sede da PETROBRAS

entre  os  apelados  IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA  e  JORGE  LUIZ  ZELADA,  o

Ministro  de  Benin  BARTHÉLÉMY  DAHOGA  KASSA  e  representantes  da

PETROBRAS,  entre  eles  o  acusado  em  ação  penal  conexa  PEDRO AUGUSTO

CORTES  XAVIER,  SÓCRATES  JOSÉ  FERNANDES  MARQUES  DA SILVA e

BENÍCIO FRAZÃO, todos envolvidos no malfadado negócio. 

Vale dizer, depois da intervenção de  JOÃO HENRIQUES, o apelado

IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA conseguiu  reunir-se  com  dois  coacusados  pela

corrupção  em  Benin,  o  ex-diretor  JORGE  ZELADA e  o  ex-gerente  PEDRO

XAVIER, que comprovadamente recebeu valores do lobista após o recebimento da

“comissão” pela concretização do negócio. 

Segundo consta em e-mail anexo à denúncia, o tema da reunião era tratar

de “CBH-Benin – Situacao Contractual”, conforme reproduzido abaixo:
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Quatro, pelo fato concreto de que após a contratação do lobista  JOÃO

HENRIQUES pelo apelado IDALÉCIO DE OLIVEIRA os negócios começaram a

“andar”,  mesmo  com  parecer  técnico  desfavorável  e  com  várias  evidências  que

indicavam que a CBH era uma empresa sem capacidade técnica e financeira para

associar-se à PETROBRAS.

Neste sentido,  o depoimento da testemunha de acusação e auditor da

PETROBRAS, Luis Eduardo Alves do Nascimento (evento 31):

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

Conforme relatado pela testemunha referida acima, em outubro de 2010

o Gabinete da Presidência da PETROBRAS (GAPRE) realizou levantamento sobre a

empresa  de  IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA,  a  CBH,  e  disponibilizou  relatório  da

empresa  Dun & Brasdtreet, que identificou tão somente o endereço e o telefone da

empresa no Benin, o diretor da empresa  e que a empresa tinha somente 6 (seis)

empregados. 

Em suma, uma das maiores companhias petrolíferas do mundo, a

PETROBRAS, estava se associando com uma microempresa do oeste da África,

em um negócio milionário.

Neste cenário, diante da falta de perspectiva, por um lado, de contratação

da CBH pela PETROBRAS em razão das avaliações técnicas negativas, e, de outro, a

pressão exercida pelo Governo de Benin em perfurar rapidamente o poço e a ameaça

da  perda  da  concessão  pública  sobre  o  campo,  a  única  alternativa  que  restou  ao
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apelado  IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA  foi  pagar  propinas  para  a  viabilização  do

negócio por intermédio de JOÃO HENRIQUES.

Ressalte-se novamente que a contratação documentada nos autos ocorreu

em 1° de julho de 2010. O resto é especulação e versão dada por corréus para eximir

suas responsabilidades. A alegação de que mesmo antes da formalização do contrato

de agenciamento os serviços já eram prestados, além de ser improvável,  carece de

provas  documentais  e  testemunhais,  as  quais,  frise-se  novamente,  poderiam  ser

facilmente produzidas pelos apelados com a mera juntada de documentos, e-mails,

relatórios ou por testemunhas arroladas. 

Registra-se novamente que o próprio Magistrado a quo reconheceu que

a prova dos autos apontam para a  probabilidade de agir doloso de IDALÉCIO,

embora  tenha  considerado  a  prova  não  suficientemente  conclusiva,  nos  seguintes

termos:

509. Há elementos probatórios que apontam no sentido de que Idalécio
de  Castro  Rodrigues  de  Oliveira  teria  conhecimento  do  esquema
criminoso, ou seja, de que parte das comissão paga a João Augusto Rezende
Henriques seria destinada a agentes públicos de forma a facilitar o negócio.
510. Assim,  a ausência de qualquer prova material de serviços presta-
dos  por  João  Augusto  Rezende  Henriques,  como  relatórios,  cartas,
mensagens eletrônicas que poderiam ter sido produzidas pelas partes.
511.  Na mesma linha,  o montante expressivo pago pelo agenciamento
contratado. Do bônus inicial recebido pela CBH, de USD 34,5 milhões,
uma parcela expressiva, de USD 10 milhões, foi direcionada a João Augus-
to Rezende Henriques.
512.  O repasse, só nesse momento, de quase um terço do preço leva à
presunção de que Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira teria con-
cordado com tal montante ciente da necessidade de remunerar agentes
públicos para viabilizar o negócio. (grifos nossos)

Assim, há um conjunto de elementos probatórios concretos da prática de

corrupção passiva por parte de IDALÉCIO DE OLIVEIRA, sendo a sua absolvição

contrária às provas dos autos. 

Da mesma forma, conforme demonstrado acima, o crime de lavagem de

dinheiro  imputado  a  IDALÉCIO  DE  OLIVEIRA também  restou  configurado.

Consubstanciou-se na ocultação/dissimulação da propina destinada ao lobista  JOÃO

HENRIQUES e  que  foi  repassada,  em parte,  ao ex-deputado federal  EDUARDO
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CUNHA, materializado pelo contrato de agenciamento ideologicamente falso e pelas

transferências de valores da conta LUSITÂNIA para a conta ACONA. Conforme já

descrito,  todos  os  subterfúgios  utilizados  –  e  já  descritos  -  são  atos  materiais  de

dissimulação  da  origem  ilícita  dos  valores  e  indicam,  acima  de  qualquer  dúvida

razoável,  o  dolo  direto  de  IDALÉCIO DE OLIVEIRA em ocultar  e  dissimular  a

natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,

direitos  ou  valores  provenientes,  direta  ou  indiretamente,  do  crime  de  corrupção

praticado em face da PETROBRAS na aquisição dos direitos de exploração do bloco 4

de Benin.

Pelo exposto, o MPF entende haver prova indubitável de que o apelado

IDALÉCIO concorreu para a prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro,

com plena ciência da ilicitude de sua conduta e de que o dinheiro, ao final, destinava-

se ao pagamento de servidores públicos, como condição para a realização do negócio.

Deve  a  r.  sentença,  pois,  ser  modificada  neste  ponto  para  que  IDALÉCIO  DE

OLIVEIRA seja condenado por esses dois crimes imputados na denúncia.

3.2. A  tos de lavagem de dinheiro praticados pela apelada CLÁUDIA

CRUZ.

A denúncia imputou à apelada CLÁUDIA CRUZ a prática do crime de

lavagem de dinheiro, pois, de modo consciente e voluntário, ocultou e dissimulou a ori-

gem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de USD 165.000,00,

provenientes do crime praticado por seu marido EDUARDO CUNHA em face da PE-

TROBRAS, por intermédio de uma transferência bancária da conta oculta de titularida-

de da offshore NETHERTON INVESTMENTS, de EDUARDO CUNHA, para a conta

denominada KÖPEK, de titularidade de  CLÁUDIA CRUZ,  ambas no Banco Julius

Bäer, localizado na cidade de Genebra, Suíça.

Na instrução processual, restou demonstrado que a apelada  CLÁUDIA

CRUZ assinou os documentos para abertura e constituição da conta bancária KÖPEK, a

qual nunca foi declarada às autoridades competentes e foi mantida secreta até o envio de

informações pelas autoridades da Confederação Suíça. 
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Foi  comprovado,  também, que  CLÁUDIA CRUZ utilizou-se,  dolosa-

mente, dos valores de propina recebidos na conta KÖPEK, ao convertê-los em ativos de

aparência lícita consistentes bens e serviços de luxo, gastos com extravagância em ho-

téis, lojas de grife e restaurantes em Miami, Nova York, Paris, Milão e Madri, em total

dissonância com os ganhos lícitos auferidos por sua atividade profissional ou pelo cargo

de deputado federal então ocupado por seu marido.

Entretanto, mesmo com as fortes provas documentais constantes nos au-

tos, o Magistrado a quo absolveu a apelada, sob o fundamento de falta de materialidade

do delito de lavagem de dinheiro, uma vez que não seria possível afirmar que o valor de

USD 165.000,00 teria origem ilícita uma vez que comprovado que não teve origem no

negócio da PETROBRAS em Benin. 

Além disso, entendeu ausente a prova do dolo em ocultar e dissimular va-

lores criminosos, conforme abaixo transcrito: 

