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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

 

 

 

“O intérprete está vinculado pela objetividade do direito. 
Não a minha ou a sua justiça, porém o direito. Não ao 
que grita a multidão enfurecida, porretes nas mãos, mas 
ao direito”1. 
 
“É durante os mais desafiadores e difíceis momentos que 
o compromisso da Nação com o devido processo é mais 
severamente testado”2.  

 

 

 

 

 

Processo n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR 

 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos da 

ação penal em epígrafe que, pelo douto Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Curitiba/PR, lhe promove o Ministério Público Federal (MPF) - e ora em 

grau de revisão -, vem, por seus advogados infra-assinados, com o devido respeito e não 

se conformando com a sentença condenatória lavrada na origem, à presença desta Corte 

Regional, apresentar suas inclusas  

 

RAZÕES DE APELAÇÃO 

                                                
1 GRAU. Eros Roberto. Por que tenho medo dos Juízes. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 22.  
2 Ministra Sandra O’ Connor, Suprema Corte dos Estados Unidos. 
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o que faz com supedâneo no art. 600, caput e § 4º, do Código de Processo Penal e 

demais normativos de regência, em razão dos fatos e jurídicos fundamentos em frente 

articulados. 

 

Requer, pois, seja o apelo processado, conhecido e provido para 

os fins que vão abaixo enunciados. 

 
Termos em que, 

pede deferimento. 

 
De São Paulo (SP) a Porto Alegre (RS), 11 de setembro de 2017. 

 
CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 

 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 

 

LARISSA TEIXEIRA. QUATTRINI 

OAB/SP 175.235  

 

MARIA DE LOURDES LOPES 

OAB/SP 77.513 

 

PAULA NUNES MAMEDE ROSA 

OAB/SP 309.696 

 

LUIS HENRIQUE P. SANTOS 

OAB/SP 401.945 

 

ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE 

OAB/SP 390.453 

 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 

OAB/SP 396.470 

 

SOFIA LARRIERA SANTURIO 

OAB/SP 283.240 

 

PEDRO H. VIANA MARTINEZ 

OAB/SP 374.207 

AMANDA ZECCHIN DAS CHAGAS 

OAB/SP 401.096 
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RAZÕES DE APELAÇÃO 

 

Apelante: Luiz Inácio Lula da Silva 

Apelado: Ministério Público Federal 

Processo n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR 

Origem: 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL, 

 

COLENDA CÂMARA, 

 

EMÉRITOS DESEMBARGADORES. 

 

“[...] os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos 
em ambiente de serenidade, não podem deixar‐se 
contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido, 
por juízos paralelos resultantes de manifestações da 
opinião pública que objetivem condicionar o 
pronunciamento de magistrados e Tribunais, pois, se 
tal pudesse ocorrer, estar‐se‐ia a negar, a qualquer 
acusado em processos criminais, o direito 
fundamental a um julgamento justo, o que 
constituiria manifesta ofensa não só ao que 
proclama a própria Constituição, mas, também, ao 
que garantem os tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil ou aos quais o Brasil 
aderiu”3. 
 

 

 

 

                                                
3 Voto do Ministro Celso de Mello, Decano no STF, na Ação Penal 470/STF.  
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– I –  

CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES 

 

Nas razões que são nesta oportunidade apresentadas ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, será demonstrada a inocência do Apelante — 

evidenciando-se que sua condenação foi lastreada em ilações cerebrinamente 

construídas pelo Magistrado de primeiro grau a partir de uma análise parcial e 

facciosa dos autos e descoberta de qualquer elemento probatório idôneo. 

 

Em verdade, o douto Magistrado sentenciante: 

 

(i) reconheceu a inexistência de qualquer vantagem indevida paga ao 

Apelante com uso de “valores obtidos pela Construtora OAS nos 

contratos com a Petrobras”, o que afasta a competência do Juízo a quo 

para processar e julgar o feito conforme orientação firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal segundo a qual a conexão somente se 

caracteriza diante de “fatos que se imbriquem de forma tão profunda” 

com supostos desvios na Petrobras deverão ser apurados pelo Juízo da 

13ª Vara Federal Criminal de Curitiba (Inq. 4.130/QO); 

 

(ii) desferiu ataques à Defesa do Apelante, evidenciando, mais uma vez, 

sua hostilidade com relação aos Advogados responsáveis pela defesa 

técnica, desnudando sua desconversável parcialidade e consequente 

suspeição4; 

 

                                                
4 Interessante mencionar a análise da sentença feita por José Francisco Siqueira Neto, em 
https://www.conversaafiada.com.br/brasil/algoritmos-desnudam-parcialidade-de-moro, que constatou: 
“O curioso e verdadeiramente inacreditável é a autoridade judicial consumir aproximadamente 20% da 
Sentença (da página 10 à 55) para ataques políticos e ideológicos ao Réu e seus advogados de defesa, 
em evidente demonstração de perda completa e absoluta da imprescindível imparcialidade do julgador, 
sabidamente indispensável requisito do julgamento justo nos moldes preconizados pelas mais expressivas 
manifestações de Direito Internacional.” 
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(iii) condenou o Apelante por crime de corrupção passiva sem indicar ato 

de ofício correspondente, em divórcio com o próprio tipo penal que 

entendeu concretizado, em aberta discrepância com a melhor doutrina5 e 

jurisprudência pátrias6, e, ademais, sem estabelecer qualquer relação de 

causalidade da suposta e inexistente conduta imputada com a afirmada 

intáctil vantagem indevida; 

 

(iv) não logrou apontar qualquer vantagem indevida solicitada ou recebida 

pelo Apelante, afirmando, sem qualquer sentido técnico-jurídico e falto 

de qualquer prova, que teria havido, no caso, a “atribuição” de uma 

propriedade imobiliária; 

 
(v) não conseguiu indicar no decisum o núcleo verbal correspondente à 

ficta conduta do Apelante, utilizando como única base real para a 

condenação a narrativa isolada do corréu José Adelmário Pinheiro 

(Leo Pinheiro) acerca de um fantasioso caixa geral de propinas e a 

afirmada compensação com os valores relativos à aquisição e reforma de 

um apartamento no município de Guarujá. 

 

Neste cenário, após a arguição das diversas nulidades que tisnam 

e maculam irremediavelmente o feito sub examine, quais sejam, (i) a incompetência do 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para a cognição, (ii) a suspeição da pessoa do 

Juiz que presidiu a instrução e julgou a ação; (iii) a suspeição dos membros do 

Ministério Público Federal; (iv) o cerceamento do direito de defesa em razão do 

                                                
5 “Para a caracterização do crime de corrupção passiva é indispensável que o agente público receba 
vantagem indevida pela prática (ou promessa) de um ato de ofício específico. O ato de ofício deve ser 
detalhado ou particularizado, não podendo ser um ato qualquer, um ato em tese, um ato abstrato ou 
genérico. Para a configuração do tipo é necessário que o ato de ofício, em torno do qual é praticada a 
conduta incriminada, seja inerente à função exercida pelo funcionário público.” In: WUNDERLICH, 
Alexandre. Código Penal Comentado. Miguel Reale Junior (coord.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 926. 
6 “[...] o ato de ofício constitui requisito indispensável à plena configuração típica do crime de corrupção 
passiva, tal como vem este delito definido no art. 317, caput, do Código Penal.” STF – Inquérito nº 785-
DF, in RTJ 176/50. 
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indeferimento de provas pertinentes e requeridas oportuno tempore; (v) a inexistência 

de correlação entre a denúncia e a sentença; e, por fim, (vi) a ausência de 

fundamentação da sentença –, restará ainda demonstrado que, no merecimento da 

pretensão punitiva, inexiste prova da existência material da infração e da culpa do 

Apelante e que a sentença laborou em diversos equívocos técnicos, seja no tocante aos 

tipos penais invocados, seja em relação a outros (e nucleares) aspectos correlatos. 

 

O poder de punir do Estado não pode se basear em abstratas 

narrativas ou em meras conjecturas. Ou há responsabilização penal com supedâneo 

em provas ou o único desfecho possível para a lide é a absolvição, conforme a precisa 

advertência de TARUFFO: 

 

“Vale à pena, todavia, frisar aqui os fatores que podem levar à construção de 
narrativas que têm pouco ou nada a ver com a verdade dos fatos da causa. 
Essas narrativas podem se fundar em fatos irrelevantes, ou em fatos inventados 
pelo narrador (sem qualquer fundamento racional ou probatório); podem ser 
usadas, ainda, para afirmar a existência de fatos que não foram provados 
justamente porque a falta de provas determinara uma lacuna na sequência de 
eventos narrada. Preencher as lacunas com o escopo de construir uma 
narrativa completa significa, em realidade, que fatos que não são verdadeiros 
(pois não há qualquer prova que demonstre sua existência) são apresentados 
como se verdadeiros fossem, simplesmente porque se inserem coerentemente 
no acontecimento narrado. Em síntese: se falta (por não ter sido provado) um 
fato que seria necessário para o desenvolvimento organizado do 
acontecimento, esse é simplesmente obtido no stock of knwoledge de que o 
narrador dispõe e inserido na posição apropriada no interior do mosaico. 
Consequentemente, o mosaico do acontecimento parece coerente e completo, 
independentemente de quantas peças falsas tenham sido inseridas. Tudo isso 
significa, substancialmente, que não se pode esperar que essas narrativas em 
alguma medida sejam respeitosas à verdade dos fatos. A circunstância de 
serem holisticamente coerentes não acrescenta nada à sua falta de 
veracidade.”7 

 

O que se busca, portanto, como eixo central do presente 

recurso, é tão-somente que haja um julgamento à vista das provas contidas nos 

autos – que, aliás, em nada conspiram contra o Apelante – e que observe a melhor 

                                                
7 TARUFFO, Michele. A prova. Tradução de João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 245. 
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técnica jurídica. Nada mais e nada menos, pois, como deixou afirmado o Magistrado 

de primeiro grau, ninguém está acima da lei, mas não faz mal lembrar que ninguém 

está abaixo do seu alcance. 

 

– II – 

SÍNTESE FÁTICA 

 

Em um primeiro momento, antes de se adentrar à síntese nuclear 

da presente ação penal e crivar a respectiva sentença condenatória, necessário se faz 

tracejar breves considerações sobre as investigações que precederam a persecução em 

juízo, deram causa à intercorrência da denúncia e, consequentemente, à instauração da 

lide penal por meio do recebimento desta última. 

 

Mais uma vez, importante se mostra registrar que desde o 

princípio a hipótese que norteou a atuação da Força-Tarefa da “Operação Lava Jato” e 

do Juízo a quo – com atuação simbiótica em incontáveis oportunidades – é a de que a 

partir de 2003 passou a existir no Brasil um cenário de “corrupção sistêmica”. E o 

Apelante estaria no “vértice” de um suposto esquema criminoso. 

 

A inocultável verdade é que as investigações que antecederam a 

denúncia sempre foram direcionadas contra a pessoa do Apelante e decididamente 

marcadas por grosseiras violações de garantias fundamentais, bem como por desrespeito 

a normas constitucionais e leis ordinárias. Tais violações envolveram, dentre outras 

medidas, indiscriminadas e arbitrárias quebras de sigilo fiscal e bancário, irrestritas 

buscas e apreensões, ilegal interceptação telefônica do ramal-tronco do escritório de 

advocacia Teixeira, Martins & Advogados — onde diversos profissionais atuam nesta 

defesa técnica —, ilegal condução coercitiva para compulsória tomada de depoimentos 

pela Polícia Federal sem a presença dos requisitos legais e outras truculências 

equivalentes. 
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Nesta oportunidade, porém, é necessário emprestar especial 

destaque ao inquérito policial – do qual se originou a presente ação penal – que 

tramitou de forma oculta, à sorrelfa, desde a sua instauração, concedido acesso à 

Defesa a duras penas e mesmo assim somente após muita insistência e dois dias antes 

da elaboração do relatório final pela autoridade policial, ato final da investigação e 

por meio do qual se indiciou o Apelante. 

 

Em poucas palavras: no dia 15.08.2016, o Apelante tomou 

conhecimento da existência do inquérito policial nº 5035204-61.2016.4.04.7000, que 

havia sido instaurado no dia 22.07.2016 e tramitava de forma oculta. Diante dessa 

descoberta defensiva, foi requerido o necessário acesso aos respectivos autos, mas o 

Magistrado a quo indeferiu esse pedido de seus Patronos. Será que entendeu que o 

investigado não tem o direito de ficar ciente do que contra ele se apura ou, no caso, se 

tramava? Se assim for, são muito maus os tempos em que vivemos, porque o poder do 

Estado repousaria em mãos atrabiliárias. 