524. Cláudia Cordeiro Cruz é esposa de Eduardo Cosentino da Cunha, con-
denado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas
na ação penal conexa 5051606-23.2016.4.04.7000.
525. Não lhe foi imputado o crime de corrupção, mas de lavagem de dinhei-
ro e de evasão fraudulenta de divisas.
526. Há mais de uma imputação de lavagem.
527. Um primeiro de crime de lavagem, tendo por antecedente crime de
corrupção passiva. Parcela do produto da propina recebida por Eduardo Co-
sentino da Cunha no contrato de Benin teria sido repassada à conta secreta
na Suiça denominada de Kopek, que seria titularizada por Cláudia Cordeiro
Cruz.
528. Com efeito, segundo a denúncia, USD 165.000,00 da vantagem indevi-
da teria sido repassado em 04/08/2014 à conta Kopek. Tais valores poderi-
am, segundo a denúncia, ser rastreados até a conta em nome do trust Ne-
therton Investments, desta até a conta em nome do trust Orion SP e desta até
a conta em nome da off-shore Acona International.
529. Assim, teria havido ocultação e dissimulação do produto de crime de
corrupção.
530. Entretanto, como já demonstrado nos itens 292-296, retro, os aludidos
USD 165.000,00 não podem objetivamente ser rastreados até os valores re-
passados pela conta Acona International.
531. Assim, provado, objetivamente, que a conta em nome da Kopek não
recebeu valores que possam ser rastreados até a Acona International, motivo
pelo qual falta materialidade à imputação do crime de lavagem de dinheiro,
tendo por antecedente o crime de corrupção. Então a imputação do crime de
lavagem descrito como fato 05 da denúncia é insubsistente.
532. Sob os fatos 06 e 07, há outras imputações de lavagem de dinheiro.
533. Reporta-se a denúncia que a conta em nome da Kopek teria recebido,
entre 25/03/2008 a 16/01/2014, por catorze vezes, mais USD 1.110.000,00
provenientes das contas em nome dos trusts Triumph e Orion SP.
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534. Tal movimentação está retratada nos extratos da conta e foi objeto do
Relatório de Análise 011/2016, juntado pelo MPF no evento 1, anexo37, fl.
7.
535. Tais transferências não têm origem remota na transferência de USD 1,5
milhão da Acona International para a Orion SP, nem há afirmação na denún-
cia deste fato.
536.  A maioria  dos  valores  veio  da  conta  em nome  da  Triumph,  USD
1.050.000,00, enquanto somente USD 60.000,00 da Orion SP, mas de trans-
ferência datada de 24/03/2009, portanto, anterior à transferência dos aludi-
dos  USD  1,5  milhão  da  Acona  para  a  Orion  (entre  30/05/2011  a
23/06/2011).
537. Alega o MPF que tais transferências, totalizando USD 1.110.000,00
caracterizariam crimes de lavagem de dinheiro tendo por antecedentes cri-
mes financeiros, manutenção de ativos não declarados por Eduardo Cosenti-
no da Cunha, ou seja, o crime do art. 22, parágrafo único, parte final, da Lei
nº 7.492/1986, e ainda haveria indícios de que seriam provenientes de ou-
tros crimes de corrupção no âmbito da Petrobrás, já que Eduardo Cosentino
da Cunha responderia a outras ações penais e inquéritos policiais. Seriam os
crimes de lavagem descritos como fato 05 da denúncia.
538. Esses recursos transferidos para a conta Köpek teriam sido utilizados,
entre 20/01/2008 a 02/04/2015, para a realização despesas de cerca de USD
1.079.218,31 e 8.903,00 libras esterlinas. Cerca de USD 526.760,93 teriam
sido gastos através de faturas dos cartões de crédito Corner Card vinculado
à conta. Boa parte dos gastos refere-se a despesas luxuosas em viagens in-
ternacionais, diárias em hotéis de luxo, aquisições em lojas de griffe. Parte
dos gastos foi efetuado com cartão de crédito diretamente vinculado à acu-
sada Cláudia Cordeiro Cruz.
539. Os gastos de cartão de crédito vinculados à conta secreta mantida no
exterior  configurariam  novos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  descritos
como fato 06 da denúncia.
540. Ora, para configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é neces-
sário que o crime antecedente seja provado com todas os seus elementos e
circunstâncias,  conforme  previsão  expressa  do  art.  2º,  §1º,  da  Lei  nº
9.613/1998.
541. Existem alguns indícios de que todos os valores mantidos por Edu-
ardo Cosentino da Cunha nas contas em nome dos trusts, Orion SP, Ne-
therton Investments e Triumph SP têm origem e natureza criminosas,
pois tais ativos nunca foram declarados e eram inconsistentes com os
rendimentos e patrimônio declarados de Eduardo Cosentino da Cunha,
na época deputado federal.
542. Não obstante, até o momento, foi de fato possível rastrear somente os
ativos recebidos em um acerto de corrupção, envolvendo o contrato de Be-
nin, sendo que o produto respectivo, de USD 1,5 milhão não foi destinado,
sequer em parte, à conta em nome da Kopek.
543. Então é prematura a afirmação de que os demais ativos também seriam
produto de crimes contra a Administração Pública, sendo necessário apro-
fundar o rastreamento.
544. Poderia, porém, a imputação do crime de lavagem sustentar-se tendo
por antecedentes unicamente os crimes financeiros, ou seja, os ativos seriam
provenientes de saldos em contas secretas no exterior e que não foram de-
claradas.
545. Nesse ponto, porém, entendo que carece a imputação de suficiente pro-
va do dolo.
546.  A acusada Cláudia Cordeiro Cruz foi  interrogada em Juízo (evento
292).
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547. Alegou em síntese que era esposa de Eduardo Cosentino da Cunha, que
confiava em seu marido e que desconhecia o envolvimento dele em crimes
de corrupção.
548. Quanto à conta no exterior, confirmou que assinou os papéis relativos
à abertura da conta em nome da Kopek, mas que tinha, na época, presente
que se tratava apenas de um cartão de crédito internacional.
549. Atribui a responsabilidade dos fatos a Eduardo Cosentino da Cunha
que teria lhe apresentado os papéis para assinar.
550. Também afirmou que Eduardo Cosentino da Cunha cuidava da gestão
financeira da família e inclusive da apresentação de sua declaração de im-
posto de renda.
551. Cumpre observar que, de fato, não há prova de que ela tenha participa-
do dos acertos de corrupção de Eduardo Cosentino da Cunha.
552. Por outro lado, como visto nos itens 283-290, na documentação da
conta em nome da Kopek, consta de fato a informação de que a conta foi
aberta exclusivamente para alimentar cartões de crédito, entre eles da acusa-
da Cláudia Cordeiro Cruz.
553. A conta e seus ativos não foram, de fato, declarados pela acusada nas
declarações de ajuste anual de imposto de renda, conforme evento 1, ane-
xo48 a anexo56.
554. Entretanto, a escusa apresentada pela acusada, de que era o seu marido
quem cuidava das suas declarações de rendimento, é plausível.
555. Aliás, a responsabilidade pela conta e pelas declarações de rendimen-
tos foi assumida por Eduardo Cosentino da Cunha em seu depoimento judi-
cial (evento 385): (…) 
556. Em desfavor da acusada, encontra-se o volume de débitos associados à
conta em nome da Kopek, entre 20/01/2008 a 02/04/2015, para a realização
despesas de cerca de USD 1.079.218,31 e 8.903,00 libras esterlinas.
557. Cerca de USD 526.760,93 teriam sido gastos através de faturas dos
cartões de crédito Corner Card vinculado à conta.
558. Parte dos gastos foi efetuado com cartão de crédito diretamente vincu-
lado à acusada Cláudia Cordeiro Cruz. Os extratos respectivos encontram-
se nas fls. 100-126 do evento 1, anexo30, apenso 08 do inquérito.
559. Boa parte dos gastos refere-se a despesas em lojas de grife no exterior.
Assim, por exemplo:
1) USD 7.707,37 na loja da Chanel em Paris (09/01/2014);
2) USD 2.646,05 na loja da Christian Dior (11/01/2014);
3) USD 4.184,94 na Loja Charvet Place Vendôme em Paris (11/01/2014);
4) USD 2.945,48 na loja de roupas Balenciaga (11/01/2014), também em
Paris;
5) USD 4.497,93 na Loja da Prada, em Roma (02/03/2014);
6) USD 3.536,39 na loja Louis Vuitton em Lisboa (08/03/2014);
7) USD 3.799,03 na Chanel em Dubai (12/04/2014);
8) USD 1.482,11 na Louis Vitton em Paris (15/02/2015);
9) USD 2.879,51 na Chanel em Paris (16/02/2015);
10) USD 6.537,77 na Charvet Place Vendôme em Paris (16/02/2015);
11) USD 1.676,65 na loja Hermès (16/02/2015);
12) USD 960,58 na loja de roupas Balenciaga (16/02/2015);
13) USD 1.178,11 na loja Chanel, em Paris (18/02/2015).
560. Gastos extravagantes também se encontram no cartão de crédito asso-
ciado diretamente a Eduardo Cosentino da Cunha e referem-se a diárias em
hotéis de luxo no exterior, como USD 23.047,02, em 05/01/2013, por diá-
rias em hotel em Miami, ou USD 3.472,50 euros no Hotel Danieli, em Ve-
neza, ou USD 5.927,23 em diárias no Hotel Burj Al Arab em Dubai, consi-
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derado um dos mais luxuosos do mundo, isso em 13/04/2014 (fls. 69, 78, 81
do anexo30, evento1).
561. Evidentemente, não há nada de errado nos gastos em si mesmos, mas
são eles extravagantes e inconsistentes para ela e para sua família, conside-
rando que o marido era agente público.
562. Deveria, portanto, a acusada Cláudia Cordeiro Cruz ter percebido
que o padrão de vida levado por ela e por seus familiares era inconsis-
tente com as fontes de renda e o cargo público de seu marido.
563.  Embora tal comportamento seja altamente reprovável, ele leva à
conclusão de que a acusada Cláudia Cordeiro Cruz foi negligente quan-
to às fontes de rendimento do marido e quanto aos seus gastos pessoais
e da família.
564. Não é, porém, o suficiente para condená-la por lavagem dinheiro.
565. Gastos de consumo com produto do crime não configuram por si só la-
vagem de dinheiro, por falta de adequação típica ao art. 1º, caput, da Lei nº
9.613/1998.
566. Faz-se necessária, para a tipificação, a prática de condutas de ocultação
e dissimulação.
567. No caso presente, porém, as condutas de ocultação e dissimulação,
com a utilização de contas secretas no exterior e falta de declaração das
contas no Brasil, são imputáveis a Eduardo Cosentino da Cunha, já que
ele comprovadamente era o gestor das contas, inclusive tendo ele pró-
prio um cartão de crédito internacional vinculado à conta em nome da
Köpek.
568. A acusada teve participação meramente acessória e é bastante plausível
a sua alegação de que a gestão financeira da família era de responsabilidade
do marido e de que, quanto à conta no exterior, ela tinha presente somente
que era titular de um cartão de crédito internacional.
569. Então a acusada Cláudia Cordeiro da Cruz deve ser absolvida por falta
de dolo, pois não há prova de que teve participação no crime antecedente,
de corrupção, e não há prova suficiente de que tenha participado consciente-
mente nas condutas de ocultação e dissimulação.
Como adiantado, a presunção de inocência exige prova categórica da res-
ponsabilidade criminal, tanto do elemento objetivo como do subjetivo. Em-
bora esta prova estivesse presente, em abundância, na ação penal na qual
condenado Eduardo Cosentino da Cunha, ela não se encontra presente em
relação a sua esposa, ora acusada.
570. Agregue-se que há vários casos envolvendo corrupção de agentes pú-
blicos em trâmite perante este Juízo e ainda outros na Justiça brasileiro. O
entendimento deste Juízo é no sentido de que, para condenação por lavagem
de dinheiro de cônjuges de agentes públicos corrompidos, é necessário ter
uma prova muito clara de que o cônjuge tinha ciência dos crimes de corrup-
ção ou de sua participação ativa nas condutas de ocultação e dissimulação,
não sendo suficiente a prova da realização de gastos extravagantes, por mais
reprováveis que eles sejam a luz de tantos crimes de corrupção.
571. A absolvição da imputação criminal não impede, porém, eventual res-
ponsabilização cível para a devolução do produto do crime gasto de manei-
ra negligente.
572. Por outro lado, mesmo com a absolvição, ainda devem ser confiscados
os valores sequestrados na conta em nome da Köpek, de 176.670,00 francos
suíços, uma vez que materialmente constituem produto de crime.

Tal entendimento, todavia, não deve prosperar.
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Conforme consta nos autos, a apelada CLÁUDIA CORDEIRA CRUZ,

companheira em união estável com o ex-deputado federal EDUARDO COSENTINO

DA CUNHA, era titular e beneficiária final da conta bancária denominada KÖPEK,

mantida no banco Merryl Lynch/Julius Bar, na Suíça, aberta em 20 de janeiro de 2008. 

A partir  dos documentos bancários encaminhados pelas autoridades da

Confederação Suíça em medida de cooperação internacional de transferência de investi-

gação, foi evidenciado que a propina de  CHF 1.311.700,00 destinada a EDUARDO

CUNHA foi transferida pelo apelado JOÃO HENRIQUES, através de sua conta ACO-

NA INTERNATIONAL, para a conta mantida pelo trust ORION SP, no qual o ex-depu-

tado era instituidor e beneficiário final. 

Também  foi  evidenciado  que,  após  a  ORION  SP  rebeber  os  CHF

1.311.700,00 francos suíços  da ACONA, todo o saldo da conta ORION, qual seja,

CHF 970.261,63 francos suíços e EUR 22.608,37 euros, foi transferido para a conta

NETHERTON, também de EDUARDO CUNHA, em 11/04/2014. Ato contínuo, ape-

nas 4 meses depois, em 04/08/2014, a NETHERTON transferiu para a conta KÖPEK,

de titularidade da apelada, a quantia de USD 165.000,00. 

Neste ponto, o Juízo a quo entendeu que os valores transferidos da conta

NETHERTON para a conta KOPEK não tinham origem específica nos valores transferi-

dos pela conta ORION, ou seja, que os valores não tinham origem na propina de Benin

recebida nesta última conta, nos seguintes termos:

292. Aqui, porém, assiste razão à Defesa da acusada Cláudia Cordeiro Cruz
ao argumentar, na fls. 60-65 da alegações finais (evento 493), que os USD
165.000,00  repassados,  em 04/08/2014,  da  conta  em nome da  Netherton
para a conta Köpek não podem ser relacionados aos  prévios repasses de
970.261,34 francos suíços  e de 22.608,37 euros  recebidos pela  conta em
nome da Netherton da conta  em nome da Orion e,  por  conseguinte,  aos
1.311.700,00 francos suíços recebidos pela conta em nome da Orion da con-
ta em nome da Acona.
293. Usualmente, se valores de procedências diversas, lícitas ou ilícitas, são
misturados em uma única conta bancária, há contaminação do todo, pois di-
nheiro é fungível e dinheiro sujo não se torna limpo se misturado a dinheiro
lícito, aliás, essa é uma técnica de lavagem.
294. Ocorre que, como se verifica nos extratos das contas mantidas no Mer-
ril Lynch depois sucedido pelo Banco Julius Baer, eram realizados controles
separados, no âmbito das contas, para as diferentes moedas utilizadas, fran-
cos suíços, euro e dólar.
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295. Examinando os extratos da conta em nome da Netherton em francos
suíços  e  em  euros  (arquivos  6_4548.6752_2120.001.01_CHFA  e
6_4548.6752_2120.814.01_EUR-A), constata-se que os 970.261,34 francos
suíços e os 22.608,37 euros provenientes da Orion foram depositados, em
11/04/2014, mas permaneceram compondo os saldos em francos suíços e
em  euros  da  conta  mesmo  depois  da  transferência  dos  aludidos
USD165.000,00 em 04/08/2014 dela realizado para a Köpek. Examinando
os  extratos  da  conta  em  nome  da  Netherton  em  dólares
(6_458.6752_2120.333.01_USD_B),  constata-se  que  os  USD 165.000,00
transferidos à conta em nome da Köpek têm origem nos valores que lhe fo-
ram repassados pela conta Triumph, da qual tratar-se-á adiante.
296. Logo, no rastreamento financeiro, os USD 165.000,00 não fazem parte
dos valores provenientes da conta Acona International. É até possível que
tenham alguma origem ilícita, já que, como ver-se-á adiante, o ex-Deputado
Eduardo Cosentino da Cunha não logrou esclarecer a origem de seus recur-
sos no exterior, mas compõem a denúncia por lavagem, no tópico descrito
como fato 05, somente os valores recebidos pelo acusado provenientes da
comissão no contrato de aquisição pela Petrobrás do Bloco 4 de exploração
de óleo e gás em Benin.

Como visto, o Magistrado fundamentou que os extratos das subcontas da

conta NETHERTON em euros, francos suíços e dólar indicam que os valores transferi-

dos pela NETHERTON para a KÖPEK têm origem nos valores repassados por outro

trust de EDUARDO CUNHA, denominado TRIUMPH SP, e não do trust ORION SP,

que recebeu a propina de Benin após transferências feitas pela ACONA.

Por essas razões, segundo a r. sentença, “provado, objetivamente, que a

conta em nome da Kopek não recebeu valores que possam ser rastreados até a Acona

International, motivo pela qual falta materialidade à imputação do crime de lavagem

de dinheiro”. Tal entendimento, porém, não é correto. 

A questão aqui é simples. Todo o dinheiro mantido por EDUARDO CU-

NHA no exterior, em qualquer uma de suas offshores ou trusts, é produto de crime, ha-

vendo fortíssimos indícios – para não dizer prova concreta – deste fato. O próprio Ma-

gistrado reconheceu isso expressamente na sentença (item 2961), embora tenha dito que

a questão merecesse melhor aprofundamento. Na realidade não merece! Está claríssi-

mo em razão de todas as investigações instauradas até o momento, pelos depoi-

mentos colhidos, pelas perícias, documentos, pela condenação, pelas ações em cur-

so, pelas circunstâncias de abertura e constituição destas contas, mantidas secretas

1 É até possível que tenham alguma origem ilícita, já que, como ver-se-á adiante, o ex-Deputado Eduardo Co-
sentino da Cunha não logrou esclarecer a origem de seus recursos no exterior, mas compõem a denúncia por la-
vagem, no tópico descrito como fato 05, somente os valores recebidos pelo acusado provenientes da comissão
no contrato de aquisição pela Petrobrás do Bloco 4 de exploração de óleo e gás em Benin.
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em nome de pessoas interpostas e com utilização de artifícios para ocultação da ti-

tularidade, com valores milionários nela mantidos, totalmente incompatíveis com

os rendimentos de um parlamentar, que o dinheiro mantido por EDUARDO CU-

NHA em todas as suas contas no exterior tinham origem ilícita. Logo, há fortíssimos

elementos, e isto foi devidamente descrito na denúncia, que, ainda que o dinheiro que

abasteceu a conta KOPEK tenha vindo exclusivamente da conta NETHERTON, tal ori-

gem é ilícita. Assim, ao contrário do que entendeu o Magistrado a quo, há sim materiali-

dade do delito de lavagem de dinheiro, pois a origem do dinheiro da conta KOPEK é in-

dubitavelmente ilícita.