  

Diante da clara violação à Súmula Vinculante nº 14/STF e à 

Resolução STF nº 579/2016, bem como a dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais de regência, em 19.08.2016 foi ajuizada Reclamação Constitucional 

perante o STF (nº 24.975) e, somente após a adoção dessa medida, o Juízo sentenciante 

(em 24.08.2016), decidiu conceder a mercê do acesso ao mencionado inquérito policial 

por parte da Defesa, fazendo interromper – apenas neste momento – a obstrução 

indevida e inaceitável. 

 

Ocorre que, em 26.08.2016, ou seja, dois dias após ser 

finalmente concedido o acesso aos autos até então herméticos e encriptados, a 

autoridade policial que presidia o feito – e que registra alentado histórico de ataques à 

reputação e à honra do Apelante nas redes sociais8 – resolveu elaborar seu relatório 

                                                
8 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,delegados-da-lava-jato-exaltam-aecio-e-atacam-pt-na-
rede,1591953. 
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final, dando por encerradas as investigações e promovendo o indiciamento do Apelante 

sem sequer conferir-lhe a oportunidade de se manifestar acerca das apurações realizadas 

até aquele momento, ou mesmo pleitear à autoridade a realização de alguma diligência, 

conforme facultado pelo art. 14 do CPP — como seria normal caso houvesse real 

interesse em se chegar à verdade real no relativo aos fatos sindicados. 

 

Neste contexto, em 14.09.2016 o Ministério Público Federal 

ofereceu denúncia contra o Apelante e sua falecida esposa, Dona Marisa Letícia Lula 

da Silva, bem como contra José Adelmário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), Agenor 

Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Hoti Yonamine, Paulo Roberto Valente Gordilho, 

Paulo Tarciso Okamotto e Roberto Moreira Ferreira, acusando-os da prática dos crimes 

de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. 

 

Note-se que o Ministério Público Federal contou com nada menos 

que 55 dias para analisar documentos e redigir a denúncia, vazada em 149 páginas e 

instruída por 305 anexos, em um total aproximado de 16.000 (dezesseis mil) páginas, 

enquanto à Defesa não foi concedido prazo equivalente para apresentação da resposta à 

acusação, restando gravemente prejudicados a par conditio e o exercício defensivo. Par 

conditio? Nem pensar! Certamente ela é ali havida por velharia fóssil, própria de 

sistemas “liberaloides”, que asseguram o direito de liberdade (alheia, claro) como 

“fetiche” decrépito e obsoleto.  

 

No exato dia em que a denúncia foi aforada, o Ministério Público 

Federal convocou e concedeu entrevista coletiva à Imprensa, com uso de um 

famigerado PowerPoint, muito utilizado para fazer prosélitos, atitude que escandalizou 

a comunidade jurídica nacional e internacional. Naquele aberrante expediente 

publicitário da Acusação, o Apelante foi apresentado em rede nacional — e 

internacional — de rádio e televisão como “comandante máximo do esquema criminoso 

de corrupção identificado na Lava Jato”. Trial by media era o indisfarçável propósito 

ministerial. 
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Além disso, o Magistrado de piso já nessa época deixava entrever 

suas motivações pessoais e incontidas idiossincrasias em relação à pessoa do Apelante 

e ao presente feito, como põe à calva a cisão da investigação paulista que se referia ao 

apartamento 164-A, tríplex, do Condomínio Solaris. Explica-se: é que em 10.03.2016 o 

Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou denúncia contra o Apelante e sua 

esposa, além de outras pessoas, que se referia ao mesmo imóvel, atribuindo aos 

imputados a prática dos delitos de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica. Em 

14.03.2016, o Juízo da 4ª Vara Criminal de São Paulo houve por bem declinar de sua 

competência para julgar esse feito ao entendimento de que os fatos narrados guardavam 

conexão com o esquema delituoso que envolve a Petrobras (Operação Lava Jato), 

determinando, por isso, a remessa dos autos ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. 

 

Este, por sua vez, ao apreciar – em data de 20.09.2016 – a 

denúncia oferecida pelo MPF que deu origem à presente ação penal, declarou-se 

parcialmente incompetente para julgar o feito oriundo da Justiça paulista, ressalvada 

apenas sua jurisdição sobre o Apelante e sua esposa, devolvendo os autos ao Juízo de 

origem em São Paulo (4ª Vara Criminal da Capital), para que nesta os demais 

denunciados ali respondessem à ação penal. Percebe-se que sem qualquer cerimônia ou 

prurido de legalidade procedimental, o Juízo a quo escolheu as pessoas a quem 

desejava julgar e, sem qualquer amparo na Constituição ou nas leis, reformou a decisão 

da Magistrada paulista, dirimindo conflito jurisdicional em que era parte e usurpando 

competência do Superior Tribunal de Justiça para a resolução de tal incidente, que 

envolvia o Judiciário de jurisdições distintas – estadual e federal – de dois entes 

federativos distintos. Mais esse ato, contaminado de acachapante ilegalidade, do Juiz 

Federal paranaense aqui sentenciante foi objeto de indignação profunda por parte da 

Defesa do Apelante, que ajuizou Reclamação perante aquele Tribunal Superior 

(Reclamação nº 32.876/PR), que ainda pende de decisão definitiva. 

 

Pois bem. 
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Segundo a narratio facti contida na inicial acusatória, o Apelante 

teria sido responsável pela nomeação e manutenção de Renato de Souza Duque e Paulo 

Roberto Costa como Diretores de Serviços e Abastecimento da Petrobras, com o único 

propósito de que estes possibilitassem a atuação criminosa de um preexistente cartel 

constituído por diversas empreiteiras, dentre elas, a Construtora OAS, para o fim de 

fraudar licitações em detrimento da estatal e proveito próprio.   

 

Ainda de acordo com a tese acusatória, a Construtora OAS teria 

pagado, para tanto, – e sistematicamente – vantagem indevida por meio de um 

imaginário “caixa geral de propinas”, que seria alimentado por valores desviados da 

Petrobras a partir de três contratos firmados entre esta empresa e consórcios dos quais 

participava a Construtora OAS Ltda. — relativos a uma obra na Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (REPAR)9 e a duas obras na Refinaria Abreu e Lima (RNEST)10. Para o 

Órgão acusador, teriam sido desviados, por meio dos referidos contratos, R$ 

87.624.971,26. 

 

Assoalha mais a denúncia que o Apelante recebeu de forma 

direta da OAS, em benefício pessoal, valores oriundos do mencionado “caixa geral de 

propinas”, no total de R$ 3.738.738,07, consubstanciados no apartamento 164-A, 

tríplex, do condomínio Solaris, na cidade de Guarujá/SP, reformado e parcialmente 

mobiliado, bem como no armazenamento de bens pessoais (acervo de ex-Presidente da 

República) junto à empresa Granero. 

 

O imóvel, segundo a exordial acusatória, teria sido “efetivamente 

entregue” (p. 94) ao Apelante. 

 

                                                
9 Obras de ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de instáveis da Carteira de Coque pelo Consórcio 
CONPAR. 
10 Implantação das UHDT’s e UGH’s e implantação das UDA’s pelo Consórcio RNEST-CONEST. 
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Para chegar a esse mirífico montante, os agentes policiais e do 

Parquet somaram os valores relativos ao apartamento tríplex (R$ 1.997.981,89), 

supostamente destinado ao Apelante, e realizaram cálculo de atualização, chegando ao 

fantasioso valor de R$ 2.424.990,83 que, somado aos R$ 1.313.747,24 dispendidos para 

armazenagem do patrimônio histórico e cultural brasileiro que constitui o acervo 

presidencial, totalizam os R$ 3.738.738,07. Surrealismo aritmético em quintessência! 

 

Em 20.09.2016 a inaugural acusatória foi recebida pelo Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba, dando início formal à presente ação penal. Ressalte-se que 

a decisão de sua admissibilidade, conforme exaustivamente sublinhado, configurou 

verdadeiro despacho de acusação por meio do qual o MM. Juiz, em vez de rejeitar a 

denúncia por inépcia, passou a suprir suas acachapantes deficiências, a desempenhar o 

papel de auxiliar da acusação ao buscar esclarecer aspectos obscuros da denúncia e 

levantar novas hipóteses acusatórias, promovendo verdadeiro “aditamento” ao libelo 

acusatório preambular. 

 

Oferecidas e processadas as respostas à acusação, o feito teve 

regular – mas não muito! – prosseguimento. Foram realizadas 27 (vinte e sete) 

audiências e ouvidas 73 (setenta e três) testemunhas, sendo 27 (vinte e sete) de acusação 

e 46 (quarenta e seis) de defesa. 

 

Durante toda a instrução processual, diversas nulidades, 

ilegalidades e arbitrariedades foram perpetradas e se tornaram objeto de impugnação 

por parte desta Defesa como abaixo se detalhará.  

 

Em data de 21.06.2017 vieram aos autos as alegações finais (ou 

memoriais finais).  

 

Nas suas, o Ministério Público Federal sustentou a infundada 

acusação inicial reafirmando que a vantagem indevida teria sido efetivamente entregue 
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ao Apelante por meio da transferência da titularidade (e respectiva personalização e 

decoração) da propriedade do mencionado apartamento tríplex, e, ainda, do pagamento 

de valores referentes a contrato de armazenamento de bens do acervo presidencial. 

Segundo a postulação final do Parquet, a entrega do apartamento tríplex teria ocorrido 

de maneira simulada, oculta, com a manutenção da titularidade formal da propriedade 

em nome da OAS, com vistas a dissimular o ilícito praticado, pela ocultação da 

realidade patrimonial.  

 

Na tentativa de suprir a manifesta, clara e desconcertante ausência 

de qualquer lastro probatório capaz de sustentar a pretensão punitiva e de lograr a 

condenação do Apelante, o Órgão ministerial se socorreu do esdrúxulo argumento de 

que o caso envolvia crimes de “grande complexidade” de “difícil prova” e, por isso, 

deveria ser adotada a “moderna” teoria explanacionista, ou seja, da flexibilização da 

constitucional presunção de inocência e remissão do ônus probatório, necessariamente a 

cargo de quem acusa, conferindo-se “elasticidade à admissão das provas da acusação” 

e o “devido valor à prova indiciária”. Em suma, um grande e profundo mergulho no 

retrocesso do Medievo processual penal, com abdicação dos foros civilizatórios 

sedimentados pela Humanidade através dos séculos. A vanguarda do atraso científico, 

dir-se-ia sem medo de errar. 

 

Ao cabo, requereu a condenação do Apelante pelos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de capitais, bem como o arbitramento cumulativo de dano 

mínimo no valor de R$ 87.624.971,26, a ser revertido em favor da Petrobras, a despeito 

de requerer, mais duas vezes, essa mesma quantia. Acromegalia acusatória 

estarrecedora! 

 

Em seguida, apresentou a Defesa seus memoriais finais 

demonstrando articuladamente a intercorrência de inúmeras nulidades no feito, mesmo 

antes do início formal da persecução in judicio – a incompetência do Juízo e da própria 

Justiça Federal, a suspeição do Magistrado a quo – eivas que perseveram até esta parte –
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, a inépcia da denúncia, a questão prejudicial homogênea, que ditava a necessidade de 

sobrestamento do feito até a conclusão do Inquérito 4.325 em trâmite perante o STF –, 

e, quanto ao merecimento, postulou com veemência a insonegável absolvição deste 

Apelante dada a atipicidade de sua conduta e, ainda, pela ausência de sua participação 

em qualquer ato ilícito eventualmente praticado por terceiros. 

 

Naquela oportunidade procedimental, ficou cabalmente 

demonstrado que, durante seus anos de governo, o Apelante agiu ativa e eficazmente no 

combate à corrupção e à criminalidade em geral e, ainda, no fortalecimento da 

transparência da atividade pública. Ademais, evidenciou-se que os Diretores da 

Petrobras eram, sempre foram e seguem sendo eleitos pelo Conselho de Administração 

da empresa, conforme disposto na Lei das Sociedades Anônimas e no Estatuto da 

Companhia, bem como a inexistência de qualquer ato do Apelante nos processos 

licitatórios que culminaram nos contratos apontados como irregulares. 