No caso concreto, havendo fortes indícios de que os valores oriundos da

conta TRIUMPH, ainda que não tenham origem específica nos valores da propina de

Benin, também tenham origem criminosa, conforme argumentado mais acima, é eviden-

te que existe a materialidade do crime de lavagem, permitindo a condenação da apelada

CLÁUDIA CRUZ pelo crime de lavagem.

A corroborar este entendimento, a própria r. sentença, em seu item 572,

reconhece que o saldo mantido na conta KÖPEK constitui produto de crime, verbis:

572. Por outro lado, mesmo com a absolvição, ainda devem ser confisca-
dos os valores sequestrados na conta em nome da Köpek, de 176.670,00
francos suíços, uma vez que materialmente constituem produto de crime.
 

Existência de Dolo  

Da mesma forma, não andou bem o Magistrado a quo ao entender ausente

prova suficiente do dolo na conduta da apelada.

Conforme comprovado na instrução processual, os recursos depositados

na conta KÖPEK foram utilizados pela apelada CLÁUDIA CRUZ e por EDUARDO

CUNHA em gastos com faturas de cartão de crédito e pagamento de despesas pessoais,

muitas delas extravagantes, incluindo recorrentes viagens internacionais, diárias em ho-

téis de altíssimo luxo, almoços e jantares em restaurantes de alto padrão e compra de ar-

tigos de vestuário em lojas de grife, todas materializadas na presente ação penal. 

Dentre tais gastos, nada obstante a apelada tenha declarado ser “dona de

casa” nos documentos de sua conta bancária na Suíça, somente após agosto de 2014, ou
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seja, após a transferência de USD 165.000,00 imputada na presente ação penal, CLÁU-

DIA CRUZ gastou em seu cartão de crédito (i) USD 1.482,11 na Louis Vitton em Paris

(15.02.2015); (ii) USD 2.879,51 na Chanel em Paris (16.02.2015), (iii) USD 6.537,77

na Charvet Place Vendôme em Paris (16.02.2015), (iv) USD 1.676,65 na loja Hermès

(16.02.2015), (v) USD 960,58 na loja de roupas Balenciaga (16.02.2015), e (vi) USD

1.178,11 na loja Chanel, em Paris (18.02.2015), isso sem contar os inúmeros gastos

que ela promoveu anteriormente a este marco temporal e os gastos concomitantes fei-

tos por seu marido EDUARDO CUNHA. 

Ou seja, em viajem a Paris,  a apelada gastou USD 14.714,73, mon-

tante equivalente a R$ 41.825,15  2  , em apenas três dias!

Evidentemente que tais gastos não eram justificáveis e tinham origem

em rendimentos alheios aos vencimentos recebidos por EDUARDO CUNHA na Câ-

mara dos  Deputados,  que na época era  de  R$ 17.794,76.  Vale  dizer,  em três  dias

CLÁUDIA CRUZ gastou, pelo menos, mais de duas vezes o salário de seu marido

com gastos supérfluos e extravagantes, o que evidencia o dolo de sua conduta. 

Entretanto, a r. sentença, ao tempo em que reconhece que a apelada de-

veria ter percebido que os gastos por ela realizados e por seus familiares eram absoluta-

mente incompatíveis com os rendimentos lícitos auferidos, considerou que tais elemen-

tos não são suficientes para a condenação por lavagem de dinheiro.

Ao ver do MPF, porém, há farta prova que indica o dolo da apelada, con-

forme a seguir indicado.

Inicialmente, há farta prova de que CLÁUDIA CRUZ efetivamente pra-

ticou atos materiais de ocultação/dissimulação dos valores mantidos na conta KÖPEK,

da qual era a única beneficiária econômica. Conforme ela própria admite, assinou os

respectivos documentos da offshore e da respectiva conta, mantendo tal fato em abso-

luto sigilo por 7 anos. 

Ademais, como já exaustivamente mencionado, o dolo sobressai diante

da total incompatibilidade entre as despesas do cartão de crédito vinculado à conta

2 Resultado da conversão na cotação de 18/02/2015 (1 USD = 2,8424 BRL), conforme consta no site
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp; 
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KÖPEK,  que  totalizaram USD 1.079.218,31 e  GHB 8.903,00,  entre  20/01/2008  e

02/04/2015, com a renda e o patrimônio declarado de EDUARDO CUNHA e pela

apelada. Esta questão fica ainda mais evidente ao se analisar as declarações de impos-

to de renda do casal EDUARDO CUNHA e CLÁUDIA CRUZ. Na DIRPF 2015, re-

ferente  ao  ano  calendário  de  2014,  declarou  auferir  rendimentos  totais  de  R$

320.677,56 e patrimônio no valor de R$ 1.538.718,96;  CLÁUDIA CRUZ, por sua

vez, que declarou ter recebido no mesmo ano R$ 76.711,20 por serviços prestados a

pessoas físicas e patrimônio de R$ 3.708.835,38.

Neste ponto, a propósito,  cumpre ressaltar que a Receita Federal,  em

análise  de  inteligência  realizada  pelo  Escritório  de  Pesquisa  e  Investigação  da  9ª

Região Fiscal (anexo 40 da denúncia), constatou inúmeras irregularidades relativas a

variação patrimonial a descoberto nas declarações de imposto de renda de CLÁUDIA

CORDEIRO CRUZ. 

Essas  inconsistências  consistem,  basicamente,  em  movimentações

financeiras incompatíveis com a renda declarada, como também evolução patrimonial

não  amparada  por  aumento  da  renda.  Para  justificar  o  incremento  patrimonial  de

origem ilícita, CLÁUDIA CRUZ declarou o recebimento de honorários por serviços

prestados a pessoas físicas, mesmo com evidências de que tais serviços nunca foram

prestados de fato. 

Ouvida na fase de investigação preliminar, a apelada CLÁUDIA CRUZ

não apresentou justificativa plausível para não declarar a conta mantida no exterior,

limitando-se a imputar toda a responsabilidade por estes fatos a EDUARDO CUNHA.

Do  mesmo  modo,  não  soube  explicar  a  razão  pela  qual  declarou  substanciais

rendimentos de serviços prestados a pessoas físicas nas suas declarações de imposto de

renda, e também quanto ao misterioso “empréstimo” de R$ 120.000,00 concedido em

2009 pelo pastor OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA. 

Em juízo, momento apropriado para prestar os esclarecimentos, a apelada

optou  por  responder  somente  às  perguntas  formuladas  pela  própria  defesa  3  ,

3 Conforme consta no termo de transcrição do interrogatório constante no evento 292: 
Defesa:-Excelência, por orientação da defesa, ela responderá apenas as perguntas dos advogados de de-
fesa.
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evidentemente  para  escapar  de  questões  simples  sobre  o  seu  patrimônio,  porém

embaraçosas e inexplicáveis.  

Registre-se que a apelada é jornalista de profissão, portanto, detentora de

curso superior, tendo sido inclusive âncora de um dos telejornais de maior audiência, o

que indica que é pessoa esclarecida, de modo que tem plenas condições de compreender

o contexto criminoso de seus gastos.

É evidente, pois, de que, no mínimo, agiu com uma cegueira deliberada

a respeito das circunstâncias criminosas que envolveram as movimentações financeiras

realizadas em sua conta no exterior. De fato, nesse contexto criminoso de gastos exorbi-

tantes que realizou, escolheu permanecer ignorante quanto à natureza dos valores.

Isso fica evidente ao se fazer ignorante quanto a essas circunstâncias, con-

forme se infere de seu “interrogatório” judicial, repleto de expressões tais como “não

sei”,  “não perguntei”,  “não faço a menor ideia”,  “nunca fiz”,  “não me importava”,

“não que eu me lembre” e outros termos de conteúdo escusatório. 

Outrossim, na qualidade de companheira há mais de 20 anos de EDUAR-

DO CUNHA, pessoa já envolvida em diversos escândalos em sua vida pública (como

CEHAB, TELERJ, dentre outras), CLÁUDIA CRUZ tinha, por evidente, conhecimen-

to dos expedientes espúrios por ele utilizados para o recebimento e ocultação de vanta-

gens indevidas tanto no Brasil quanto no exterior. 

No caso concreto, restou comprovado na instrução da presente ação penal

que a apelada CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ efetivamente:

(i) praticou atos materiais de ocultação/dissimulação de patrimônio crimi-

noso, mediante a assinatura de documentos de constituição e abertura da conta secreta

mantida na Suíça denominada KÖPEK, da qual era beneficiária econômica, recebendo

nesta conta valores provenientes de infrações penais praticadas por seu marido, estando

Juiz Federal:-A senhora então não pretende responder nenhuma pergunta, nem do juízo, nem do Minis-
tério Público?
Interrogada:-Eu vou responder apenas as perguntas dos meus advogados, Excelência.
Juiz Federal:-Eu normalmente nesses casos não faço perguntas, quando o acusado resolve ficar em si-
lêncio integralmente, e normalmente também deixo que as partes não perguntem, mas nesse caso, como
existe essa ideia, de responder as perguntas da defesa, se o Ministério Público quiser fazer as perguntas
mesmo assim, pra ficar registrado, aí é escolha do Ministério Público. Eu não vou fazer particularmente
perguntas diante da manifestação da acusada.
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comprovado, portanto, o elemento objetivo do tipo da lavagem de dinheiro; 

(ii) tinha plena consciência da óbvia origem ilícita dos valores que alimen-

tavam a conta KÖPEK, já que manteve os recursos e a referida conta bancária ocultos

das autoridades brasileiras competentes, por 7 anos, o que comprova o elemento subjeti-

vo do tipo da lavagem de dinheiro; 

(iii) utilizou  tais recursos em gastos exorbitantes  no exterior,  totalmente

incompatíveis  com a renda lícita declarada por si e pelo seu marido EDUARDO CU-

NHA, permanecendo alheia à elevada probabilidade da natureza criminosa de tais valo-

res, em verdadeira cegueira intencional e deliberada, o que também comprova o ele-

mento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro, no mínimo, com dolo eventual; 

(iv) praticou inúmeras irregularidades para dar fundamento fictício à va-

riação patrimonial a descoberto apontada em suas declarações de imposto de renda,

com declaração de serviços que nunca foram prestados de fato e empréstimo suposta-

mente concedido em 2009 pelo pastor OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA, notório

aliado e sócio de EDUARDO CUNHA na empresa Rádio Melodia, o que também evi-

dencia o dolo de CLÁUDIA CRUZ em agir criminosamente; 

Assim, não há motivos que sustentem a absolvição da apelada, totalmente

contrária à prova dos autos, razão pela qual deve a r. sentença ser reformada neste ponto,

impondo-se a condenação da apelada CLÁUDIA CRUZ pelo crime de lavagem de di-

nheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613, com dolo direto ou, no mínimo, com dolo

eventual, nos termos do art. 18, inciso I, do CP.

3.3. Manutenção não declarada de depósitos no exterior por parte da

apelada CLÁUDIA CRUZ.

A denúncia imputou à apelada CLÁUDIA CRUZ a prática do crime de

evasão fraudulenta de divisas, na modalidade tipificada no art. 22, parágrafo único, da

Lei n° 7.492/86, que criminaliza a conduta de manter ativos não declarados no exteri-

or, pois, de modo consciente e voluntário, manteve, por cinco vezes,  depósitos clan-

destinos superiores a USD 100 mil, na posição do dia 31/12 de 2009, 2010, 2012,

2013 e 2014, sem a devida declaração às autoridades competentes.
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Entretanto, na esteira da fundamentação da absolvição do crime de lava-

gem de dinheiro por falta de prova do dolo da conduta, o D. Magistrado a quo também

absolveu a apelada desta imputação, nos seguintes termos:

580. Já quanto à Cláudia Cordeiro Cruz, a quem foi imputado o crime de
evasão fraudulenta de divisas, pela falta de declaração dos saldos da conta
em nome da Kopek, deve ser absolvida por falta de prova suficiente do agir
doloso,  com base nos mesmos argumentos que levaram a sua absolvição
pelo crime de lavagem. 

Igualmente, a sentença deve ser alterada neste ponto.

Conforme restou apurado durante a instrução processual, a conta KÖ-

PEK, aberta em 20/01/2008, no Merryl Lynch/Julius Bar, na Suíça, tinha como benefi-

ciária final CLÁUDIA CRUZ. A conta tinha por finalidade a liquidação dos débitos

realizados através de cartão de crédito das contas “mãe” mantidas por EDUARDO

CUNHA no mesmo banco, em nome dos trusts ORION SP e TRIUMPH, ambas desti-

nadas ao recebimento de propinas do ex-deputado. 

Conforme apurado no curso da instrução processual, restou demonstra-

do que  CLÁUDIA CRUZ, na qualidade de beneficiária proprietária (beneficial ow-

ner) desta conta, é a verdadeira responsável pela manutenção não declarada de depósi-

tos superiores a USD 100.000,00 na conta KÖPEK na posição de 31/12 de 2009,

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, os quais não foram declarados ao Banco Central do

Brasil tampouco à Receita Federal. 

A  posição  específica  dos  depósitos  mantidos  na  conta  KÖPEK  é

demonstrada abaixo (Anexo 37, p. 4):

Já a ausência de declaração foi comprovada pelo Ofício n° 11544/2016 –

BCB/PGBC, da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, constante no evento

39  do  procedimento  conexo  de  quebra  de  sigilo  fiscal  e  bancário  n°  5018039-

98.2016.404.7000, e trasladado para os autos da presente ação penal conforme certi-

dão constante no evento 40, reproduzido a seguir:
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Conta Nr. 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
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Restaram plenamente comprovados, portanto, a materialidade e o tipo

objetivo do crime de manutenção de depósitos não declarados no exterior. 

Quanto ao elemento subjetivo, consubstanciado na vontade livre e cons-

ciente de manter os valores no exterior sem declaração, de forma oculta,  portanto,

também restou plenamente comprovado nos autos.

Pondere-se, inicialmente, que a apelada apresentou  declaração extem-

porânea da CBE – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior – somente no dia

22/03/2016, às 00:33, isto é, 19 dias após o oferecimento, pela PGR, da denúncia

em face de EDUARDO CUNHA relativa às contas bancárias mantidas por ele e por

CLÁUDIA CRUZ na Suíça, e após comunicação do Banco Central do Brasil instando

a esclarecer os fatos. 

Vale dizer, após mais de 8 anos de pleno funcionamento da conta KÖ-

PEK, a apelada só declarou às autoridades brasileiras a sua existência após a instaura-

ção da investigação criminal e em denúncia oferecida contra seu marido. A íntegra da

declaração CBE apresenta pela apelada consta no procedimento conexo n°  5018039-

98.2016.404.7000 (evento 35), e é reproduzida abaixo:
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Em seu “interrogatório” judicial, o qual, ressalte-se novamente, ocorreu

sem o devido contraditório,  a apelada novamente terceirizou a responsabilidade de

seus atos, conforme abaixo transcrito:

Defesa:-Ok. E por que a senhora nunca declarou a existência de uma conta
no exterior às autoridades?
Interrogada:-Eu tinha um cartão de crédito internacional.
Defesa:-Ok. E por que posteriormente, quando veio à tona toda a questão, a
senhora então resolveu declarar no exterior?
Interrogada:-Porque o meu marido e o senhor, meus advogados, me instruí-
ram a fazer isso. (grifos nossos)
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Restringiu-se a apelada a dizer não tinha conhecimento do caráter ilícito

do ato, a qual é contrária a diversos elementos de provas constantes nos autos, como,

por exemplo, o documento por ela assinado (e abaixo reproduzido), constante no ane-

xo 28, fl. 199, da denúncia:

 

Como visto, o documento acima, assinado pela apelada, confirma que

ela firmou o contrato da conta por sua própria iniciativa, o que desnatura documental-

mente a frágil alegação prestada em “interrogatório” sem contraditório de que nada sa-

bia a respeito da natureza desta conta. 

Ademais, o fato da apelada sempre ter omitido das autoridades compe-

tentes tal conta, conforme depreende-se de sua Declaração de Imposto de Renda Pes-

soa Física – DIRPF, não pode ser entendido como fato irrelevante. A apelada não é

mulher simples, com pouca experiência e malícia que possa ser considerada apêndice

de seu marido. Tem sim vontade própria e agiu de modo doloso ao aceitar tais valores

ilícitos em conta por ela aberta e titularizada, gastando tais valores espontaneamente.

A ideia e a estruturação da offshore até pode ter sido de seu marido, mas é certo que

houve, de modo consciente e voluntário, a adesão da apelada ao esquema criminoso. 

Assim, efetivamente comprovada a autoria e materialidade do crime de

manutenção de depósitos não declarados no exterior,  previsto no art.  22, parágrafo
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único da Lei nº 7.492/86, bem como os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal,

deve a r. sentença ser reformada neste ponto, condenando-se a apelada  CLÁUDIA

CRUZ também por este crime, nos termos da denúncia.

3.4.  Juntada  de  provas    novas  obtidas  a  partir  da  colaboração

premiada celebrada pela Procuradoria-Geral  da República com o

empresário JOESLEY BATISTA e outros  

Como é de conhecimento notório, em 3 de maio de 2017, a Procuradoria-

Geral  da  República  celebrou,  com  fulcro  nos  artigos  4º  e  seguintes  da  Lei  nº

12.850/2013, acordos de colaboração premiada com JOESLEY BATISTA, WESLEY

BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, FLORISVALDO

CAETANO DE OLIVEIRA, VALDIR APARECIDO BONI e DEMILTON ANTONIO

DE CASTRO, executivos e funcionários do Grupo J&F, alvo de múltiplas investigações

em diversos juízos e instâncias, acordo que foi  homologado em 11 de maio de 2017  

pelo Excelentíssimo Ministro Edson Fachin. 

Em 18 de maio de 2017, o Exmo. Ministro Edson Fachin determinou, a

pedido da Procuradoria-Geral da República, o levantamento do sigilo dos autos da Pet

7003/DF (anexo 2), onde autuados os documentos relativos às referidas colaborações

premiadas. A íntegra destes autos pode ser acessada em diversas fontes abertas de inter-

net4, assim como os respectivos vídeos dos depoimentos prestados5. Para fins de correto

manejo da prova, o MPF promoverá a juntada eletrônica destes vídeos diretamente nos

autos da apelação, apresentando cópia dos vídeos perante a Secretaria da respectiva Tur-

ma do TRF (já que o seu tamanho não permite o carregamento no eproc.).

A juntada dessas provas novas, pois, se faz com fulcro no artigo 435

do  Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), bem como no artigo 616 do CPP.  

Dentre os fatos revelados na referida colaboração, consta o Termo de De-

poimento n° 02 prestado por JOESLEY BATISTA, em abril de 2017 (anexo 3), em que

4 Como, por exemplo, matéria a contante no link http://www.poder360.com.br/justica/leia-a-integra-
da-delacao-de-executivos-da-jbs/. 

5 Constantes, por exemplo, no link: http://g1.globo.com/politica/noticia/delacao-da-jbs-veja-os-
videos-dos-depoimentos.ghtml. 
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relata que após a prisão preventiva do marido da apelada, EDUARDO CUNHA, foi ar-

quitetado e executado um plano de “compra de silêncio” mediante o pagamento de R$ 5

milhões em propinas ao ex-deputado, os quais seriam destinados ao custeio de sua famí-

lia, inclusive, portanto, à apelada CLÁUDIA CRUZ. 

Na ocasião, JOESLEY BATISTA narrou que destinou dinheiro para EDU-

ARDO CUNHA e para seu operador financeiro LÚCIO BOLONHA FUNARO, sendo

que, no caso do ex-parlamentar federal, foram pagos 5 milhões de reais, em virtude de

um suposto crédito que EDUARDO CUNHA tinha com BATISTA, decorrente da reno-

vação dos incentivos para desoneração tributária do setor de frango, conforme trecho do

depoimento abaixo transcrito: 

Joesley:-  primeiro… voltando atrás… tem o problema do Eduardo Cunha e
do Lúcio Funaro, que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo do
esquema PMDB da Câmara né…o esquema PMDB da Câmara é composto
pelo presidente Michel, Eduardo…enfim, alguns outros membros. Eu fui lá
dizer que, olha, o Eduardo tá preso, o Lúcio tá preso e eu estou…a gente paga
lá uma mensalidade pro Lúcio, até hoje, e…
MPF:- paga apenas pro Lúcio? Ou paga também para o Eduardo?
Joesley:- Não. Pro Lúcio, é uma mensalidade. Pro Eduardo, foi um mon-
tante…a gente... depois é… depois que ele foi preso…a gente pagou cin-
co milhões de um saldo de dívida que tinha...que ele tinha “créditos”,
supostos créditos né...por ilícitos lá de propina…é… que tinha ficado
um saldo anterior.
MPF:- Isso é relacionado aquele esquema do FI e FGTS?
Joesley:- Não… esse era vinte milhões, relacionado ao… a renovação do in-
centivo… da desoneração tributária do setor de frango… que na época o
Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação, e pediu lá vinte milhões pra que
isso acontecesse… enfim, na realidade eu achava que era quinze, depois ele
disse que era vinte. Então por isso ficou aquele saldo de mais cinco. E ai eu
fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado esse saldo,
eu tinha pago tudo, que tava tudo em dia, mas tinha acabado… por outro
lado, que eu segui pagando o Lúcio, 400 mil reais por mês e eu queria infor-
mar isso a ele e saber a opinião dele… onde de pronto ele me disse que era
importante continuar isso e… enfim… 
(…) 
MPF:- Só um minuto… o FI FGTS… a propina paga anterior já tinha sido
acertada 
Joesley:- Já… é… isso é uma planilha antiga, que chegou a valores…
MPF:- Esses valores existiram, foram pagos?
Joesley:- Sim 
MPF:- Eram pagos… a propina do FI  FGTS pro  Eduardo Cunha… era
paga… 
Joesley:- Era pago através do LÚCIO… era planilha que eu chamava de Pla-
nilha do Lúcio né… naquilo se creditava tudo, seja relativo ao Ministério da
Agricultura, seja relativa a CEF, seja relativa… esses negócios da Câmara. 
(…)
MPF:- só pra eu entender essa situação… é esses valores mensais que o Sr.
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pagava e continua pagando? 
Joesley:- Isso.
MPF:-… ao Lúcio e o valor que pagou ao Michel… É pra que? Pra garantir
um silêncio deles… qual a razão disso? 
Joesley:- Então, agora ultimamente, esse que tava sendo o problema. É  pra
garantir o silêncio dele, pra manter eles calmos né… pra manter o Lúcio
calmo lá na penitenciária… e o Eduardo também né…
MPF:- Calmo é o que? É pra não, pra eles não revelarem algum fato? 
Joesley:- É… calmo, eu não sei como fica calmo na cadeia né, mas… é
pra… pra ficar em silêncio, e não se rebelarem né… enfim… e… 
MPF:- Havia algum temor de que eles fizessem colaboração premiada? De
que eles… revelassem alguma coisa? 
Joesley:- Olha, eu sempre… eu sempre recebi sinais claros de que era
importante mantê-los financeiramente… a família… e tal resolvidos né.
MPF:- Esses sinais, vieram de onde?
Joesley:- Começou inicial… porque assim que ele foi preso, foi muito perto
de… o presidente Michel já tinha assumido né, foi inicialmente através do
Geddel… e ai, quando o Geddel… foi investigado, não podia mais conversar
com ele, eu fui lá falar com o presidente.
MPF:- E quando o Sr. falou que tava… é… cuidando né, a expressão que o
Sr. usou… do Lúcio e do Eduardo é… o que o presidente falou?
Joesley:- Eu ouvi do presidente claramente, ele dizendo que era importante
manter isso… eu… enfim… a primeira missão minha lá era essa… ir lá sa-
ber deles se… se o compromisso ainda era necessário… ele me disse de
pronto que sim.
MPF:- Tanto em relação a Eduardo, quanto em relação ao Lúcio… 
Joesley:- Quanto do Lúcio.
(…) 
MPF:- … ele fez algum comentário em relação ao Eduardo Cunha? Essa
postura do Eduardo Cunha de …? 
Joesley:- ele fez um comentário… que aquele questionário… que o   Eduar-
do fica fustigando ele e tal… eu entendi aquilo como um reforço a neces-
sidade de eu manter… vamos dizer… financeiramente né… porque eu
entendo que… existe um grupo… que parte do grupo tá preso, parte tá
no poder né  .
MPF:- O Eduardo… é… o presidente comenta alguma coisa sobre Eduardo,
se pretende que seja ajudado por alguém… que faça alguma coisa por ele? 
Joesley:- ele me fez um comentário curioso… que ele disse que “o Eduardo
quer que eu ajude ele no Supremo poxa, eu posso ajudar com um, dois, com
onze não dá”. Eu também fiquei calado, ouvi ele… não sei como o presidente
poderia ajudá-lo. 

Como visto, de acordo com a versão apresentada na colaboração, com a

prisão de LÚCIO FUNARO e EDUARDO CUNHA, o colaborador JOESLEY BATIS-

TA procurou o atual Presidente da República, Michel Temer, para questioná-lo acerca da

necessidade em continuar o pagamento da vantagem indevida. 

Segundo JOESLEY, o Presidente da República deixou clara a importância

em prosseguir com os pagamentos indevidas com o propósito de manter o padrão de

vida dos familiares de LÚCIO FUNARO e EDUARDO CUNHA. Parte destes fatos fo-
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ram recentemente denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tri-

bunal Federal nos autos do Inquérito n° 4.483/DF (anexo 4). 

Conforme consta na denúncia,  “os assuntos tratados por JOESLEY BA-

TISTA com MICHEL TEMER envolviam a prática de crimes. Durante a conversa no

Palácio do Jaburu, JOESLEY BATISTA relatou a MICHEL TEMER que: a) pagava

vantagem indevida a  EDUARDO CUNHA”.  O responsável  pelos  pagamentos,  que

eram feitos em espécie, era  FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, ex-conse-

lheiro fiscal da empresa JBS de 2007 que também firmou acordo de colaboração premi-

ada com a Procuradoria-Geral da República. 