 

Especificamente quanto ao apartamento dito tríplex, emergiu 

incontrastável da prova documental, oral e pericial que o Apelante jamais recebeu a 

posse ou a propriedade do imóvel inquinado de indevida vantagem, o qual continua a 

pertencer à OAS Empreendimentos Ltda.  

 

Demonstrou-se, ainda, que esta última empresa IMOBILIÁRIA 

(que não se confunde com a EMPREITEIRA de obras de engenharia civil que 

contratara com a Petrobras), agindo na condição de proprietária, deu esse imóvel em 

garantia à Caixa Econômica Federal em 2010, por meio de pacto hipotecário e, ainda, 

através da transferência de 100% dos direitos econômico-financeiros sobre o aludido 

apartamento a um fundo gerido pelo mencionado banco público (FI-FGTS) entidades 

creditícias estas que, por óbvio, não são a pessoa do Apelante. Pergunta-se: poderia 

uma mesma coisa ser e não ser ao mesmo tempo de propriedade de alguém?  

 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

17 
 

Nada obstante, essa copiosa catarata de provas de inocência foi 

olimpicamente ignorada pelo Juízo a quo, que estava e sempre esteve determinado a 

condenar o Apelante.  

 

Assim, no dia 12.07.2017, foi lavrada pelo Magistrado a pré-

anunciada sentença condenatória, o qual, apesar das avassaladoras provas da inocência 

do Apelante, fechou-se à realidade probatória e obstinadamente acolheu a acusação, 

para considerar este culpado e incurso nas penas dos delitos de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro relativamente ao apartamento tríplex — infligindo-lhe a pena de 

reclusão por nove (9) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de 185 dias-multa, 

cada dia-multa fixado no valor de cinco salários mínimos vigentes à época dos supostos 

fatos. 

 

A sentença se suporta fundamentalmente no depoimento do 

corréu aspirante a colaborador José Adelmário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), 

executivo da OAS, e elucubrações extraídas desse mendaz depoimento. Há, ainda, na 

justificação processual da injusta condenação, referências a papéis que sequer estão 

assinados, por isso apócrifos, e até a matérias jornalísticas. 

 

Em resumo, a decisão aqui guerreada ora afirma que o 

apartamento em tela teria sido “atribuído” (nova forma de aquisição de propriedade?) 

ao Apelante, ora assoalha que este seria titular da respectiva “propriedade de fato” 

(também novidade do Direito das Coisas particular do ilustrado Sentenciante?). 

 

Quer porque quer o Juízo a quo que o “Termo de Adesão e 

compromisso de participação” firmado em 01.04.2005 por Dona Marisa Letícia e 

referente a um apartamento simples (unidade 141) no Residencial Mar Cantábrico no 

Guarujá; bem como um “Termo de Adesão e compromisso de participação”, sem 

qualquer assinatura, referente a um apartamento (duplex – unidade 174) no mesmo 

condomínio; e uma “Proposta de Adesão sujeita à aprovação”, supostamente firmada 
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por Dona Marisa Letícia em 12.04.2005 relativamente à aquisição de unidade no 

Residencial Mar Cantábrico (este parcialmente rasurado e sem que tivesse sido possível 

identificar a autoria dos manuscritos ou o momento temporal das rasuras); juntamente 

com supostos documentos que indicam que o tríplex nunca foi posto à venda pela OAS, 

seriam “provas” de que o imóvel teria sido “atribuído” ao Apelante e seria fruto do 

pagamento de propina. É preciso se querer muito – mas querer muito mesmo! – para se 

aceitar esse contorcionista e rocambolesco método racional para se crer não naquilo que 

se vê, mas no que se deseja ver – no caso, ardentemente –, acreditar por insulada 

“convicção”.  

 

A sentença assegura ainda que mesmo antes da prova oral já seria 

possível relacionar o apartamento 164-A e as reformas nele realizadas ao Apelante, 

com base em mensagens apreendidas nos aparelhos celulares de executivos da OAS, as 

quais, diga-se de passagem, em momento algum mencionam seu nome ou de sua 

falecida esposa.  

 

Nessa trilha, o Juízo a quo entra a fazer considerações aos 

depoimentos contidos nos autos. Inicia a análise a partir do termo de interrogatório 

judicial do Apelante, buscando garimpar possíveis contradições entre seu conteúdo e o 

das declarações que prestara perante a autoridade policial federal quando de sua ilegal 

condução coercitiva, reconhecendo, em seguida, comporem meras contradições 

circunstanciais. 

 

Mais adiante, são pinçados depoimentos de funcionários da OAS 

— que comprovam justamente que o Apelante sempre foi tratado como potencial 

comprador do apartamento, e não proprietário do imóvel, e que as reformas foram 

realizadas a fim de tornar o apartamento mais atrativo para uma eventual aquisição. No 

entanto, surpreendente, desconectada e arbitrariamente, afirma que tais depoimentos não 

condizem com as provas documentais. 
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Logo depois, entra a analisar o interrogatório de José Adelmário 

Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), principal elemento de sustentação da sentença 

condenatória, asseverando que seu depoimento confirma a tese da acusação, 

sublinhando trechos do que foi dito por esse corréu aspirante a colaborador que, 

convenientemente, se faz encaixar na tese acusatória pré-concebida, de olho no gordo 

prêmio prometido e a ser recebido. 

 

Ressalta que Léo Pinheiro confirmou a participação da OAS no 

esquema que desviou valores da Petrobras e que o pagamento de vantagem indevida ao 

Partido dos Trabalhadores era controlado por uma conta corrente informal, cujos 

créditos eram gerados por contratos com a petrolífera. Arremata que o apartamento 

tríplex seria destinado ao Apelante, sendo que a diferença de preço entre este e o 

apartamento simples originalmente adquirido, bem como os custos da reforma, seriam 

descontados da famigerada – e fantasiosa – “conta geral de propinas”. 

 

Foca, em seguida, nos interrogatórios de Paulo Roberto Gordilho, 

Roberto Moreira Ferreira, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e Fábio Hori 

Yonamine, que não trazem informações concretas acerca do tríplex atribuído ao 

Apelante, sendo certo que este último assegura não ter conhecimento de que o 

apartamento 164-A estava destinado a quem quer que seja. 

 

O próprio Juiz sentenciante reconhece que há diversas 

contradições entre os depoimentos prestados e faz divagações em torno do motivo pelo 

qual estes conflitos teriam se verificado, numa clara tentativa de suprir a debilidade do 

conjunto indiciário que suporta a sentença. Além disso, todos os demais depoimentos 

contrários à tese inicial de acusação foram apenas e simplesmente desconsiderados 

porque, segundo a sentença, não explicaram a escassa prova documental. A verdade, 

porém, é que tais depoimentos — prestados sob o compromisso de dizer a verdade (o 

que não é o caso de Leo Pinheiro) — foram desconsiderados por contrariarem o 
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depoimento do corréu aspirante a colaborador, Léo Pinheiro, que atende às aspirações 

da acusação e, por consequência, daquele Juízo.  

 

A oitiva deste corréu foi o caminho encontrado pela acusação e 

pelo Juiz para justificar uma injustificável condenação, flagrantemente destituída de 

qualquer baldrame factual e empírico ou mesmo de prova de culpa. 

 

Mais adiante são mencionados diversos depoimentos, dentre os 

quais os de Paulo Roberto Costa, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Pedro Barusco, 

formais colaboradores. Importante ressaltar que nenhum deles afirmou ter qualquer 

relação com o Apelante, tampouco fizeram qualquer afirmação que pudesse indicar o 

envolvimento deste último em solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de 

vantagem indevida. 

 

Por fim, buscando embasar a condenação, novamente se retorna 

ao industriado interrogatório de Léo Pinheiro: 

 
“773. Para ser mais preciso, José Adelmário Pinheiro Filho declarou não se 
recordar especificamente dos acertos na Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(REPAR), mas que, quanto ao contrato na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima 
(RNEST), foi procurado diretamente por João Vaccari Neto para o pagamento 
de 1% sobre o valor do contrato ao Partido dos Trabalhadores ("Eu fui 
procurado pelo senhor João Vaccari e ele me falou que tinha um pagamento de 
1% para o PT, isso foi diretamente comigo"). Concordou com a solicitação e o 
valor foi incorporado na aludida conta corrente geral de propinas, depois 
debitada para, entre outros propósitos, abater a diferença do preço do 
apartamento 164-A, triplex, do Condomínio Solaris, e o custo da reforma do 
aludido apartamento. Declarou que o pagamento foi inicialmente motivado 
para que a Construtora OAS passasse a ser convidada pela Petrobrás para 
participar de grandes obras, o que viabilizou o seu ingresso no grupo das 
empreiteiras que ajustavam fraudulentamente as licitações.” 

 
E é com âncora nessas afirmações que o Magistrado de primeiro 

grau chega à conclusão de que existiria um esquema criminoso complexo no qual o 

Apelante teria papel central e de que a OAS teria destinado R$ 16.000.000,00 à 

imaginária conta geral de propina mantida entre o Grupo e o Partido dos Trabalhadores, 
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dos quais teriam sido descontados os valores referentes à aquisição, reforma e 

decoração do apartamento 164-A, tríplex — que teria sido “atribuído” ao Apelante. 

Labiríntica e tortuosa trajetória de raciocínio que vai desaguar em um rematado sofisma. 

 

Registre-se que em raro momento de acerto o Apelante foi 

absolvido do delito de lavagem de dinheiro que lhe era imputado em razão do acervo 

presidencial. Essa acusação não dava para se acolher sem se expor à pública 

reprovação! 

 

Colacione-se, neste passo, trechos da sentença em que são 

abordados os supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro atribuídos ao 

Apelante: 

 
890. Mesmo na perspectiva do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
indicação por ele dos Diretores da Petrobrás que se envolveram nos crimes de 
corrupção, como Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque e a sua 
manutenção no cargo, mesmo ciente de seu envolvimento na arrecadação de 
propinas, o que é conclusão natural por ser também um dos beneficiários dos 
acertos de corrupção, representa a prática de atos de ofícios em infração da 
lei. É certo que, provavelmente, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não 
tinha conhecimento de detalhes e nem se envolvia diretamente nos acertos e 
arrecadação de valores, pois tinha subordinados para tanto, mas tendo sido 
beneficiado materialmente de parte de propina decorrentes de acerto de 
corrupção em contratos da Petrobrás, ainda que através de uma conta geral de 
propinas, não tem como negar conhecimento do esquema criminoso. 
 
891. Não se deve olvidar que o esquema criminoso era complexo, com vários 
participantes e, embora coubesse aos Diretores da Petrobrás ou aos 
operadores realizar os acertos de corrupção, a sua permanência no cargo 
dependia de sua capacidade em arrecadar recursos aqueles que os sustentavam 
politicamente, entre eles o então Presidente. 
 
892. Do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de R$ 
2.252.472,00, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do 
apartamento tríplex (R$ 1.147.770,00) e no custo das reformas (R$ 
1.104.702,00), foram destinados como vantagem indevida ao ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 
correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
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configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes 
de lavagem de dinheiro. 
 
894. A manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 
2009 até pelo menos o final de 2014, ocultando o proprietário de fato, também 
configura conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de 
dinheiro. 
 
895. A agregação de valor ao apartamento, mediante a realização de reformas 
dispendiosas, mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do 
imóvel e o beneficiário das reformas, configura igualmente conduta de 
ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. 

 

Após tais fundamentos, o decisum conclui que o Apelante 

deveria, então, ser condenado pela prática de um crime de corrupção passiva e um crime 

de lavagem de dinheiro em concursus delictorum.  

 

Assim é que se proferiu sentença condenatória considerando o 

Apelante como incurso nas penas do art. 317, § 1º, do Código Penal, “pelo recebimento 

de vantagem indevida do Grupo OAS em decorrência do contrato do Consórcio 

CONEST/RNEST com a Petrobrás”, bem como nas penas do art. 1º, inciso V 

(dispositivo revogado em 2012), da Lei nº 9.613/1998 em razão da “ocultação e 

dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, tríplex, e do beneficiário das 

reformas realizadas”. 

 

Em face de tais conclusões, se lhe impôs a pena de seis anos de 

reclusão pelo suposto delito de corrupção passiva, determinando-se, de maneira 

surpreendente e contraditória, que o último ato criminoso teria se dado em junho de 

2014, e três anos e meio de reclusão em razão do ficto crime de lavagem de dinheiro, 

estabelecendo-se que teria ocorrido entre 2009 e 2014. Marcos de repercussão 

prescricional adrede ensaiados. 