Ouvido a respeito dos fatos em seu Termo de Depoimento n° 1, prestado

em 4 de maio de 2017 (anexo 5), o colaborador FLORISVALDO CAETANO DE OLI-

VEIRA confirmou que realizou vários pagamentos em espécie, no Rio de Janeiro/RJ e

em São Paulo/SP, para ALTAIR ALVES PINTO, espécie de “faz tudo” de EDUARDO

CUNHA. Na ocasião, FLORISVALDO confirmou que realizou pagamentos para AL-

TAIR mesmo após a prisão de EDUARDO CUNHA:

MPF:- Ainda em relação ao Altair, o senhor sabe que o deputado Eduardo Cu-
nha foi preso, né?
Florisvaldo:- Sei…
MPF:- Depois que o Eduardo Cunha foi preso, o senhor entregou algum di-
nheiro pro Eduardo Cunha por meio do Altair, em alguma oportunidade?
Florisvaldo:- Parece que… Parece que uma ou duas vezes…
MPF:- A então foi recente, agora, foi em 2016 essa entrega? O Eduardo Cu-
nha foi preso em 2016…
Florisvaldo:- Eu acho que ele já tava preso, se eu não me engano ele tava pre-
so ou tava nessa aí…
MPF:- Essa ai é uma informação que a gente vai ter que definir aqui. Se o se-
nhor quiser consultar as orientações dos seus advogados… porque essa a gen-
te não vai sair daqui sem o senhor lembrar não, porque faz pouco tempo e é
importante.
Defesa:- Não teve uma entrega esse ano que tá anotado ai no seu?
Florisvaldo:- Eu não sei, mas eu, eu, eu…
MPF:- Acho que o Eduardo Cunha foi preso no final do ano passado, em ou-
tubro…
Florisvaldo:- É, então é isso, é isso mesmo. Porque nós tamo em abril, maio,
maio agora, as coisas “passa” rápido demais…
MPF:- Isso, maio de 2017, Eduardo Cunha foi preso aproximadamente outu-
bro. 
Florisvaldo:- A, não, não foi isso ai não. Foi o ano passado. Pode ter sido ai
nessa época mesmo… setembro, outubro. Eu sei que ele, ele me ligava muito
querendo, exigindo, porque… ligava não, mandava mensagem.
MPF:- Quem ligava? O Altair?
Florisvaldo:- O Altair, mandava mensagem…
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MPF:- Então, o senhor ia lembrar bem, que uma coisa é ele te ligar, tal, outra
coisa é o senhor ver no jornal que o Eduardo Cunha tá preso “po, agora vou
ter tranquilidade”. Ai de repente ele vai e liga. Deve ter chamado a atenção do
senhor “po, o Altair tá me ligando aqui”. Ele ligava em qual número?
Florisvaldo:- É, mas não, ele, ele tava preso sim.
MPF:- Tava preso? O senhor tá seguro disso?
Florisvaldo:- Já tava, já tava…
MPF:- Qual o número que ele ligava pro senhor?
Florisvaldo:-  Ele  ligava  no  11-99187-3630.  Ele  ligava  não,  ele  mandava
whatsapp...
MPF:- O senhor tem as mensagens dele, gravadas ai?
Florisvaldo:- Eu não tenho, é justamente por causa dessas coisas ai, enten-
deu? Eu me desfiz desse telefone, pra justamente ninguém me ligar… Mudei
até o número do telefone, pode ver que meu telefone ai é outro.
(…)
MPF:- E essas últimas entregas que o senhor fez ao Altair, que teriam sido de-
pois da prisão do Eduardo Cunha, o senhor se lembra onde foi? Em qual cida-
de foi? Se foi lá na sede… se foi em São Paulo…
Florisvaldo:- Essa última foi lá no supermercado Extra.
MPF:- Em São Paulo?
Florisvaldo:- Em São Paulo.
MPF:- Esse Extra da Marginal? 
Florisvaldo:- É. Eu até falei pra ele “olha, eu, eu vou viajar, vou dar um tem-
po, eu não”…
MPF:-  Ele  chegou a  comentar  alguma  coisa?  Do Eduardo Cunha  preso?
Como é que ele tava?
Florisvaldo:- Não, nós não conversava, não trocava, não tinha essa intimida-
de com ele não. Só entregava e… entendeu?
MPF:- Em algum momento, o Altair enviou alguém para receber dinheiro em
nome dele, e consequentemente do Cunha. Ou era sempre o Altair?
Florisvaldo:- Teve esse que eu falei, um rapaz que ele mandou, uma vez, que
eu não sei o nome.. Falou “ó, vai te procurar”, “vai te procurar, eu não to po-
dendo sair do Rio, vai te procurar, e vai se apresentar, e vai falar o valor ai”. 
MPF:- Além de São Paulo, o senhor se recorda também o outro lugar que o
senhor encontrava o Altair era lá no Rio de Janeiro?
Florisvaldo:- No Rio de Janeiro, parece que uma ou duas vezes. 
MPF:- E algum outro lugar que o senhor se recorda ter encontrado o Altair?
Florisvaldo:- Não, não, não…
MPF:- Então tratamos ou de São Paulo ou Rio de Janeiro?
Florisvaldo:- Isso, só isso ai. Isso ai. 
MPF:- Ficou alguma dúvida só. É, nessa (ininteligível), por exemplo, do Al-
tair, o que era, o senhor levava o dinheiro como exatamente? Em sacolas?
Florisvaldo:- Não, era dentro de uma mala
MPF:- Dentro de uma mala?
Florisvaldo:- Dentro de uma mala…
MPF:- Era esse o padrão?
Florisvaldo:- Esse o padrão… Até porque eu imaginava né, pra facilitar, pra
poder ficar livre dele logo… Ele já ia embora daquele jeito, sei lá, de carro…
O que ele fazia, não sei nem pra onde ele ia na verdade, mas, pra facilitar… 
MPF:- E a mala quem enchia era o senhor? O senhor tinha total ciência do
que tinha dentro das malas?
Florisvaldo:- Botava pra dentro e entregava pra ele…
MPF:- O senhor se recorda o valor desta última entrega?
Florisvaldo:- Novecentos e setenta.
MPF:- Mil reais?
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Florisvaldo:- É.
MPF:- Essa entrega que o senhor mencionou foi lá em São Paulo.
Florisvaldo:- Foi… Lá no Extra.
MPF:- Essa, quando ele já tava preso?
Florisvaldo:- É, por que foi a última entrega.

Assim, após autorização de JOESLEY BATISTA, o ex-conselheiro fiscal

da JBS FLORISVALDO CAETANO promoveu entregas de vantagens indevidas para

ALTAIR ALVES PINTO para, segundo JOESLEY, “manter a família” e “comprar o si-

lêncio de EDUARDO CUNHA mesmo após sua prisão preventiva, o que indica que a

apelada CLAÚDIA CORDEIRO CRUZ também se beneficiou destes valores, confor-

me, aliás, ocorria antes. 

O vínculo entre ALTAIR ALVES PINTO e a apelada é evidenciado na

quebra de sigilo decretada no procedimento conexo n° 5026658-17.2016.404.7000, no

qual o e-mail claudiaccruz@uol.com.br teve o sigilo telemático afastado pelo Juízo da

13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Dentre os documentos obtidos, foram evidenciados vá-

rios e-mails trocados por CLÁUDIA CRUZ que mencionam ALTAIR ALVES PINTO.

A título de exemplo,  menciona-se  o e-mail  encaminhado pela  apelada

CLÁUDIA CRUZ a LEILA ALMEIDA, funcionária de EDUARDO CUNHA, com o

título “Depósitos” (anexo 6). Na ocasião, CLAÚDIA pergunta: “Leila, foram todos fei-

tos?”. Ao final, ressalta: “Assim q eles forem feitos tenho um na minha conta ok?”, o

que é respondido por LEILA:  “Oi Claudia, ainda não foram feitos. Aviso depois pra

você!”. CLÁUDIA então responde: “Vc sabe qdo serao? To preocupada c isso”, o que

é respondido por LEILA: “Não sabemos, talvez a tarde”. 

Então, CLÁUDIA reitera: “Prioriza o machado… Ele já emendou outro

trab la em casa. Vc fala c altair?”, conforme abaixo reproduzido:
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Outro e-mail relevante é o encaminhado por SIDNEY ROBERTO SZA-

BO, funcionário e espécie de “faz tudo” de EDUARDO CUNHA que também teve o si-

gilo telemático afastado (anexo 7). Na ocasião, SIDNEY avisa que “FATIMA” quer em

espécie e pergunta para a apelada CLAÚDIA CRUZ se ela pode “vir receber com o al-

tair?”, conforme abaixo reproduzido:

No que parece ser um desdobramento do e-mail acima reproduzido, SID-

NEY informa CLÁUDIA que “o altair vai acertar direto com a dr. fatima” e que “lei-

la via te passar os que tem de despesas com relação ao inventario” (anexo 8). Em res-

posta,  CLÁUDIA CRUZ afirma: “ainda não recebi nada da Leila”. O referido e-mail

também é reproduzido abaixo:
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Em outro e-mail, ainda mais indicativo do dolo da apelada, CLAÚDIA

CRUZ diz pra LEILA: “Leila, hj estava c gente ao meu lado. Logo não falei direito.

Será que vc consegue que o altair me envie 5000 amanha pelo júlio que vai aí no esc?”

(anexo 9), conforme abaixo reproduzido:

Como visto, todos estes e-mails tratam de entregas/depósitos de dinheiro

em espécie pelo delatado ALTAIR ALVES PINTO em favor de EDUARDO CUNHA e

da apelada CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, o que corrobora documentalmente o teor

dos depoimentos de JOESLEY BATISTA e FLORISVALDO CAETANO e indica o

dolo da apelada em ter contas pessoais custeadas criminosamente por terceiros, com di-

nheiro proveniente de infrações penais praticadas por seu marido. 

Ressalte-se que, não obstante tais e-mails já serem de conhecimento do

MPF, o nexo causal entre estes documentos e os crimes apurados só foi evidenciado

após a colaboração premiada dos executivos da JBS, que revelou a rotina de pagamen-

tos espúrios operacionalizados por ALTAIR ALVES PINTO em favor da família de

EDUARDO CUNHA, incluindo a apelada, como visto. 

A forma de comunicação, em códigos, também é reveladora do dolo da

apelada.
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Assim, pelos elementos de prova produzidos na instrução, aliados às pro-

vas supervenientes reveladas pela colaboração premiada dos executivos do GRU-

PO J&F, as quais tiveram a existência revelada somente recentemente, em 18 de

maio de 2017, após, portanto, à apresentação dos memoriais de alegações finais pelo

MPF (evento 450, 18 de abril de 2017) e cerca de apenas uma semana antes da sentença

(evento 504, 25 de maio de 2017), conclui-se de modo seguro que:

• Mesmo após a prisão de EDUARDO CUNHA, ocorrida em outu-

bro de 2016, executivos do GRUPO J&F pagaram propinas acertadas pre-

viamente com o ex-deputado federal;

• De acordo com esses executivos, que firmaram acordo de colabo-

ração premiada  com a Procuradoria-Geral  da  República,  tais  propinas

continuaram a ser pagas para compra do silêncio de EDUARDO CUNHA

e manutenção da subsistência de sua família, inclusive, por óbvio, de sua

esposa, a apelada CLÁUDIA CRUZ;

• Tais propinas foram pagas mediante entrega de valores em espécie

ao emissário e  “faz  tudo” de  EDUARDO CUNHA, ALTAIR ALVES

PINTO, que tem notórias e comprovadas ligações com o ex-deputado e

com CLÁUDIA CRUZ, o que corrobora a tese de que a apelada tinha

sim plena ciência e consciência da ilicitude de suas condutas. 

Logo, não bastasse as demais provas e circunstâncias já mencionadas e

deduzidas nesta apelação, que demonstram o dolo da apelada, essas novas provas corro-

boram tal entendimento. Mesmo após busca e apreensões, prisão de seu marido, ação

penal e diversos inquéritos, a apelada continuou a receber e gastar de modo ilegal di-

nheiro proveniente de propina. 

E a razão para este fato ocorrer é simples: o padrão de vida que a apelada

e EDUARDO CUNHA tinham era absolutamente incompatível com os rendimentos or-

dinários e legais por eles percebidos, o que revela, sem qualquer dúvida, a ciência da

apelada sobre a origem do dinheiro que utilizava e mantinha escondido no exterior.
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3.5 Existência de concurso formal impróprioentre o crime de lavagem

de dinheiro e o crime de manutenção de depósitos não declarados no

exterior praticados por JOÃO HENRIQUES

Além dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro nos quais o lobista

JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES foi  condenado, foi imputado a ele,

também, a prática do crime de evasão fraudulenta de divisas, modalidade da parte final

do parágrafo único do art. 22 da Lei n° 7.492/86, por três vezes, já que o apelado não

declarou às autoridades competentes os depósitos acima de USD 100.000,00 que man-

tinha na conta titularizada pela  offshore ACONA INTERNATIONAL na posição de

31/12 dos anos de 2011, 2012 e 2013. 

A materialidade e autoria do crime são incontestes, sendo que as provas

juntadas aos autos demonstram efetivamente (i) a posição dos saldos nas datas bases,

quais sejam USD 4.740.077,65 (31/12/2011), USD 7.942.584,97 (31/12/2012) e USD

5.797.352,10 (31/12/2013); e (ii) a não declaração destes depósitos ao Banco Central

do Brasil, já que não apresentada qualquer CBE – Declaração de Capitais Brasileiros

no Exterior pelo apelado, e à Receita Federal do Brasil, já que também não há menção

a contas no exterior em suas declarações de imposto de renda. 

Apesar disso, o d. Juiz a quo reputou este crime absorvido pelo crime de

lavagem de ativos, nos seguintes termos: 

573. Além desses crimes, imputa-se ao acusado João Augusto Rezende Hen-
riques o crime de evasão fraudulenta de divisas, modalidade da parte final
do parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/1986, porque ele não teria de-
clarado ao Banco Central do Brasil ou a Receita Federal os saldos existentes
na contas em nome da Acona International, entre 2011 a 2014. 
574. O MPF, com base nos extratos bancários das contas, identificou os sal-
dos nela mantidos entre 31/12/2011 a 31/12/2014 (fl. 32 da denúncia), todos
superiores a cem mil dólares. 575. Por outro lado, João Augusto Rezende
Henriques não declarou as contas, não declarou os ativos nela mantidos e
não declarou direitos que teria em relação à  offshore (evento 1, anexo43 a
anexo47). 
576. Apesar da caracterização dos elementos típicos do crime do art. 22, pa-
rágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, a mesma conduta é típica em relação ao
crime de lavagem, pois os ativos secretos têm origem e natureza criminosa,
já que  constituem vantagem indevida decorrente do crime de corrupção e
que foi recebida pela Acona International, parte sendo transferida para agen-
tes públicos. 
577. Nesse caso, a melhor interpretação é reputar o crime de evasão absorvi-
do pelo de lavagem. 
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578. No atual contexto econômico de flexibilização do câmbio, no qual bra-
sileiros, salutarmente, podem remeter, livremente, valores ao exterior, desde
que cumpridos os deveres de declaração, o art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, não
mais protege o bem jurídico “divisas”, mas sim a transparência nos fluxos
internacionais de recursos. Nessa condição, há confusão com o crime de la-
vagem, que compreende condutas de ocultação e dissimulação, também pro-
tegendo, entre outros bens jurídicos, a transparência das transações financei-
ras.  Tratando-se o crime de lavagem de conduta mais gravosa e apenado
mais rigorosamente, o crime de evasão deve ser reputado como absorvido
pelo de lavagem, quando os ativos não declarados tenham origem e natureza
criminosa. 
579. Então da imputação em relação à falta de declaração da conta em nome
da Acona International e seus saldos, João Augusto Rezende Henriques deve
ser absolvido, pela absorção da evasão pela lavagem. 

Esse entendimento, todavia, não deve prosperar. 

Conforme apurado na presente ação penal,  JOÃO AUGUSTO REZEN-

DE HENRIQUES constituiu, em 25 de setembro de 2010, na República de Seychel-

les, a companhia offshore denominada ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS

LTD. Em nome desta  offhsore foi aberta, em 10 de novembro de 2010, a conta n°

203217, no Banco BSI, em Zurique, Suíça, que tinha como beneficiário econômico

(beneficial owner) o próprio JOÃO HENRIQUES. 

Para dar aparência lícita aos repasses, e principalmente para justificar ao

banco o recebimento desses valores,  em 1º de Julho de 2010, por meio da empresa

ACONA, o apelado JOÃO HENRIQUES celebrou um “contrato de agenciamento”

com a LUSITANIA PETROLEUM, de propriedade do também apelado IDALÉCIO

DE OLIVEIRA. Neste contrato foi estipulada a taxa de sucesso, no valor de R$ 10

milhões de dólares, para a ACONA, desde que fosse concretizada a venda de 50% das

ações da CBH no campo de Benin para a PETROBRAS OIL E GAS BV.

Após concretizado o negócio, no dia 03 de maio de 2011, a empresa PE-

TROBRAS OIL AND GAS BV, subsidiária integral da companhia brasileira PETRO-

BRAS, transferiu USD 34.500.000,00 para a COMPAGNIE BENINOISE DES HY-

DROCARBURES, referente à compra dos direitos de exploração do campo de petró-

leo em Benin, África. 

Em  seguida,  a  COMPAGNIE  BENINOISE  DES  HYDROCARBURES

transferiu USD 31.000.000,00 para a conta bancária mantida pela LUSITANIA PE-
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TROLEUM LTD., cujo beneficiário econômico era IDALÉCIO DE OLIVEIRA.

Ato contínuo, em 05 de maio de 2011, a LUSITANIA PETROLEUM LTD.

transferiu o montante de USD 10.000.000,00 para a conta mantida pela ACONA IN-

TERNATIONAL INVESTMENTS LTD., controlada por JOÃO HENRIQUES, con-

forme reprodução do extrato bancário desta conta, abaixo:6

Date Description Value Debit Credit 

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

05.05.2011 10.000.000,00

Reprodução parcial do extrato bancário da conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS

Após  este  primeiro  recebimento,  entre  30/05/2011  e  23/06/2011,  o

apelado  JOÃO  HENRIQUES promoveu  as  cinco  transferências  em  favor  de

EDUARDO CUNHA, na conta do trust ORION SP. 

Posteriormente,  a  conta  ACONA INTERNATIONAL recebeu  mais

USD 11.750.000,00 provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM LTD. Esse

valor foi depositado em duas parcelas de USD 5.000.000,00, pagas em 19 de setembro

de 2012, e outra parcela de USD 1.750.000,00, paga em 25 de julho de 2013. Segue

quadro abaixo:

Date Text Value Date Debit
(USD)

Credit (USD) 

19.09.2012 Credit (40645921)
By order of: LUSITANIA PETROLEUM (BC) LIMITED
IBAN: CH7708486000Z209978AA
Bank: BSI SA Casella postale 2833 Lugano
Payment details: LP/CG 2

19.09.2012 5'000'000.00

19.09.2012 Credit (40645926)
By order of: LUSITANIA PETROLEUM (BC) LIMITED
IBAN: CH7708486000Z209978AA
Bank: BSI SA Casella postale 2833 Lugano
Payment details: LP/RDS/CG 1

19.09.2012 5'000'000,00

25.07.2013 Credit (70015351)
By order of: LUSITANIA PETROLEUM (BC) LIMITED
IBAN: CH7708486000Z209978AA
Bank: BSI SA Casella postale 2833 Lugano
Payment details: LP/RDS/CG – 2 TA

25.07.2013 1'750'000,00

Reprodução parcial do extrato bancário da conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS

6 Fl. 08/14 do Relatório nº 116/2015, da Procuradoria-Geral da República, Secretaria de Pesquisa e Análise- 
SPA/PGR (anexo 2). 
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Sucessivamente,  entre  25/05/2011  e  29/08/2014,  o  apelado  JOÃO

HENRIQUES promoveu, a partir desta conta, várias transferências  em benefício de

diversas  empresas,  offshores  e pessoas  físicas,  com contas em países  como Suíça,

Hong Kong, Estados Unidos e Cingapura, cujos beneficiários permanecem ainda, em

parte, desconhecidos. 

Conforme  materializado  no  Relatório  de  Análise  n°  116/2015  –

SPEA/PGR,  efetuado  com  base  nos  extratos  da  conta  titularizada  pela  ACONA

INTERNATIONAL (evento 1, anexo 28 da ação penal), além dos USD 1,5 milhões

destinados  a  EDUARDO CUNHA e  dos  USD 4.865.000,00  depositados  na  conta

SANDFIELD  CONSULTING,  do  ex-funcionário  da  PETROBRAS  PEDRO

AUGUSTO CORTÊS XAVIER BASTOS, acusado em ação penal conexa, o apelado

JOÃO HENRIQUES utilizou  a  referida  conta  bancária  para efetuar diversos

outros  pagamentos,  inclusive  de  caráter  pessoal,  o  que  denota  autonomia  de

desígnios entre as condutas de ocultação/dissimulação e manutenção de valores

não declarados. 

Segue abaixo tabela contendo os valores consolidados transferidos por

JOÃO AUGUSTO HENRIQUES a partir da conta ACONA:

Valores consolidados. Conta Acona Investments. Período 05/2011 a 08/2014. Valores em dólar americano.

Depositantes/Beneficiários  Crédito (USD)  Débito (USD) 

País de
Origem/Destino

do dinheiro

LUSITANIA PETROLEUM LTD (Ilhas Virgens Britânicas)       21.750.000,00 SUÍÇA

SANDFIELD CONSULTING SA  (Panamá)                 4.865.000,00 SUÍÇA

JOSE CLAUDIO MARQUES BARBOZA JUNIOR                 4.260.000,00 

STINGDALE HOLDINGS INC                 2.812.000,00 SUÍÇA

AMPLE POWER LIMITED                 2.000.000,00 HONG KONG

ORION SP                 1.500.000,00 SUÍÇA

TRANSOCEAN INTL TRADE INC                    900.000,00 

VELENSIA FINANCE LIMITED                    800.000,00 
ESTADOS UNI-

DOS

LICO LTD                    790.000,00 HONG KONG

TINDER INTERNATIONAL INC                    600.000,00 

OSCO ENERGY LLC                    550.000,00 
ESTADOS UNI-

DOS

ARCADI PARTNERS S.A.                    400.000,00 

ASHIA GROUP LIMITED                    250.000,00 CINGAPURA

K AND L HAKKA CO LTD                    200.000,00 
WENZHOU HAILUO INDUSTRIAL TRADING CO LTD 
(China)                    200.000,00 CHINA

ZHEJIANG QIHUI IMP & EXP CO LTD  (China)                    195.000,00 CHINA
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SHANGHAI DAREGLOBAL TECHNOLOGIES CO LTD                    190.000,00 CHINA

YURA INVESTMENTS LTD                    145.000,00 SUÍÇA

EASTERN PETROLEUM CONSTRUCTION LLC                    131.578,95 
ESTADOS UNI-

DOS

SKIWAY ENTERPRISE GROUP LIMITED                       70.000,00 CHINA

SABRINA BARROS SILVA                       50.000,00
ESTADOS UNI-

DOS

FLEX INVESTMENTS INC                       40.000,00
ESTADOS UNI-

DOS

VIRGINIA G F SANTOS                       39.150,00
ESTADOS UNI-

DOS

LUIZ ANTONIO RICARDO                       20.000,00 SUÍÇA

TOTAL       21.750.000,00              21.007.728,95 

Portanto, verifica-se que mesmo após as transferências realizadas em

favor da conta ORION SP de EDUARDO CUNHA, JOÃO HENRIQUES mante-

ve depósitos não declarados às repartições federais competentes, razão pela qual

o primeiro crime (lavagem) foi cometido de modo totalmente independente do se-

gundo (evasão). 

Vale lembrar que as condutas de lavagem de dinheiro e de manutenção de

valores não declarados no exterior são dotadas de potencialidades lesivas próprias,

ou seja, os crimes que as tipificam tutelam bens jurídicos diferentes, o que justifica

a aplicação da regra do concurso formal impróprio entre a evasão e a lavagem. 

Nesse sentido é o entendimento do Procurador Regional da República An-

tônio Carlos Welter:

“Assim, por exemplo, nas situações em que há remessa de recursos para fora
do território nacional de forma clandestina- evasão de divisas-, mas também
houver o propósito da ocultação ou da dissimulação da origem ilícita destes
recursos,  haverá concurso entre as duas infrações. A evasão de divisas
tutela bem jurídico próprio, no caso a política cambial brasileira,  não se
confundindo com a proteção à ordem econômica, que a lavagem de di-
nheiro visa proteger precipuamente, pelo que  não há como se falar na
aplicação dos princípios da subsidiariedade ou da consunção”.7

Embora referindo-se ao caput do artigo 22 da Lei 7.492/86, em raciocí-

nio que nos parece aplicável ao parágrafo único deste mesmo dispositivo, José Paulo

Baltazar Junior defende que  “na remessa do dinheiro para o exterior com o fim de

ocultação, há concurso formal  impróprio  entre os crimes de lavagem de dinheiro e

7 WELTER, Antônio Carlos. O Controle Penal da Lavagem de Dinheiro: “dos crimes/ dogmática
básica”, in Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal, Carla Veríssimo De Carli (organi-
zadora), 2ª Ed., Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 207.
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evasão de divisas, pois os desígnios são autônomos, embora estejam os crimes con-

substanciados nos mesmos atos”8.