 

Não menos surpreendente foi o quanto restou decidido acerca do 

regime de cumprimento de pena. Fixado o inicial como o fechado para todos os corréus 
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condenados, os dados que ticam à progressão — matéria de execução penal — é que 

merecem especial destaque. 

 

Relativamente a Léo Pinheiro, condenado a dez anos e oito meses 

de reclusão, sua Defesa requereu o “reconhecimento da colaboração com a Justiça” e a 

consequente redução da pena em 2/3, o que foi ratificado pelo MPF, muito embora, 

registre-se, inexista qualquer colaboração formal. Assim, o magistrado de primeiro grau 

entendeu possível a concessão em seu prol de “benefícios legais”.  

 

Ao depois, aduz que Léo Pinheiro já foi condenado, com penas 

elevadas, em duas ações penais e ainda responde a outras ações perante aquele Juízo, e 

tece considerações afirmando ser muito mais apropriado que ele próprio, o Juiz a quo, 

decida sobre a unificação das penas. A expansão jurisdicional se mostra ali uma 

avalanche. 

 

Assim, conclui que, considerando “a elevada culpabilidade do 

condenado, o papel relevante dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a 

consistência do depoimento com as provas documentais dos autos, a relevância do 

depoimento para o julgamento deste feito”, não seria necessário impor, como condição 

para a progressão de regime, a completa reparação dos danos decorrentes do crime 

imputado, possibilitando que ela ocorra após o cumprimento de tão somente dois 

anos e seis meses de reclusão no regime fechado, independentemente do total das 

penas aplicadas nas outras ações penais, que poderão ser revistas por esse Egrégio 

Tribunal em sede de apelação. Faz pensar! 

 

Em relação a Agenor Franklin, o MM. Juiz agiu de forma 

semelhante. Condenado a seis anos de reclusão, a Defesa do corréu requereu o 

“reconhecimento da colaboração com a Justiça”, pedido ratificado pelo Parquet, ainda 

que, ressalte-se mais uma vez, não exista qualquer acordo formal homologado. Ainda 

assim, entendeu-se pela possibilidade de concessão de benefícios. 
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Da mesma forma, Agenor Franklin já foi condenado a elevadas 

penas em duas ações penais e ainda responde a outras ações perante aquele Juízo. Em 

razão disso, entendeu o magistrado que serie ele o julgador indicado para unificar 

penas. 

 

Diante disso, considerando os mesmos elementos – “a elevada 

culpabilidade do condenado, o papel relevante dele no esquema criminoso, a 

colaboração tardia, a consistência do depoimento com as provas documentais dos 

autos, a relevância do depoimento para o julgamento deste feito” – julgou que seria 

apropriado não impor como condição para a progressão de regime a completa reparação 

dos danos decorrentes do crime, determinando, ainda, que a progressão seria 

possível após o cumprimento de dois anos em regime fechado, não importando o 

quantum de pena aplicada nos demais casos, as quais poderão ser revistas por essa 

Colenda Corte. 

 

No que diz respeito ao Apelante, o entendimento foi bem diverso, 

ficando fixado na sentença que a progressão de regime de cumprimento de pena estaria 

condicionada à reparação do dano, estabelecido, mais adiante, em R$ 16.000.000,00: 

 
953. Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes 
do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O MPF calculou o valor com 
base no total da vantagem indevida acertada nos contratos do Consórcio 
CONPAR e RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles. Reputa-se, 
mais apropriado, como valor mínimo limitá-lo ao montante destinado à conta 
corrente geral de propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos 
Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhões de reais, a ser corrigido 
monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao mês a partir de 
10/12/2009. Evidentemente, no cálculo da indenização, deverão ser 
descontados os valores confiscados relativamente ao apartamento. 
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Assim, contrariando o que já fora decidido e alertado por esse 

Egrégio Tribunal11 durante o julgamento da Apelação Criminal nº 5012331-

04.2015.4.04.70012, imiscui-se o Magistrado da cognição, em matéria que não é de sua 

alçada, ao pretender condicionar a progressão de regime aos outros réus após o 

cumprimento de dois anos e meio da pena, no caso de Léo Pinheiro, e dois anos no caso 

de Agenor Franklin. 

 

Ou seja, além do Juízo a quo, mais uma vez, tratar na sentença de 

tema estranho às suas atribuições – porquanto ligado à competência da execução –, 

ainda tratou os acusados de forma desigual no tocante aos requisitos para a progressão 

de regime, apenas acentuando que o critério da impessoalidade passou longe do decisum 

recorrido. 

 

No mesmo julgado, o Juízo a quo ainda houve por bem 

determinar o confisco do apartamento 164-A, triplex, Edifício Salina, Condomínio 

Solaris, no Guarujá, matrícula 104801 do Registro de Imóveis do Guarujá, por 

considerá-lo produto de crime de corrupção e de lavagem de dinheiro. Para tanto, 

expediu ofício ao Juízo da 1ª. Vara de Falências e de Recuperação Judicial da Comarca 

de São Paulo, comunicando que “por ocasião da prolação da sentença condenatória 

nos autos acima, foi decretado o sequestro e confisco do apartamento 164-A, triplex, do 

Condomínio Solaris, de matrícula 104.801 do Registro de Imóveis do Guarujá/SP como 

produto de crime, com base no art. 91, II, "b", do CP”, razão pela qual “o imóvel não 

pode mais ser considerado como garantia em processos cíveis”. Em 01.08.2017 foi 

expedido ofício pelo juízo da recuperação judicial, comunicando o deferimento do 

sequestro, conforme decisão proferida em 31.07.2017. 

 

Pois bem.  

                                                
11 Disponível em < http://www.conjur.com.br/2017-jul-10/juizes-acusam-moro-usar-acordos-amarrar-
cortes-superiores > Acesso em agosto de 2017. 
12 Notas taquigráficas da sessão de julgamento disponíveis no evento 154 daquela apelação criminal. 
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Publicada a sentença, foram opostos embargos de declaração 

diante das manifestas contradições, omissões e obscuridades constantes de seu corpo, os 

quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. 

 

Na decisão de rejeição dos embargos declaratórios, o Juiz de 

primeiro grau, apesar de rechaçar o recurso e reforçar a condenação, terminou por 

reconhecer o que sempre foi dito pela Defesa: o Apelante não foi beneficiado por 

valores desviados de três contratos firmados pela Petrobrás — indicados na 

denúncia como “Os contratos que originaram as vantagens indevidas” (p. 63) — 

assim como nunca foi o proprietário do tríplex. 

 

Consigne-se, ao fim, que dias depois da prolação da sentença, o 

juízo de piso, por meio de decisão manifestamente ilegal – que confunde reparação de 

danos com produto ou proveito do crime, e se baseia em mera cogitação –, determinou o 

bloqueio de todos os bens do Apelante. Tal decisão foi objeto de Mandado de 

Segurança impetrado perante esse Egrégio Tribunal, o qual se encontra pendente de 

julgamento. 

 

Inconformada com a sentença ora atacada, o Apelante interpôs o 

presente recurso de apelação, oportuno tempore (em 31.07.2017). 

 

Conforme será demonstrado a seguir, a sentença se encontra 

eivada de vícios e nulidades, bem como prenhe de violações a normas constitucionais e 

infraconstitucionais que estão a reclamar a sua reforma.  
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– III –  

 DAS NULIDADES 

 

“Ora, não é certamente através dos erros e do 
arbítrio que se procede racionalmente à 
descoberta da verdade sobre o crime e sobre 
o réu. Ao reverso, há insanável contradição 
entre processo errado e descoberta da 
verdade. Não se pode descobrir a verdade 
através do erro”.13 
 

“É durante os mais desafiadores e difíceis 
momentos que o compromisso da Nação com o 
devido processo é mais severamente testado.”14  
 

Sobre atos processuais nulos, discorrem GRINOVER, SCARANCE 

FERNANDES e GOMES FILHO: 

 

“[...] os atos nulos são aqueles em que a falta de adequação ao tipo legal pode 
levar ao reconhecimento de sua inaptidão para produzir efeitos no mundo 
jurídico.”15 

 

De sua vez, TOURINHO FILHO assevera: 

 

“Nulo é o ato imperfeito, defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção de 
ineficácia. [...] Para ser válido, o ato processual deve ser praticado de 
conformidade com o paradigma legal. Não o sendo, torna-se, evidentemente, 
atípico. E, quando a atipicidade sofre a sanção de ineficácia, o ato se diz 
nulo.”16 

 

Assim, o ato nulo é aquele praticado em desconformidade com o 

paradigma legal. O reconhecimento de sua nulidade implica a inexistência da produção 

                                                
13 MONTALBANO, Giuseppe. Il Diritti di Libertà del Cittadino e il Processo Penale. Rivista di diritto 
processuale penale, 1957, p. 297. 
14 Ministra Sandra O’ Connor, Suprema Corte dos Estados Unidos. 
15 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 
As nulidades no processo penal. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 16. 
16 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva. 
2010, p. 536. 
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de efeitos no mundo jurídico. Todo ato jurídico que contraria garantia 

constitucionalmente assegurada é absolutamente nulo e ineficaz. Desta forma 

entendem GRINOVER, SCARANCE FERNANDES e GOMES FILHO: 

 
“As garantias constitucionais-processuais, mesmo quando aparentemente 
postas em benefício da parte, visam em primeiro lugar ao interesse público na 
condução do processo segundo as regras do devido processo legal.  
 
Resulta daí que o ato processual, praticado em infringência à norma ou ao 
princípio constitucional de garantia, poderá ser juridicamente inexistente ou 
absolutamente nulo; não há espaço, nesse campo, para atos irregulares sem 
sanção, nem para nulidades relativas.”17 

 
Na espécie, um número sem fim de violações a garantias 

constitucionais asseguradas a quem é acusado da prática de um delito foram perpetradas 

contra os direitos de liberdade do Apelante, conforme esmiuçado a seguir, na seguinte 

ordem: 

 
(i) incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; 

(ii) suspeição do magistrado que julgou a ação penal em primeiro grau; 

(iii) suspeição dos membros do Ministério Público Federal; 

(iv) cerceamento do direito de defesa; 

(v) falta de correlação entre a denúncia e a sentença; e 

(vi) ausência de fundamentação da sentença. 

 
Senão, vejamos. 

 

III.1. DA INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR 

 

A garantia do juiz natural é uma das mais elementares proteções 

ao indivíduo no Estado Democrático de Direito e está insculpida na Constituição da 

República na forma de vedação à criação de um juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, 

                                                
17 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 
As nulidades no processo penal. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 21. 
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XXXVII), bem como no direito fundamental de a pessoa ser julgada pelo órgão 

jurisdicional legalmente competente e previamente definido como tal (art. 5º, LIII). 

 

Tratados internacionais ratificados pelo Brasil também trazem a 

previsão expressa da garantia do juiz natural, competente, como o artigo 14.1 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992) e o artigo 8.1 da 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992): 

 

PIDCP 
ARTIGO 14.1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de 
justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas 
garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra 
ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. [...] 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CADH 
Artigo 8.1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem 
seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 
 

Esse princípio ganha efetividade e eficácia na forma de regras de 

competência, sendo que sua violação, no âmbito processual penal, enseja a nulidade 

absoluta dos atos praticados, bem como de todos aqueles que deles decorrem (art. 564, 

inc. I, cc. art. 573, §1º, ambos do Código de Processo Penal). 

 

A Constituição da República e o Código de Processo Penal 

estabelecem critérios sucessivos de determinação da competência, segundo os quais, 

para aferição do juiz concretamente competente, não se podem olvidar as etapas de: (i) 

verificação da competência originária de alguma das cortes de superposição (arts. 102, 

I, e 105, I, da Constituição da República); (ii) verificação da competência da esfera 

restrita das Justiças Especiais; (iii) verificação da competência da Justiça Comum em 

âmbito Federal ou da Justiça Comum Estadual; (iv) verificação da competência 
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originária do órgão superior ou inferior; (v) verificação da competência territorial; (vi) 

verificação da competência de juízo; (vii) verificação da competência interna do juiz do 

caso concreto (v.g., art. 399, § 2º, CPP). 