O mesmo entendimento foi adotado no voto do rel. da Apelação Crimi-

nal n° 0034208-37.2005.404.7000, TRF4, 8a T., u., D.E. 9/8/2012 (Caso  Merchants

Bank), Des. Fed. Sebastião César de Souza, apesar de referir-se ao crime de evasão de

divisas (caput do art. 22 da Lei n° 7.492/86): 

“(...). Primeiramente, não há a menor dúvida de que o apelante praticou
dois delitos antecedentes (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional tipi-
ficados nos artigos 16 e 22 da Lei 7.492/86), que estão expressamente dis-
criminados no rol de crimes prévios do art. 1º da Lei 9.613/98:
(...)
Assim, a lesividade da conduta do acusado é drasticamente reprovada pelo
Direito Penal Brasileiro justamente para evitar que tal mercado de câmbio
constituído ao largo da fiscalização do Banco Central venha a ser ampla-
mente utilizado por aqueles que praticam os demais delitos antecedentes da
lavagem descritos nos incisos do artigo 1º da Lei 9.613/98. Ou seja, no caso
concreto, os crimes de operação de instituição financeira sem autorização
da autoridade competente e   evasão   de divisas constituem, por si só, um ne-
fasto instrumento para a ocultação de bens provenientes dos mais variados
delitos, independentemente de se apurar se cada um dos clientes de RU-
BENS TADEU WENDLER RIGLIONE enveredaram pelo mundo do crime.
De outra banda, é absolutamente desnecessária a ocorrência da terceira
etapa da lavagem, visto que o crime já estava consumado na primeira fase,
isto é, com a ocultação de valores provenientes dos crimes financeiros. Ade-
mais, Rodolfo Tigre Maia (Op. Cit., p. 42-43) explica o funcionamento das
"lavanderias" constituídas nos "paraísos fiscais", como é o caso das offsho-
re BEVERY HILLS GROUP INC.:
As instituições financeiras multinacionais localizadas nos chamados 'paraí-
sos fiscais' constituem uma importante ferramenta na 'lavagem' de dinheiro.
Inicialmente utilizados de forma intensa apenas no circuito da evasão fiscal,
hoje estes países são muito usados nas etapas de conversão, dissimulação e
integração do dinheiro sujo, mercê do alto grau de proteção do sigilo ban-
cário que asseguram e das modalidades societárias ali admitidas, que pos-
sibilitam o anonimato dos titulares.
Estas atividades envolvem o 'depósito de fundos ilícitos em contas numera-
das secretas e o retorno destes ativos aos Estados Unidos como emprésti-
mos do banco estrangeiro ou de uma corporação de fachada, montada sob
as leis de um país estrangeiro.
Impende ressaltar, por oportuno, que descabe falar em absorção do crime
de   evasão   de divisas pelo delito de lavagem de dinheiro no caso em apreço.
Com efeito,    a adoção das técnicas que resolvem o concurso aparente de
normas não é direta ou automática   , mormente em se tratando do crime de
lavagem de dinheiro, cuja persecução penal prescinde do processo e julga-
mento  dos  crimes  antecedentes,  a  teor  do  artigo  2º,  inciso  I,  da  Lei
9.613/98. O recurso aos modos de resolução do conflito aparente de normas
dependerá, pois, de profundo exame do caso concreto   , conforme adverte o
eminente Des. Federal Abel Fernandes Gomes no ensaio  Lavagem  de di-
nheiro: notas sobre a consumação, tentativa e concurso de crimes:
(...) 

8 José Paulo Baltazar Junior, Crimes Federais, 5ª edição, Livraria do Advogado, p. 595, grifo nosso. 
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Trazendo a relevância da distinção dos institutos acima para o estudodo
crime de lavagem de dinheiro, importa verificar, caso a caso, se opressupos-
to de fato ocorrido tem um ou mais conteúdos delitivos a seremcontempla-
dos pelo Direito Penal. Em caso de haver apenas um, incidirão asregras do
conflito aparente de normas, sob pena de bis in idem. Mas se forem vários,
haverá de incidir o concurso formal ou material de delitos.
Suponhamos que um determinado sujeito 'B', após ganhar muito dinheiro
por meio de uma atividade lícita econômica, resolva remeter grande parte
desses recursos para fora do País de forma clandestina, por não acreditar
na estabilidade da economia nacional em médio prazo. O que importa de-
tectar, de imediato, nessa conduta de remessa de recursos para fora do País
de forma clandestina - que é o pressuposto de fato para a incidência da nor-
ma penal mais adequada - é o conteúdo delitivo existente diante da valora-
ção normativa realizada. E logo se perceberá, com exatidão, que ele se res-
tringe à evasão de divisas, delito capitulado no artigo 22, parágrafo único,
da Lei 7.492/86. Afinal, a atividade antecedente era lícita.
Mas pode ocorrer que o mesmo indivíduo 'B' tenha obtido aqueles recursos
por meio do tráfico ilícito de entorpecentes e os remeta para fora do País
com vistas, num primeiro momento, a dissimular a sua origem, para intro-
duzi-los,  num segundo e  próximo momento,  no Brasil.  Nesse caso,  incli-
namo-nos por entender, numa primeira análise, que o pressuposto de fato
tem apenas um conteúdo delitivo que se insere exatamente naquele eleito
pela norma do art. 1º da Lei 9.613/1998, a qual, pelo princípio da especiali-
dade, deverá prevalecer sozinha sobre a do art. 22, parágrafo
único, da Lei 7.492/1986. Afinal, seja pelo prisma da imputação objetiva,
seja pelo da imputação subjetiva, a conduta do agente apenas estaria a vio-
lar a primeira disposição normativa.
Finalmente, suponhamos que o mesmo protagonista 'B' remeta para fora do
País  os  valores  oriundos  da  atividade  de  tráfico  de  entorpecentes,  pas-
sando-os por diversas contas em instituições financeiras nacionais e estran-
geiras com o fim de afastar o dinheiro de sua origem. Paralelo a isso, uma
vez no exterior, lá o sujeito mantém os depósitos, para reinvesti-los em ativi-
dades econômicas e aplicações financeiras. Nesse caso, o exame da situa-
ção hipotética permite constatar mais de um pressuposto de fato com mais
de um conteúdo delitivo, pois há a remessa para o exterior por meio de vá-
rias contas e instituições financeiras. Nesse caso, o exame da situação hipo-
tética permite constatar mais de um pressuposto de fato com mais de um
conteúdo delitivo, pois que há a remessa para o exterior por meio de várias
contas e instituições financeiras para ocultar ou dissimular a origem ilícita
dos valores, e ainda se identifica a manutenção de depósitos no exterior sem
comunicação às autoridades federais. Aqui a incidência das regras do con-
curso de crimes parece ser a solução adequada para punir os fatos apura-
dos, impedindo a impunidade de algum dos conteúdos delitivos neles identi-
ficados.
(...)
Nessa exata linha de intelecção, destacam-se os seguintes precedente deste
Colegiado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINAN-
CEIRO NACIONAL E DE "LAVAGEM" DE DINHEIRO. […] INEXISTÊN-
CIA DE CONCURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE 'GESTÃO FRAU-
DULENTA' COM OS DE 'EVASÃO DE DIVISAS' E "OPERAR INSTITUI-
ÇÃO  FINANCEIRA  SEM  AUTORIZAÇÃO".  CONCURSO  MATERIAL
COM O CRIME DE 'LAVAGEM" DE VALORES  .  ART. 1º DA LEI Nº
9.613/98. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IM-
POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
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[...] 3. Demonstradas a autoria pelo denunciado e a materialidade dos cri-
mes descritos nos arts. 16 e 22, § único, da Lei nº 7.492/86, em continuida-
de delitiva, bem como do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98,
ante a produção de grande quantidade de prova documental, além de efi-
ciente prova testemunhal. Dolo consistente na vontade livre e consciente
do réu em operar desautorizadamente instituição financeira por equipara-
ção, bem como em evadir e ocultar valores para e no exterior, demonstra-
da a ciência da ilicitude das condutas na prova coligida . […]"
(ACR nº 2004.70.00.021788-4, 8ª Turma,  unânime,  Relator Des. Federal
Luiz Fernando Wowk Penteado, D.J.U. 07-06-2006, grifei).
 Ademais, essa solução foi ratificada, também, pela Colenda Sétima Turma
desta Corte, consoante demonstra a ementa abaixo transcrita:
PENAL.  EVASÃO DE DIVISAS (LEI Nº 7.492/86, ART. 22, PARÁGRAFO
ÚNICO) E LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º). ILICI-
TUDE DE PROVA E PROVA EMPRESTADA – PRELIMINAR AFASTADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.  CONCURSO MATERI-
AL. DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO.
1. Afastada a arguição de ilicitude de prova colhida no exterior, quando a
quebra de sigilo bancário e fiscal finca-se em indícios fortes de prática de
crime, esposada em decisão fundamentada, mostrando-se despicienda a ex-
pedição de carta rogatória ou previsão em tratado, eis que se trata de agên-
cia situada em Foz do Iguaçu/PR.
2. Ausente qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa quando oportu-
nizada à parte a manifestação prévia sobre a utilização de prova empresta-
da.
3. A manutenção de depósito de valores no exterior, sem a declaração ao ór-
gão competente, Receita Federal ou Banco Central, configura o delito de
evasão  de  divisas  previsto  no  parágrafo  único  do  artigo  22,  da  Lei  nº
7.492/86.
4. Autoria suficientemente demonstrada pela atuação do proprietário e ad-
ministrador da empresa e de funcionários que há época promoviam a saída
de divisas ao exterior e lá mantinham depósito sem a devida declaração à
repartição competente.
5. Não se há falar na aplicação do princípio da consunção entre os delitos
de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Aplica-se a regra do concurso
material (CP, art. 69), já que distintas as condutas de remeter ilegalmente
divisas ao exterior sem a devida declaração e a de ocultar e dissimular em
contas lá mantidas os recursos obtidos de crimes contra o sistema finan-
ceiro nacional.  [...] (ACR nº 2003.72.00.010174-2, 7ª Turma, Rel. p/ acór-
dão Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, D.E. 18-06-2009, grifei).
Por fim, o Egrégio STJ corroborou esse entendimento deste Regional ao jul-
gar outro doleiro que igualmente operava com o Merchants Bank of New
York:
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME
CONTRA  O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.  DOCUMENTOS  EM
LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO DA TOTALIDADE DESTES. DES-
NECESSIDADE.  SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA PELO PARQUET.
NULIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  MAJORANTE  DA
"HABITUALIDADE" APLICADA AO DELITO DE  LAVAGEM  DE CAPI-
TAIS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. ABSORÇÃO DO
CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS PELO DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]VI. Não há que falar em consunção entre o crime de evasão de divisas
e do de lavagem de capitais, mas em condutas autônomas, caracterizado-
ras de lavagem de dinheiro.
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VII. A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo
próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que garantam ou le-
vem ao proveito do resultado do crime anterior, mas recebam punição autô-
noma. Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime
antecedente responder por  lavagem  de dinheiro,  dada à diversidade dos
bens jurídicos atingidos e à autonomia deste delito.
VIII. Induvidosa, na presente hipótese, a existência do crime de evasão de 
divisas como crime antecedente.
IX. Recurso desprovido. (REsp 1234097/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 17/11/2011). (...)”. - sublin-
hados adicionados. (Grifamos).

Assim, requer seja reconhecido o concurso formal impróprio entre os cri-

mes em questão, devendo, pois, a r. Sentença ser reformada neste ponto, fato que tam-

bém refletirá na majoração da pena de multa. Subsidiariamente, caso esse Tribunal en-

tenda de forma diferente ao acima exposto, requer-se que o crime absorvido (art. 22,

parágrafo único, da Lei n° 7.492/86) seja utilizado para fins de majoração da pena

base do crime de lavagem de ativos.

3.6. Aspectos da dosimetria da pena

3.6.1. Majoração da pena base: presença de circunstâncias judiciais

(art. 59 do CP) negativas não reconhecidas na sentença. Necessidade

de majoração das penas-base aplicadas aos apelados.

A graduação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código

Penal ocorre na primeira etapa do sistema dosimétrico, na qual é fixada a pena-base

aplicada ao réu condenado, e deve atender à verificação do maior ou menor grau de

reprovabilidade  da  conduta  praticada  pelo  agente,  com a  consequente  valoração da

reprimenda aplicada na sentença. 

Consta do referido dispositivo legal:

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta so-
cial, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequên-
cias do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, confor-
me seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie
de pena, se cabível.
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No caso concreto,  a  r.  sentença,  diante da gravidade em concreto dos

fatos,  aplicou aos apelados penas-base incompatíveis com a reprovabilidade de suas

condutas, razão pela qual deve ser reformada. 

Com relação ao apelado JORGE LUIZ ZELADA, foi aplicada a pena-

base de quatro anos e seis meses de reclusão, conforme consta no dispositivo da r. sen-

tença (item 588):

588. Jorge Luiz Zelada:
Para o crime de corrupção passiva: Jorge Luiz Zelada não tem antecedentes
criminais informados no processo (condenações transitadas em julgado). Já
foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro na ação penal 5039475-
50.2015.404.7000,  mas  pendem  recursos.  As  provas  colacionadas  neste
mesmo feito, indicam que passou a dedicar-se à prática de crimes no exercí-
cio do cargo de Diretor da Petrobras, visando seu próprio enriquecimento
ilícito e de terceiros, o que deve ser valorado negativamente a título de cul-
pabilidade ou personalidade. Conduta social, motivos, comportamento da
vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negati-
vamente. A prática do crime corrupção envolveu o pagamento de cerca de
um milhão e quinhentos mil dólares, o que é um valor bastante expressivo,
atualmente de cerca de R$ 4.800.000,00. Além disso foi direcionada a um
parlamentar  federal,  comprometendo  a  integridade  da  função legislativa.
Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois os vícios
procedimentais na aquisição do Bloco 4 em Benin geraram um prejuízo es-
timado à Petrobrás de cerca de 77,5 milhões de dólares, conforme cálculo
realizado pela Comissão Interna de Apuração da Petrobrás (item 230). A
corrupção com pagamento de propina de um milhão e quinhentos mil dóla-
res e tendo por consequência prejuízo ainda superior aos cofres públicos
merece reprovação especial. Considerando três vetoriais negativas, de espe-
cial reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva,  pena de quatro
anos e seis meses de reclusão.