 

No atinente à modificação (ou prorrogação) de competência na 

esfera processual penal, essa operação representa a ampliação da competência de um 

juízo, mediante a conexão ou a continência, para retirada da atribuição de 

competência de outro, que normalmente teria a competência para a cognição daquele 

feito: 

 
“Tem-se a prorrogação de competência quando o órgão jurisdicional 
originariamente incompetente para o julgamento de determinado processo 
adquire a competência em virtude da aplicação de quaisquer das regras 
processuais que impõem a reunião de processos.”18 

 
No caso concreto, a incompetência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR pode ser aferida a partir da observação de cinco realidades fático-jurídicas: 

 

(a) as sucessivas prorrogações de competência ao longo das 

investigações que antecederam, bem como no curso da Operação “Lava-

Jato”, em patente usurpação da competência originária do Supremo 

Tribunal Federal, da competência territorial de outras Seções Judiciárias 

e da Justiça Comum Estadual; 

 

(b) o reconhecimento do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR de que 

não há correlação entre os supostos desvios de contratos da Petrobras e o 

custeio da construção do Condomínio Solaris, da reforma ou da 

mobilização da unidade 164-A, nem mesmo da armazenagem dos bens 

do acervo, o que afasta a alegação prévia deste mesmo Juízo de conexão 

a autorizar a prorrogatio e consequente distribuição por dependência do 

feito; 

                                                
18 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 293. 
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(c) a incompetência para apuração dos supostos crimes de corrupção; 

 

(d) a incompetência para apuração dos supostos crimes de lavagem de 

capitais; e 

 

(e) a incompetência objetiva para julgar crimes que teriam como vítima 

uma Sociedade de Economia Mista.  

 
Impressiona o fato de o Poder Judiciário brasileiro, por seus 

Tribunais Superiores inclusive, não haver feito cessar esse verdadeiro festival de 

irregularidades procedimentais até o presente momento, perpetuando a atividade 

jurisdicional de órgão judicante manifestamente incompetente, que se valeu de 

esdrúxulas e infinitas prorrogações de competência para consecução de um projeto 

pessoal de “consagrador do combate à corrupção sistêmica”, em flagrante desatenção ao 

mandamento constitucional do juiz natural. 

 

É o que se demonstra agora, com mais detalhes. 

 

a) da usurpação sistemática de competência por parte do juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR no curso da Operação “Lava Jato” 

 

A cada nova fase da “Operação Lava Jato” o Juízo a quo 

construiu artificialmente a prorrogação de sua competência em virtude de alegada 

conexão com crime de lavagem consumado em Londrina/PR, no qual foram 

investigadas as condutas de Alberto Youssef e de Carlos Habib Chater por 

investimentos da empresa CSA Project Finance na Dunel Indústria e Comércio Ltda., 

em suposta lavagem de capitais do Deputado Federal José Janene (PP-PR). 
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O inquérito nº 2006.70.00.018662-8 é a origem dessa espiral 

ascendente e perene de ilegítimas prorrogações de competência. Naqueles autos, a 

autoridade policial requereu a abertura de investigação para apurar suposta participação 

de Alberto Youssef em quadrilha que cometeria crimes de lavagem de dinheiro em 

benefício do Deputado Federal José Janene (doc. 01 – fl. 06): 

 

 

 
Em que pese a Constituição da República determinar que 

membros do Congresso Nacional devam ser processados originariamente no Supremo 

Tribunal Federal (art. 53, caput e §1º c.c. art. 102, I, “b”), o Juízo da 13ª Vara Federal 

de Curitiba/PR autorizou a investigação que partia da hipótese de que um Deputado 

Federal no curso do mandato comandaria uma quadrilha de lavagem de dinheiro, 

ao invés de remeter os autos para o Pretório Excelso. E a Constituição? Às urtigas? 

 

Chama atenção o fato de o deferimento dos pedidos da autoridade 

policial ter ocorrido sem manifestação prévia do Ministério Público Federal19, em 

atividade marcadamente inquisitorial do Juízo, e tendo como base conversações de 

interceptação telefônica (doc. 01 – fls. 10-11): 

 

                                                
19 Como detalhado nos autos do RHC nº 83.289 / RS, pendente de julgamento pelo Col. Superior Tribunal 
de Justiça, essas investigações foram marcadas pela comunicação entre autoridade policial e magistrado, 
com deferimento de medidas sem a prévia manifestação do parquet, o que representa patente subversão 
da ordem processual penal. 
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[...] 

 

 

Acontece que tal interceptação registrou comunicação entre 

Adolfo Góis e Roberto Brasiliano, um advogado e seu cliente, sobre a tomada de 

depoimento que seria realizada perante a Polícia Federal. No curso dessa interceptação 

ilegal – dado que é violadora da prerrogativa profissional insculpida no art.7º, II, Lei nº 

8.906/1994 – foi obtida a informação de que Alberto Youssef teria conhecimento de 

contas em proveito do Deputado Federal José Janene (doc. 01 – fls. 07-08): 
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[...] 

 

 

Indubitável, portanto, que a investigação contida nos autos nº 

2006.70.00.018662-8 adveio maculada de ilicitude já em sua própria instauração. 
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Com o perpassar do tempo, anos e anos de devassa, com mais de 

centena de quebras de sigilo fiscal e bancário, diligências e apreensões de documentos, 

todas inconclusivas, essas investigações (autos de nº 2006.70.00.018662-8) foram 

revigoradas com a abertura do inquérito nº 5049557-14.2013.404.7000/PR, 

procedimento que fundamenta a distribuição por dependência de todas as investigações 

realizadas urbi et orbi pela Operação Lava Jato. 

 

Com a morte de José Janene em 14.09.2010, não haveria mais 

razão para a aplicação da regra sobre prerrogativa de foro de membro do Congresso 

Nacional. Some-se a isso o fato de que as autoridades tiveram, à época, conhecimento 

de que a empresa CSA Project Finance era localizada em São Paulo e Alberto Youssef 

operava e residia nesta cidade, conforme manifestação do Juízo em decisão datada de 

11.11.2013 (evento 3), nos autos de nº 5049557-14.2013.404.7000/PR. Apesar disso, os 

autos não foram remetidos para qualquer das varas especializadas (ou não) da Subseção 

Judiciária de São Paulo, local onde, supostamente, teriam ocorrido os delitos então em 

apuração. Por quê? 

 

As investigações objeto desse inquérito ressuscitado culminaram 

na deflagração da ação penal nº 5047229-77.2014.4.04.7000/PR. Naquela denúncia20, a 

“Força-Tarefa” apontou como “indícios de crimes antecedentes” o suposto 

recebimento, por José Janene, de R$4.100.000,00, presumidamente relacionados a 

pagamentos e transferências bancárias apurados na AP nº 470/STF. Contudo, 

propositadamente ignorou-se o fato de que José Janene faleceu antes da prolação de 

qualquer sentença condenatória sobre os fatos investigados de que era suspeito no caso 

“mensalão”. Salta aos olhos o fato de que esta ação penal, mesmo sendo resultante de 

uma investigação de quase uma década, sequer conseguiu identificar e afirmar de forma 

categórica qual o crime antecedente dos alegados atos de lavagem de capitais. 

                                                
20 Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-
mpf/documentos/arquivo-10-denuncia> 
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Pede-se vênia para transcrever trecho do relatório do Juízo na 

sentença proferida no âmbito do aludido processo (evento 556), no qual é feita 

referência à hipotética origem de valores indevidos de José Janene que 

supostamente foram ocultados e dissimulados com participação de Alberto 

Youssef: 

 

“2. A denúncia tem por base o inquérito 2006.7000018662-0, o processo 
5001438-85.2014.404.7000 e conexos. Cópia do inquérito foi juntada pelo 
MPF no evento 3 desta ação penal. 
 
3. Em síntese, segundo a denúncia, os acusados teriam lavado recursos 
criminosos de titularidade do ex Deputado Federal José Janene para 
investimentos em empreendimento industrial em Londrina/PR, constituindo a 
empresa Dunel Indústria. 
 
4. Relata a denúncia que o ex-Deputado José Janene foi denunciado na Ação 
Penal nº 470 perante o Supremo Tribunal Federal, restando provado 
naqueles autos o recebimento por ele e por outros deputados do Partido 
Progressista, por quinze vezes, de propina, no montante de cerca de R$ 
4.100.000,00, no esquema fraudulento conduzido por Marcos Valério 
Fernandes de Souza. Referido Deputado teria escapado da condenação por 
ter falecido antes do julgamento. 
 
5. Cerca de R$ 1.165.600,08 em recursos criminosos, de titularidade de José 
Janene, teriam, por sua vez, sido investidos subrepticiamente em 
empreendimento industrial em Londrina, especificamente na empresa Dunel 
Indústria, que seria de Hermes Freitas Magnus e Maria Teodora Silva. Destes, 
R$ 537.252,00 seriam originados de transferências bancárias de contas em 
nome de pessoas interpostas, mas controladas por Carlos Habib Chater, 
segundo a denúncia, operador do mercado de câmbio negro em Brasília. 
Destes, R$ 618434.08 teriam origem na empresa CSA Project Finance 
Consultoria e Intermediação de Negócios Empresariais Ltda., empresa esta 
controlada por Alberto Youssef. 
 
6. Ainda segundo a denúncia, durante a investigação, o acusado Ediel Viana 
Filho teria apresentado, em 23/07/2012, à Polícia Federal, agindo por ordem 
de Carlos Habib Chater e Dinorah Abrão, um contrato de mútuo 
ideologicamente falso (fl. 1.862 do inquérito), a fim de justificar falsamente 
depósito efetuado, no valor de R$ 130.013,50, pela empresa Angel Serviços 
Terceirizados Ltda. em favor da empresa CSA - Project Finance para o 
empreendimento em Londrina. O contrato de mútuo está assinado pelos 
acusados Ediel Viana da Silva e Rubens de Andrade Filho. Assina ainda o 
contrato como testemunha Carlos Alberto Pereira da Costa. 
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7. Os fatos configurariam, além do crime de lavagem, os crimes de falsidade 
ideológica e o de uso de documento falso, arts. 299 e 304 do CP. 
 
8. Também segundo a denúncia, os acusados, além de terem montado 
empreendimento industrial em Londrina com recursos criminosos, buscaram 
apropriar-se indevidamente do patrimônio imobilizado, material e intelectual, 
da empresa Dunel Indústria em detrimento de seus sócios Hermes Freitas 
Magnus e Maria Teodora Silva.” 

 

O Magistrado sentenciante chegou a admitir que no curso da 

interceptação decretada em face de Carlos Chater (autos do processo 5026387-

13.2017.4.04.7000, distribuído por dependência e vinculado ao supracitado processo nº 

2006.70.00.018662-8), surgiram indícios da prática de crimes por terceiros que não 

compunham o “grupo criminoso” comandado por este, ocorrendo o que se denomina 

“encontro fortuito de provas”:  
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Ora, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na questão de 

ordem do Inq. 4130, que o simples encontro fortuito de provas não pode justificar a 

prevenção: 

 
“Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no RHC nº 120.379/RO, Primeira 
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14, assentou que ‘a 
conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples encontro 
fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação principal 
não tem o condão de impor o unum et idem judex’, bem como que ‘o simples 
encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da 
investigação em andamento não enseja o simultaneus processus’. 
Outrossim, ainda que o juízo processante, com base nos depoimentos do 
imputado colaborador e nas provas por ele apresentadas, tenha decretado 
prisões e ordenado a realização de busca e apreensão ou de censura telefônica, 
essa circunstância não gerará sua prevenção, com base no art. 83 do Código 
de Processo Penal, caso devam ser primariamente aplicadas as regras de 
competência do art. 70 do Código de Processo Penal (local da consumação) ou 
do art. 78, II, a ou b, do Código de Processo Penal (conexão ou continência), 
uma vez que a prevenção, repita-se, é um critério subsidiário de aferição da 
competência. 
Corroborando essa assertiva, exemplifico: o fato de um juiz de um foro em que 
encontrado um cadáver ser o primeiro a decretar uma medida cautelar na 
investigação não o torna prevento, nos termos do art. 83 do Código de 
Processo Penal, para a futura ação penal caso se apure que o corpo tenha sido 
apenas ocultado naquela localidade e que o homicídio, em verdade, tenha-se 
consumado em outra Comarca. Nessa hipótese, prevalece o forum delicti 
commissi (foro do lugar da infração), critério primário de determinação da 
competência, pois a prevenção não pode se sobrepor às regras de competência 
territorial.” 

 

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal: 

 
EMENTA: "OPERAÇÃO LAVA-JATO". INVESTIGAÇÃO. PECULATO. 
COMPETÊNCIA. PROVA. ENCONTRO FORTUITO. CONEXÃO 
INSTRUMENTAL. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. CRIMES 
SEM INTERDEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. LOCAL DO FATO. 1. Contra 
decisão que rejeita exceção de incompetência, não há previsão legal para 
recurso, razão pela qual não se conhece recurso de apelação, salvo se houver, 
consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, flagrante ilegalidade, 
quando admissível a impetração de habeas corpus. 2. O juízo de 
admissibilidade do habeas corpus para tratar de matérias outras não 
relacionadas ao direito de ir e vir, deve levar em conta o princípio da 
proporcionalidade, a fim de evitar o comprometimento da ampla defesa e da 
utilidade da própria ação penal. Hipótese excepcional de intervenção recursal 
no juízo instrutório exclusivamente em razão da peculiaridade do caso. 3. O 
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artigo 2º, II, da Lei nº 9.613/98 e o artigo 80 do CPP excepcionam a regra de 
unidade de processo e julgamento descrita no artigo 79 do Código de Processo 
Penal. É dizer, nas hipóteses de investigação ou ação penal que envolve o 
crime de lavagem de dinheiro, é facultado ao Juízo competente para o 
julgamento de tal delito decidir, caso a caso, pela conveniência da cisão do 
feito. 4. O encontro fortuito de provas no curso de investigação, por si, não 
subtrai ou firma a competência para processamento da ação penal do juízo que 
conduziu o inquérito policial e determinou as diligências, devendo ser 
verificada a conexão entre os crimes. 5. Decorrendo a descoberta do crime de 
peculato de investigação que tinha como objeto principal apurar os crimes de 
lavagem de dinheiro e inexistindo relevância instrumental a manutenção de 
ambos os crimes pelo mesmo juízo, não há óbice à cisão do processo e 
encaminhamento ao competente para apuração do crime previsto no art. 312 
do Código Penal. 6. Hipótese em que a utilização da mesma conta corrente não 
torna o juízo da lavagem de dinheiro para todos os crimes eventualmente 
praticados pelos mesmos agentes. Inexistindo conexão instrumental 
indissociável, aferida caso a caso, não se há de falar em causa de modificação 
da competência, devendo prevalecer a regra do local da infração. 7. Em se 
tratando de crimes praticados contra ente federal ou em detrimento de bens ou 
serviços da União, a competência para processamento do feito é da Justiça 
Federal. 8. Ordem de habeas corpus concedida.21 
 

A decisão acima colacionada, proferida em 08.11.2013, 

desmembrou aquele feito, dando origem a 04 operações policiais voltadas a investigar 

os diferentes núcleos de operadores de “câmbio negro”, denominados pelo Ministério 

Público Federal como “confraria de doleiros”22. As operações policiais foram 

denominadas (i) Lavajato (sic), envolvendo Carlos Habib Chater (5001438-

85.2014.404.7000/PR); (ii) Bidone, envolvendo Alberto Youssef (5049557-

14.2013.404.7000/PR); (iii) Dolce Vitta, envolvendo Nelma Mitsue Penasso Kodama 

(5048401-88.2013.4.04.7000); e (iv) Casablanca, envolvendo Raul Henrique Srour, 

(5048550-84.2013.404.7000). 

 

Dessas investigações o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba 

expandiu sua competência e passou a investigar – nos autos de nº 5001446-

62.2014.404.7000/PR (Operação Bidone) – o ex-Diretor de Abastecimento da 

Petrobras, Sr. Paulo Roberto Costa, residente no Rio de Janeiro/RJ, por supostos 

                                                
21 TRF4, HC 5036591-96.2015.404.0000, Oitava Turma, Relator: Des. João Pedro Gebran Neto, juntado 
aos autos em 05/11/2015.  
22 http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-9-denuncia 
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desvios em contratações das obras na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada 

em Ipojuca/PE, e posterior lavagem de dinheiro no Município de São Paulo/SP. 

Logo, ex vi art. 2º, II, da Lei nº 9.613/1998, a decisão sobre a unidade de processo e 

julgamento das imputações caberia ao juízo da Subseção Judiciária de São Paulo/SP. 

 

Na denúncia contida nos autos nº 5026212-82.2014.4.04.7000, na 

qual foi alegado superfaturamento da Unidade de Coqueamento Retardado da Refinaria 

de Abreu e Lima, de responsabilidade do Consórcio Nacional Camargo Corrêa, liderado 

pela empreiteira Camargo Corrêa S/A, imputou-se a Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de 

Abastecimento da Petrobras, a prática de lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra 

a Administração Pública e participação na organização criminosa liderada pelo doleiro 

Alberto Youssef23. 

 

Foi a partir da investigação e consequente ação penal de nº 

5026212-82.2014.4.04.7000, instauradas contra Paulo Roberto Costa por supostos 

desvios em obras na Refinaria Abreu e Lima, que a “Operação Lava Jato” alastrou o 

poder jurisdicional da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o âmbito nacional, 

tornando-a competente para julgar qualquer conduta humana ou empresarial relacionada 

à Petrobras em qualquer ponto território nacional, em que pese se tratar de sociedade de 

economia mista (Súmula 42 do STJ). 

 

Ou seja, de supostos ilícitos sobre investimentos perpetrados no 

seio da empresa de Alberto Youssef, especificamente a alegada lavagem de capitais de 

José Janene, atos sem qualquer vinculação com a Petrobras, o Juízo fabricou a 

ampliação de sua competência ad infinitum, investigando a contratação de obras e a 

responsabilidade de funcionários da companhia até se chegar à presente ação penal (nº 

5046512-94.2016.4.04.7000), na qual se propõe a punir um ex-Presidente da República 

por fatos de seu total desconhecimento ou poder legal de controle e determinação. 

                                                
23 http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/arquivo-8-denuncia 
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É difícil definir o que causa mais espanto: 

 

 essa origem eivada de ilegalidades e a pública vocação do Magistrado pela 

atividade persecutória (em lugar da imparcial equidistância), com a mantença de 

uma investigação contra autores (José Janene e Alberto Youssef) e não à vista 

de fatos, durante cerca de uma década e em usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal e da Seção Judiciária de São Paulo; 

 

 as subsequentes e infinitas prorrogações de competência para conhecimento de 

qualquer ato alegadamente relacionado a megacontratos de obras da Petrobras 

com consórcios de construtoras nacionais; 

 

 ou, finalmente, saber-se que o juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR 

reconheceu que não existe vínculo nenhum entre as contratações da 

Petrobras e as alegadas vantagens indevidas e os valores supostamente 

ocultados e dissimulados em favor do Apelante e mesmo assim se 

reconhecer competente para o tema. 

 

É o que se passa a ferir em seguida. 

 

b) do reconhecimento da ausência de vínculo entre os contratos da Petrobras e o 

custeio da construção, reforma e decoração da unidade 164-A 

 

O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR admitiu em que não 

há qualquer vínculo entre os contratos firmados pela Petrobras que foram indicados na 

denúncia e o financiamento do empreendimento Solaris, o custeio da reforma e do 

mobiliário instalado na unidade 164-A, nem mesmo na armazenagem de bens do acervo 

presidencial. 
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Com relação à unidade 164-A, referida manifestação foi 

produzida na decisão datada do dia 18.07.2017 (evento 981), em sede de embargos de 

declaração (evento 975) opostos pelo Apelante. Conforme entendimento do Juízo, este 

JAMAIS afirmou que os valores em contratações da OAS com a Petrobras foram 

utilizados para o suposto pagamento de vantagem indevida em benefício do Apelante: 

 

“Este Juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores 
obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobrás foram utilizados 
para pagamento da vantagem indevida para o ex-Presidente. 
 
Aliás, já no curso do processo, este Juízo, ao indeferir desnecessárias perícias 
requeridas pela Defesa para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado 
claro que não havia essa correlação (itens 198-199). 
 
Nem a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime antecedente a corrupção, 
exigem ou exigiriam que os valores pagos ou ocultados fossem originários 
especificamente dos contratos da Petrobrás.” (destacou-se) 

 

Já com relação aos bens do acervo, admitiu na sentença (evento 

948) que não há prova alguma de que o caixa imaginário com créditos de contratações 

da OAS com a Petrobras tenha custeado o contrato de armazenagem: 

 

920. Com efeito, foram colhidas provas documentais de que parte dos bens do 
acervo presidencial do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando de sua 
retirada do Palácio do Planalto, foi armazenada em depósito da empresa 
Granero Transportes Ltda. e de que os custos deste armazenamento, de R$ 
1.313.747,24, foram arcados pelo Grupo OAS. 
 
921. Consta que, em 22/10/2010, a empresa Granero emitiu orçamento a 
pedido do acusado Paulo Tarciso Okamoto para armazenagem dos bens 
pertencentes a Luiz Inácio Lula da Silva, tendo ele sido aceito em 27/12/2010. 
(evento 3, comp268, comp273 e comp274) 
 
922. Apesar disso, o contrato de armazenagem, com valor mensal de R$ 
21.536,84, foi celebrado, em 01/01/2011, entre a Construtora OAS e a Granero 
(evento 3, comp269). 
 
[...] 
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927. Não há nenhuma dúvida quanto à importância cultural e histórica da 
preservação do acervo presidencial. A oitiva de várias testemunhas nesse 
sentido, arroladas pela Defesa de Paulo Tarciso Okamotto, foi desnecessária. 
 
928. A situação é, portanto, um pouco diferente da que envolve o apartamento 
164-A, triplex, já que ali os recursos do Grupo OAS foram destinados 
especificamente ao enriquecimento sem causa e pessoal do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
 
[...] 
 
931. De todo modo, não há provas suficientes de que essas irregularidades 
tenham sido praticadas com intenção criminosa ou que fizeram parte de uma 
acerto de corrupção. 
 
932. Emerson Granero, da Granero Transportes, foi ouvido como testemunha 
(evento 604) e descreveu todo o processo de contratação, confirmando que a 
Construtora OAS contratou a Granero para armazenagem do acervo 
presidencial. 
 
933. No que se refere ao contrato celebrado, alegou que era uma minuta 
padrão e que decorreu de um equívoco a descrição dos bens como pertencentes 
à OAS e não constituindo o acervo presidencial: 
 
[...] 
 
934. Por outro lado, o próprio acusado José Adelmário Pinheiro Filho, 
Presidente do Grupo OAS, que confessou a prática do crime de corrupção e 
lavagem em relação ao apartamento 164-A, triplex, do Condomínio Solaris, 
negou, em Juízo, que os pagamentos pelo Grupo OAS da armazenagem do 
acervo presidencial estivessem envolvidos em algum acerto de corrupção.”. 
(destacou-se). 

 

Assim, resta evidente que a única diferença entre o julgamento 

acerca da unidade 164-A e a armazenagem dos bens do acervo é o depoimento do 

corréu e colaborador informal Léo Pinheiro, que será abordado em capítulo específico, 

de sorte a restar demonstrado que tal e falacioso testigo é o único a apoiar, sob 

encomenda, o delírio acusatório. 

 

Torna-se imperioso, nesta quadra, indagar: o que subsiste dos 

fundamentos acerca da competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR se 
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ele mesmo reconhece que não há vínculo entre os contratos em obras da Petrobras e 

as alegadas vantagens indevidas narradas na denúncia? 

 
Para responder à indagação e demonstrar em definitivo a 

incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, faz-se necessário (b.1.) 

reproduzir o teor da inicial acusatória e a decisão de sua admissão, oportunidades em 

que a Força-Tarefa e o Magistrado tentam, in solidum, reafirmar essa inexistente 

competência, e mais, (b.2.) a manifestação contraditória e omissa do Juízo na sentença 

condenatória e a implícita confissão de sua incompetência ao rechaçar os embargos 

declaratórios, eis que nesse momento acaba por reconhecer que inexiste qualquer 

vínculo entre a célebre unidade 164-A (Triplex) e os contratos em obras da OAS com a 

Petrobras no âmbito das refinarias REPAR e RNEST. 

 

Confira-se. 

 

b.1) síntese da imputação e fundamentação da competência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR sob a alegação de relação com supostos desvios com a Petrobras. 