Como visto, o r. Juízo a quo entendeu existentes três vetores negativos

que merecem reprovação, porém os aplicou em conjunto em montante insuficiente.

Confira-se a gravidade dos fatos.

Conforme apurado na presente ação penal, o procedimento interno de

contratação da empresa CBH pela PETROBRAS para farm-in no campo de petróleo

de Benin, em processo conduzido pela Diretoria Internacional, na época dos fatos co-

mandada por JORGE ZELADA, no qual deliberadamente foram alterados dados do

prospecto, burladas regras de governança e omitidas informações relevantes aos ór-

gãos colegiados da companhia, com fins, sempre, de viabilizar o contrato e gerar pro-

pinas,  em total dissonância com as funções públicas que exercia, razão pela qual era

exigida especial conduta diversa, mormente pelo cargo de relevância que exercia.
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Cumpre  ressaltar  que,  como  Diretor  Internacional  da  PETROBRAS,

JORGE ZELADA possuía remuneração significativamente superior a renda média

mensal do cidadão brasileiro, a qual proporcionava ao apelado e seus familiares uma

vida confortável. Dessa forma, é totalmente desnecessária e injustificável o interesse

do imputado em aumentar criminosamente seus ganhos mediante a prática de diversos

crimes de colarinho branco, o que  denota especial reprovabilidade da  culpabilidade

do apelado. 

Já as circunstâncias da personalidade de JORGE LUIZ ZELADA, em

especial a ganância em acumular riquezas no Brasil e no exterior e a vontade de man-

ter-se no poder, sustentando criminosamente os políticos que o mantinham no cargo de

Diretor Internacional da PETROBRAS, indiferente à deterioração da coisa pública, in-

dicam uma personalidade voltada para o crime, razão pela qual tal circunstância deve

ser valorada negativamente. 

Além disso, em que pese o magistrado a quo ter considerado os motivos

do crime como neutros,  restou claro na instrução processual que JORGE ZELADA

agiu criminosamente por ambição e egoísmo, aceitando e recebendo, para si e para ou-

trem, vantagens indevidas em razão de seu cargo, assim obtendo verdadeira fortuna

mantida em bancos estrangeiros. 

Nesse sentido, é de se destacar que o apelado JORGE ZELADA rece-

bia alto salário por ocupar cargo de primeiro escalão na PETROBRAS e, no entanto,

participou ativamente do gigantesco esquema criminoso voltado para a prática de cri-

mes contra a própria empresa que o empregava, em benefício de apoio político para

seus aliados e vantagens financeiras (propinas) para manutenção de um padrão de vida

elevado, razão pela qual os motivos também devem ser valorados negativamente. 

Por essas razões, deve a r. sentença ser reformada para que a pena base de

JORGE ZELADA seja majorada, nos termos do art. 59 do CP. Note-se que dificilmen-

te se terá situação mais grave do que a ora retratada nos autos.

Com relação ao apelado JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,

na r. sentença foram aplicadas as penas-base de (i) quatro anos e seis meses de reclusão

para o crime de corrupção; e (ii) cinco anos de reclusão para o crime de lavagem de di-
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nheiro, conforme abaixo transcrito:

589. João Augusto Rezende Henriques 
Para o crime de corrupção passiva: João Augusto Rezende Henriques não
tem antecedentes criminais informados no processo (condenações transita-
das em julgado). Já foi condenado por corrupção na ação penal 5039475
50.2015.404.7000, mas pendem recursos. As provas colacionadas neste mes-
mo feito, indicam que faz do crime de corrupção e de lavagem a sua profis-
são, intermediando propinas em contratos da Petrobrás, visando seu próprio
enriquecimento ilícito e de terceiros, o que deve ser valorado negativamente
a  título  de  culpabilidade ou  personalidade.  Conduta  social,  motivos,
comportamento da vítima são elementos  neutros.  Circunstâncias  devem
ser valoradas negativamente. A prática do crime corrupção envolveu o paga-
mento de cerca de um milhão e quinhentos mil dólares, o que é um valor
bastante expressivo, atualmente de cerca de R$ 4.800.000,00. Além disso foi
direcionada a um parlamentar federal, comprometendo a integridade da fun-
ção legislativa. Consequências também devem ser valoradas negativamente,
pois os vícios procedimentais na aquisição do Bloco 4 em Benin geraram
um prejuízo estimado à Petrobrás de cerca de 77,5 milhões de dólares, con-
forme cálculo realizado pela Comissão Interna de Apuração da Petrobrás
(item 230). A corrupção com pagamento de propina de um milhão e qui-
nhentos mil dólares e tendo por consequência prejuízo ainda superior aos co-
fres públicos merece reprovação especial. Considerando três vetoriais nega-
tivas, de especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva, pena
de quatro anos e seis meses de reclusão. 
(…)
Para o crime de lavagem: João Augusto Rezende Henriques não tem antece-
dentes criminais informados no processo (condenações transitadas em julga-
do).  Já  foi  condenado  por  corrupção  na  ação  penal  5039475-
50.2015.404.7000, mas pendem recursos. As provas colacionadas neste mes-
mo feito, indicam que faz do crime de corrupção e de lavagem a sua profis-
são, intermediando propinas em contratos da Petrobrás, visando seu próprio
enriquecimento ilícito e de terceiros, o que deve ser valorado negativamente
a  título  de  culpabilidade ou  personalidade.  Conduta  social,  motivos,
comportamento da vítima são elementos  neutros. Circunstâncias  devem
ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especi-
al sofisticação, com a utilização de não uma, mas duas contas secretas no ex-
terior,  com transações entre elas, inclusive com fracionamento quando da
transferência do produto do crime para dificultar rastreamento. Tal grau de
sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negati-
vamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime
de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001).  Consequências devem ser
valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de cerca
de um milhão e quinhentos mil dólares. A lavagem de significativa quantida-
de de dinheiro merece reprovação a título de consequências. Considerando
três vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de lava-
gem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão. 

Como visto, o r. Juízo a quo entendeu existentes três vetores negativos

que merecem reprovação, porém os aplicou em conjunto em montante insuficiente,

conforme argumentado acima,  fundamentos  que também se  aplicam à situação de
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JOÃO AUGUSTO.

De outro lado, ao fixar a pena-base do apelado JOÃO AUGUSTO RE-

ZENDE HENRIQUES, o magistrado a quo considerou como neutro os  motivos do

crime. Contudo, restou claro na instrução processual que os motivos que influenciaram

o apelado a determinar a prática criminosa foram a ganância, devendo essa circunstân-

cia também ser valorada de forma negativa.

Por essas razões, deve a pena base de  JOÃO AUGUSTO REZENDE

HENRIQUES majorada, nos termos do art. 59 do CP, registrando-se que dificilmente

ter-se-á outro esquema criminoso mais grave do que o ora retratado nos autos.

3.6.2. Concurso homogêneo de causas especiais de aumento de pena

de JORGE LUIZ ZELADA e JOÃO HENRIQUES.

Conforme imputado na denúncia, os apelados JORGE LUIZ ZELADA

e JOÃO HENRIQUES praticaram o crime de corrupção passiva (art. 317, CP) com

dupla majoração, pela incidência das seguintes causas especiais de aumento de pena:

Art. 317 –  Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem
ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofí-
cio ou o pratica infringindo dever funcional.

Art. 327 – Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora  transitoriamente  ou  sem remuneração,  exerce  cargo,  emprego ou
função pública. 
§ 2º – A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de fun-
ção de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, socieda-
de de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder
público.

Entretanto, na r. sentença (item 588), diante da consideração da “causa de

aumento do parágrafo único do art. 317, §1º, do CP”, que fez elevar a pena de seis

anos de reclusão para JORGE ZELADA e JOÃO HENRIQUES pela prática do cri-

me de corrupção passiva, o Magistrado a quo deixou de “aplicar a causa de aumento

do art. 327, §2º, com base no art. 68, parágrafo único, do CP”, que assim dispõe: 
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Parágrafo único –  No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou dimi-
nua. 

Apesar do respeitável entendimento do Magistrado estar inserido no âm-

bito de sua discricionariedade, o MPF, dada as peculiaridades dos crimes imputados e

suas circunstâncias, entende devam ser aplicadas as duas causas de aumento acima es-

pecificadas.  Está-se diante do maior esquema criminoso de corrupção já desco-

berto no Brasil, quiçá no mundo.

A instrução processual da presente ação penal demonstrou que, de fato, o

apelado JORGE LUIZ ZELADA deixou de praticar atos de ofício que lhes eram de-

terminados, bem como os praticou infringindo deveres funcionais (de governança cor-

porativa e de não se corromper), ao omitir intencionalmente e alterar deliberadamente

dados e condições a respeito do negócio em Benin, o que implica a majoração de sua

pena com base no art. 317, § 1°, do Código Penal. 

Por outro lado, como notório, o apelado JORGE LUIZ ZELADA ocu-

pava na época dos fatos o cargo de Diretor Internacional na PETROBRAS, circunstân-

cia concreta e incontroversa que implica a majoração de sua pena com base no art.

327, §2°, do Código Penal.

Tais  circunstâncias  se  comunicam ao  apelado  JOÃO HENRIQUES,

que corrompeu o Diretor JORGE ZELADA e concorreu, portanto, para que o mesmo

praticasse atos infringindo deveres funcionais. 

No plano fático, portanto, tanto a circunstância do §1° do art. 317, quan-

to a circunstância do art. 327, §2°, foram determinantes para a consumação dos atos de

corrupção apurados na presente ação penal. Somente com o elevado grau de atribui-

ções e de autonomia que é conferido a um diretor da Petrobras foi possível a concreti-

zação da contratação fraudulenta apurada na presente ação penal, que logicamente in-

fringiu deveres funcionais regularmente exigíveis. 

Esse  entendimento  encontra  respaldo em precedentes  do  E.  Supremo

Tribunal Federal:
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EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBS-
TITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO  CONSTITUCIONAL.  INAD-
MISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:  CF, ART. 102,  I,  “D” E “I”.
ROL TAXATIVO.  CRIMES  DE  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR
COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRO-
DUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM
CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS.
IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGI-
CA DO  ART.  241  DO  ECA,  COM  REDAÇÃO  DADA PELA LEI  N.
10.764/2003.  IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE
DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226
DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIME-
TRIA.  REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA
FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE
DE HABEAS CORPUS.  NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INS-
TÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AM-
PARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCI-
SOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EX-
TINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
1. A conduta consubstanciada em “fotografar” cenas com pornografia envol-
vendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada
pela  Lei  nº  10.764/2003,  notadamente  à  expressão  “produzir  fotografia”,
cujo valor semântico denota o comportamento de “dar origem ao registro fo-
tográfico de alguma cena”.
2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses
de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de
ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito.
Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada.
3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pe-
los órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na
via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e pro-
batório  inerente  a  meio  processual  diverso.  Precedentes:  HC  97058,
Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Segunda  Turma,  julgado  em
01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pri-
meira Turma, julgado em 09/11/2010.
4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidên-
cia concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez
que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o cri-
me mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso
que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.
5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece,   sob o ângulo
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na
hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial  , limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência
concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é
desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art.
226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do
quantum exasperado.
6.  A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e
julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alí-
neas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetra-
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ção não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta
Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex of-
ficio, da ordem. 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.
(HC  110960,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
19/08/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-185  DIVULG  23-09-2014
PUBLIC 24-09-2014)  (Grifo nosso)

Assim, dada a gravidade, o alcance e a lesividade dos fatos em questão,

bem como a incidência fática de duas causas especiais de aumento de pena, as quais se

encontram previstas nos arts. 327, §2°, CP e art. 317, §1°, CP, deve a r. sentença ser re-

formada para que sejam aplicadas as duas causas de aumento de pena acima referidas,

com o respectivo reflexo na pena de multa, para os apelados JORGE LUIZ ZELA-

DA e JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES.

4. Dos pedidos

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pelo

conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a manutenção dos

pontos não recorridos, para que a r. sentença seja reformada para:

4.1. Condenar o apelado IDALÉCIO DE OLIVEIRA pela prática dos

crimes de corrupção ativa majorada (art. 333, § 2°, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1°,

caput, c/c art. 1°, § 4º, da Lei 9.613/98), em concurso material entre os crimes (art. 69,

CP), nos termos da denúncia;

4.2. Condenar a apelada  CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ pela prática

dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1°, caput, c/c art. 1°, § 4º, da Lei 9.613/98) e

evasão fraudulenta de divisas, na modalidade de manutenção de depósitos não declara-

dos no exterior (art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86), em concurso formal im-

próprio (art. 70, segunda parte, CP) entre os crimes, nos termos da denúncia; 

4.3. Considerar o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP)

entre o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e o crime de manu-

tenção  de  depósitos  não  declarados  no  exterior  (art.  22,  parágrafo  único,  da  lei

7.492/86) para o apelado JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES;

4.4. Valorar negativamente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), com

a conseguente majoração das penas-base aplicadas aos apelados JORGE LUIZ ZE-
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LADA e JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES; e

4.5. Reconhecer o concurso homogêneo entre as causas especiais de au-

mento de pena previstas no art. 327, §2°, CP e no e art. 317, §1°, CP para os apelados

JORGE LUIZ ZELADA e JOÃO HENRIQUES. 

Curitiba, 4 de julho de 2017. 

_____________________
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Procurador Regional da República

_____________________
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Procurador da República
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Procurador da República
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