 

Nesta ação penal de autos nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR o 

Apelante foi acusado de haver recebido da Construtora OAS, de forma dissimulada, o 

direito de propriedade sobre o apartamento tríplex no Guarujá/SP. A denúncia afirma 

que houve “efetivo recebimento”. A OAS teria custeado a reforma do imóvel, bem 

como sua decoração, com hipotéticos créditos de um caixa imaginário de propinas, 

valores estes supostamente tradutores de vantagens indevidas originadas de 3 contratos 

firmados entre a construtora e a Petrobras — relativos a uma obra na Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e a duas obras na Refinaria Abreu e Lima 

(RNEST). Os alegados atos de ofício correspectivos seriam, supostamente, as 

hipotéticas nomeações dos Diretores da petroleira Paulo Roberto Costa e Renato Duque, 

fautores de manobras que renderiam vantagens econômicas a partidos políticos. 
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Ademais disso, a Acusação alega que os pagamentos da OAS pela 

armazenagem de parte do acervo presidencial relativo ao Apelante também seriam 

forma dissimulada de lavagem de capitais supostamente provenientes dos 3 contratos 

acima referidos, valores fantasiosamente registrados no caixa imaginário concebido pela 

Força-Tarefa da Operação “Lava-Jato”.  

 

A acusação se abroquela, sem rigor jurídico ou sequer ancorada 

em adminículos factuais, ainda que colhidos na fase de inquérito policial, a um tal 

“contexto” segundo o qual teria sido instalada na Petrobras uma “corrupção sistêmica”, 

um “cenário de macrocorrupção”, com a suposta participação e o comando do Apelante 

para financiamento de campanhas eleitorais, formação de coalizões políticas e 

enriquecimento próprio. Ideias soltas, sem base empírica, abstrações vagando na 

estratosfera processual. 

 

Assim, segundo a hipótese acusatória, valores provenientes 

dos contratos da Petrobras referentes às obras da REPAR e da RNEST teriam sido 

destinados para uma realidade paralela, uma reserva ficta, um caixa imaginário de 

propinas (evento 1): 

 
“Especificamente no que interessa à presente denúncia, cumpre salientar que a 
CONSTRUTORA OAS possuía um caixa geral de propinas com o Partido dos 
Trabalhadores, para o qual eram revertidas as vantagens indevidas prometidas 
pela empreiteira em decorrência das obras em que foi beneficiada no âmbito do 
Governo Federal, notadamente na PETROBRAS. 
 
A destinação dos recursos desse caixa geral de propinas da OAS com o Partido 
dos Trabalhadores seguiu o padrão do caixa das demais empreiteiras, ou seja, 
visava quitar os gastos de campanha dos integrantes do partido e também 
viabilizar o enriquecimento ilícito de membros da agremiação, dentre os quais 
LULA. 
 
46. Assim, LULA recebeu da OAS, direta e indiretamente, mediante deduções 
do sistema de caixa geral de propinas do Partido dos Trabalhadores, vantagens 
indevidas durante e após o término de seu mandato presidencial. Uma dessas 
formas, como será demonstrado no capítulo referente à lavagem de capitais, foi 
o direcionamento de valores em benefício pessoal do próprio LULA. Além 
disso, LULA recebeu por meio de agentes públicos e agremiações partidárias 
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as vantagens decorrentes dos pactos firmados pela CONSTRUTORA OAS com 
a Administração Pública Federal, notadamente com a PETROBRAS, em prol 
de uma governabilidade e de um projeto de poder que o beneficiavam. 
 
[...] 
 
Como exposto, as ofertas, promessas e recebimentos de vantagens indevidas 
foram efetuados dentro de um amplo esquema criminoso que se desenvolveu no 
seio e em desfavor da Administração Pública Federal, envolvendo a prática de 
crimes contra a ordem econômica, corrupção, fraude a licitações e lavagem de 
dinheiro. 
 
Nesse contexto, no que tange aos contratos de obras da PETROBRAS, a 
corrupção era bilateral e envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos 
executivos das empreiteiras cartelizadas, como também, e de forma 
concomitante, a corrupção passiva de agentes públicos, a fim de que estes 
zelassem, ilegalmente, no âmbito da estatal e do próprio governo federal, pelos 
interesses das empresas cartelizadas e dos partidos políticos que 
representavam.  
 
Para a presente denúncia, interessam especificamente os atos de corrupção 
praticados em detrimento da Administração Pública Federal, no âmbito de 
contratos relativos a três empreendimentos da PETROBRAS: (a) obras de 
“ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de instáveis da Carteira de 
Coque” da Refinaria Getúlio Vargas – REPAR; (b) implantação das UHDT´s e 
UGH´s da Refinaria Abreu e Lima – RNEST; (c) implantação das UDA´s da 
Refinaria Abreu e Lima – RNEST. Nessas condutas delitivas, de um lado 
figuram LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS, executivos do Grupo 
OAS, participante do conjunto de empreiteiras cartelizadas e, de outro, LULA, 
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA. 
 
[...] 
 
Considerando que o ex-Presidente da República comandou e garantiu a 
existência do esquema que permitiu a conquista de vários contratos por 
licitações fraudadas, incluindo aquelas referentes às obras da REPAR e da 
RNEST, as vantagens indevidas, em contrapartida, foram pagas pelo Grupo 
OAS de forma contínua ao longo do tempo, valendo-se desse “caixa geral” 
abastecido pelas vantagens indevidas decorrentes da corrupção. Da mesma 
forma, sem uma vinculação explícita com cada contrato fraudado, mas 
decorrente de todo o esquema que o viabilizava, o Grupo OAS direcionava 
recursos para LULA, os quais eram oriundos de lucros criminosos obtidos com 
os crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção, organização criminosa e 
contra os sistemas financeiro e tributário já descritos e praticados em 
detrimento da Administração Pública Federal, notadamente da PETROBRAS.” 
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Conforme consta da peça acusatória, os doutos Procuradores da 

Força-Tarefa entendem que são competentes para encetar a persecução e o Juízo a quo 

se tem por prevento para processar e julgar a lide penal em razão da — afirmada — 

conexão com os demais processos da “Operação Lava Jato” nos quais teria sido apurada 

a ocorrência de desvios em contratações da Petrobras em benefício de um cartel de 

empreiteiras, de operadores financeiros, de diretores da companhia comprometidos com 

os desvios e de políticos responsáveis pela nomeação e manutenção dos referidos 

diretores em suas funções (evento 1). 

 

Em sua decisão de recebimento da denúncia24, o juízo da 13ª 

Vara Federal de Curitiba/PR reputou-se prevento para processar e julgar a ação 

penal epigrafada em razão dos inquéritos e processos conexos, nos quais está 

desenvolvida a persecução da Operação Lava Jato: 

 
“A denúncia tem por base os inquéritos 5035204-61.2016.4.04.7000 e 
5049557-14.2013.404.7000, e processos conexos, entre eles o processo 
5006617-29.2016.4.04.7000. 
 
[...] 
 
Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos 
incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato. 
 
Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em 
cognição sumária, de um grande esquema criminoso de corrupção e lavagem 
de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo 
acionista majoritário e controlador é a União Federal. 
 
Grandes empreiteiras do Brasil, especificamente a OAS, Odebrecht, UTC, 
Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, 
Skanska, Queiroz Galvão, IESA, Engevix, SETAL, GDK e Galvão Engenharia, 
teriam formado um cartel, através do qual, por ajuste prévio, teriam 
sistematicamente frustrado as licitações da Petrobras para a contratação de 
grandes obras, e pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa 
estatal calculadas em percentual sobre o contrato. 
 
O ajuste prévio entre as empreiteiras eliminava a concorrência real das 
licitações e permitia que elas impussessem o seu preço na contratação, 

                                                
24 Evento 28. 
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observados apenas os limites máximos admitidos pela Petrobrás (de 20% sobre 
a estimativa de preço da estatal). 
 
Os recursos decorrentes dos contratos com a Petrobrás, que foram obtidos 
pelos crimes de cartel e de ajuste de licitação crimes do art. 4º, I, da Lei nº 
8.137/1990 e do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, seriam então submetidos a 
condutas de ocultação e dissimulação e utilizados para o pagamento de 
vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrás para prevenir a sua 
interferência no funcionamento do cartel. 
 
A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos 
como constituindo a "regra do jogo". Receberiam propinas dirigentes da 
Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da 
Diretoria Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza 
Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada.  
 
Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção 
- e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema 
criminoso para também corromper agentes políticos e financiar, com recursos 
provenientes do crime, partidos políticos. 
 
Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à 
permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, 
recebiam remuneração periódica. 
 
Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos, 
atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da 
lavagem de dinheiro, os chamados operadores. Nesse quadro amplo, vislumbra 
o MPF uma grande organização criminosa formada em um núcleo pelos 
dirigentes das empreiteiras, em outro pelos executivos de alto escalão da 
Petrobrás, no terceiro pelos profissionais da lavagem e o último pelos agentes 
políticos que recebiam parte das propinas. 
 
A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes. 
 
Em nova grande síntese, alega o Ministério Público Federal que o ex-
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva teria participado 
conscientemente do esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os 
Diretores da Petrobrás utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem 
indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. 
 
A partir dessa afirmação, alega o MPF que, como parte de acertos de propinas 
destinadas a sua agremiação política em contratos da Petrobrás, o Grupo OAS 
teria concedido, em 2009, ao Ex-Presidente vantagem indevida 
consubstanciada na entrega do apartamento 164-A do Edifício Solaris, de 
matrícula 104.801 do Registro de Imóveis do Guarujá/SP, bem como, a partir 
de 2013, em reformas e benfeitorias realizadas no mesmo imóvel, sem o 
pagamento do preço. Estima os valores da vantagem indevida em cerca de R$ 
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2.424.991,00, assim discriminada, R$ 1.147.770,00 correspondente entre o 
valor pago e o preço do apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em 
benfeitorias e na aquisição de bens para o apartamento. 
 
Na mesma linha, alega que o Grupo OAS teria concedido ao ex-Presidente 
vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas, de R$ 
1.313.747,00, havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de sua 
propriedade ou recebidos como presentes durante o mandato presidencial. 
 
Em ambos os casos, teriam sido adotados estratagemas subreptícios para 
ocultar as transações.” 

 

Na Exceção de Incompetência de nº 5051562-

04.2016.4.04.7000/PR o Magistrado explicitou em decisão datada de 16.02.2017 

(evento 8) seu entendimento segundo o qual a competência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR decorreria de suposta vinculação com crimes cometidos contra a Petrobras, 

na esteira da investigação de lavagem de dinheiro em Londrina/PR – inserta na 

competência territorial do juízo: 

 

“Mas a tese da denúncia, que atribui ao ex-Presidente responsabilidade 
criminal pelo ocorrido na Petrobrás e vincula às benesses aos crimes 
cometidos contra a estatal, é suficiente, nessa fase, para determinar a 
competência deste Juízo, igualmente responsável, conforme jurisprudência já 
consolidada, inclusive das Cortes Superiores, para o processo e julgamento 
dos crimes praticados no esquema criminoso que vitimou a Petrobrás. 
 
(...) 
 
Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em 
cognição sumária, de um grande esquema criminoso de cartel, fraude, 
corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A 
- Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal. 
 
Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa, 
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix, 
SETAL, Galvão Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK 
teriam formado um cartel, através do qual teriam sistematicamente frustrado as 
licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras. 
 
Além disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente 
propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, de um a 
três por cento em média, sobre os grandes contratos obtidos e seus aditivos. 
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A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos 
como constituindo a "regra do jogo". 
 
Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de 
Engenharia ou Serviços e da Diretoria Internacional, especialmente Paulo 
Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor 
Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada. 
 
Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a 
corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o 
esquema criminoso para também corromper agentes políticos e financiar, 
com recursos provenientes do crime, partidos políticos. 
 
Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à 
permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, 
recebiam remuneração periódica. 
 
Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos, 
atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da 
lavagem de dinheiro, os chamados operadores. 
 
É possível realizar afirmação mais categórica em relação aos casos já 
julgados. 
 
Destaco, entre outras, as ações penais 5083258-29.2014.4.04.7000, 5083376-
05.2014.4.04.7000, 5083838-59.2014.4.04.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000, 
5083401-18.2014.4.04.7000, 5083360-51.2014.404.7000, 5083351-
89.2014.404.7000 e 5036528-23.2015.4.04.7000, nas quais restou comprovado, 
conforme sentenças, o pagamento de milhões de reais e de dólares em propinas 
por dirigentes das empreiteiras Camargo Correa, OAS, Mendes Júnior, Setal 
Óleo e Gás, Galvão Engenharia, Engevix Engenharia e Odebrecht a agentes da 
Diretoria de Abastecimento e da Diretoria de Engenharia da Petrobrás. 
 
Merecem igualmente referência as sentenças prolatadas nas ações penais 
5023135-31.2015.4.04.7000, 5023162-14.2015.4.04.7000 e 5045241-
84.2015.4.04.7000, nas quais foram condenados por crime de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, os ex-parlamentares federais Pedro da Silva 
Correa de Oliveira Andrade Neto, João Luiz Correia Argolo dos Santos e José 
Dirceu de Oliveira e Silva, por terem, em síntese, recebido e ocultado recursos 
provenientes do esquema criminoso. 
 
Além dos casos já julgados, tramitam várias outras ações penais e inquéritos 
sobre o esquema criminoso que vitimou a Petrobrás, como, v.g., as ações 
penais 5051606-23.2016.404.7000 e 5063271-36.2016.4.04.7000. 
 
Por outro lado, a investigação do esquema criminoso, com origem nos 
inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a 
apuração de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, 
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à jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000. 
 
Apesar dos questionamentos da Defesa de Paulo Okamoto quanto à 
competência deste Juízo para os próprios inquéritos originários, resta claro, 
como se verifica na própria sentença prolatada na ação penal 5047229-
77.2014.404.7000 (evento 556 da ação penal), que a competência sobre os 
fatos inicialmente apurados era deste Juízo, pois produto de crimes de 
corrupção, especificamente propina recebida pelo ex-deputado federal José 
Janene, foi, por operações de ocultação e dissimulação, utilizada para a 
realização de investimentos industriais em Londrina/PR, no que ele contou com 
o auxílio de Alberto Youssef e Carlos Habib Chates condenados naquele feito. 
 
Esta 13ª Vara Federal de Curitiba, por força de especialização determinada 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é competente para o processo e 
julgamento de crimes de lavagem de dinheiro ocorridos no território 
paranaense.” (destacou-se) 

 

Extrai-se, portanto, que ocorreu a prorrogação de competência em 

favor da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR a partir de fatos e investigações 

completamente estranhos à matéria vertida nestes autos, sob a alegação de conexidade e 

interpenetração etiológica entre os fatos apurados (unidade 164-A do Condomínio 

Solaris no Município do Guarujá/SP e armazenagem de parte dos bens do acervo 

presidencial) em uma teia argumentativa que remonta a contratos com a Petrobras. 

 

Cabe destacar aqui que o fato de o Apelante haver exercido a 

Magistratura Máxima de Presidente da República não é critério para prorrogação de 

competência para além do que delimitado na Carta Constitucional tão bem interpretada, 

no ponto, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na Inq. 4130-QO, pois, como 

apontado pelo Min. Relator DIAS TOFFOLI em seu voto condutor: “nenhum órgão 

jurisdicional, portanto, pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime 

relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de 

competência”. 

 

Na ementa do referido julgamento há segura e precisa 

interpretação das regras de competência, na medida em que se registra que “devem ser 
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observadas as regras ordinárias de determinação da competência, tanto ratione loci 

(art. 70, CPP) quanto ratione materiae”, bem como que “não haverá prorrogação da 

competência do juiz processante - alargando-a para que conheça de uma causa para a 

qual, isoladamente, não seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das 

hipóteses de conexão ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do 

art. 78, II, do Código de Processo Penal.” 

 

Destarte, inegavelmente o único fundamento do Juízo para a 

manutenção do feito sobre suposto recebimento de imóvel no Guarujá/PR e hipotética 

lavagem de capitais na armazenagem dos bens do acervo presidencial do Apelante é a 

concepção de que esses valores de suposto crime antecedente e alegado processo de 

lavagem decorrem de desvios dos três contratos de obras da Petrobras com a 

Construtora OAS, como narrado na denúncia.  

 

Entrementes, como a seguir demonstrado (b.2.), o próprio Juiz 

reconheceu que o fundamento frágil dessa prorrogação de competência não resistiu à 

instrução processual e reconheceu textualmente que não há nenhuma relação entre os 

referidos contratos e os investimentos da OAS Empreendimentos na unidade 164-A 

ou na armazenagem dos bens do acervo. Posteriormente, o Apelante demonstrará, 

nestas razões, os motivos pelos quais não subsiste qualquer fundamento apto a 

considerar que aquele juízo paranaense seria competente para processar a acusação de 

corrupção (c) e a acusação de lavagem de capitais (d), tal como formulada na denúncia 

que iniciou este processo-crime. 
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b.2) do reconhecimento da completa ausência de vínculo entre os três contratos 

narrados na denúncia e os investimentos da OAS Empreendimentos na unidade 164-

A do Condomínio Solaris e na armazenagem de bens do acervo presidencial 

 

Na sentença ficou reconhecido e declarado que não há prova 

alguma de que a armazenagem dos bens do acervo tenha sido custeada pelo caixa 

fantasioso criado pela imaginosa ficção da Força-Tarefa.  

 

Por outra banda, de forma contraditória o Magistrado afirma, de 

um lado, que (a valoração dos fatos) as atividades de financiamento realizadas pela 

OAS Empreendimentos Ltda. para construção do Empreendimento Solaris e realização 

de melhorias na unidade 164-A ocorreram todas dentro da mais absoluta normalidade, 

mas, por outro lado (o caixa imaginário de propinas), afirma que a unidade 164-A com 

suas benfeitorias foram custeadas pelo caixa imaginário da Força-Tarefa da Operação 

Lava Jato. 

 

Confira-se: 

 

A VALORAÇÃO DOS FATOS O CAIXA IMAGINÁRIO DE PROPINAS 
813. Nas alegações finais (evento 937), mas 
também durante o processo, a Defesa de Luiz 
Inácio Lula da Silva deu grande importância 
ao fato do imóvel consistente no apartamento 
164-A, triplex, ter sido oferecido em hipoteca 
pela OAS Empreendimentos para a Planner 
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, em operação de emissão de 
debêntures, como consta expressamente na 
matrícula 104801 (evento 3, comp228). 
Argumentou ainda que os valores decorrentes 
de eventual venda do imóvel seriam 
destinadas a contas vinculadas à Caixa 
Econômica Federal, com o que a OAS 
Empreendimentos sequer teria também a 
disponibilidade deles. 
 
814. Apesar dos argumentos, trata-se aqui 

877. Parte dos benefícios materiais foi 
disponibilizada em 2009, quando a OAS 
Empreendimentos assumiu o 
empreendimento imobiliário, e parte em 
2014, quando das reformas e igualmente, 
quando em meados de 2014, foi ultimada a 
definição de que o preço do imóvel e os 
custos das reformas seriam abatidos da 
conta corrente geral da propina, o que teria 
ocorrido, segundo José Adelmário Pinheiro 
Filho, em reuniões havidas em 09 e 22 de 
junho de 2014.  
 
878. Foi, portanto, um crime de corrupção 
complexo e que envolveu a prática de 
diversos atos em momentos temporais 
distintos de outubro de 2009 a junho de 
2014, aproximadamente. 
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de uma operação normal de financiamento 
da OAS Empreendimentos, que captou 
recursos no mercado financeiro, emitindo 
debêntures e oferecendo como garantia 
imóveis em construção. 
 
815. Não foi oferecido como garantia apenas 
o apartamento 164-A, triplex, do Condomínio 
Solaris, mas todos os imóveis do referido 
empreendimento imobiliário. 
 
816. A título ilustrativo, encontram-se nos 
autos também as matrículas 104757 e 104790 
correspondentes aos apartamentos 44-A e 
131-A, do Condomínio Solaris e em ambas 
também consta a averbação do oferecimento 
dos imóveis em hipoteca para a Planner 
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (eventos 3, comp223 e comp229). 
 
817. Observa-se, nas três matrículas, dos 
apartamentos 164-A, 44-A e 131-A, que a 
garantia foi constituída na mesma data, 
23/07/2010, foi a garantia averbada na mesma 
data nas matrículas, especificamente em 
24/07/2013, e foi averbado o cancelamento da 
garantia, na mesma data, especificamente em 
20/09/2013, ou seja, foi um procedimento 
comum para captação de crédito, utilizando 
para garantia todo o empreendimento 
imobiliário, sendo a garantia cancelada logo 
após a finalização do empreendimento 
imobiliário, o que ocorreu por volta de agosto 
de 2013. 
 
818. Então o argumento da Defesa, assim 
como o anterior, é manifestamente 
insubsistente. 
 
819. Ainda argumentou a Defesa de Luiz 
Inácio Lula da Silva, em alegações finais, que 
os custos da reforma foram incluídos nos 
custos de empreendimento, conforme 
documento apresentado por José Adelmário 
Pinheiro Filho no evento 849, arquivo anexo2, 
fl. 6, e que não se lançaria "propina na 
contabilidade". 
 

 
879. Parte do acerto de corrupção ocorreu 
ainda durante o mandato presidencial, ou seja, 
quando Luiz Inácio Lula da Silva ainda 
detinha a condição de agente público federal. 
 
880. Mesmo tendo parte dos benefícios 
materiais sido disponibilizada posteriormente, 
durante o ano de 2014, tendo eles origem em 
créditos decorrentes de contratos da 
Construtora OAS celebrados em 10/12/2009, 
considerando aqui somente os contratos do 
Consórcio CONEST/RNEST, configuram 
vantagem indevida disponibilizada em razão 
do cargo de agente público federal, não só 
para o então Presidente, mas para os 
igualmente beneficiários executivos da 
Petrobrás. 
 
881. Não importa que o acerto de corrupção 
tenha se ultimado somente em 2014, quando 
Luiz Inácio Lula da Silva já não exercia o 
mandato presidencial, uma vez que as 
vantagens lhe foram pagas em decorrência de 
atos do período em que era Presidente da 
República. 
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820. Há certa desconexão entre a premissa e 
as conclusões. 
 
821. As reformas do apartamento 164-A, 
triplex, precisavam ser lançadas na 
contabilidade formal da OAS 
Empreendimentos, pois emitidas notas fiscais 
contra ela. O problema reside na realização de 
tais reformas pela empresa em benefício do 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, ao 
invés do ressarcimento, o abatimento do valor 
correspondente em uma conta geral de 
propinas, esta fora da contabilidade. 

 
Como os valores supostamente desviados dos três contratos 

celebrados entre a Petrobras e Construtora OAS suportaram os gastos com o 

empreendimento Solaris e a unidade 164-A se, ao mesmo tempo, o Juízo reconhece 

que as operações de financiamento e cessão de direitos por parte da OAS foram 

legítimas e ocorreram dentro da normalidade? 

 

Impossível! 

 

Tal levando em consideração, o ora Apelante manejou embargos 

de declaração contra a sentença contraditória, agora apelada, visto que “teria recebido 

como vantagem indevida um crédito em um ‘caixa imaginário de propinas’, 

supostamente quitado na forma do acordo havido entre Léo Pinheiro e João Vaccari. 

Portanto, esta sentença tem como sustentação o depoimento de um corréu que 

reconheceu expressamente estar negociando um acordo de colaboração com o 

Ministério Público Federal”, ao passo que “reconhece que o financiamento do imóvel a 

partir de recursos provenientes da emissão de debêntures, a constituição de ônus 

hipotecários e a cessão fiduciária dos recebíveis – fatos que, inclusive, demonstram o 

exercício regular da propriedade e da posse do imóvel pela OAS Empreendimentos – 

são ‘operações normais’” (evento 975). 
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Vergastou-se, ainda, em sede de embargos, uma série de omissões 

do decisum quanto às impugnações do depoimento de Léo Pinheiro, na condição de 

colaborador informal da acusação, bem como quanto ao fato de que a Construtora OAS 

S/A e a OAS Empreendimentos Ltda. são empresas diversas e com caixas separados, 

consoante confirmado em depoimento por Fábio Yonamine. 

 

Uma vez desatado o “nó górdio”, composto por essa denúncia e 

por essa sentença embaraçadas no explanacionismo confuso e obscuro de caixas 

imaginários de propinas e desvios fictos que jamais beneficiaram o Apelante, restou 

demonstrada a verdade dos fatos: o imóvel é de propriedade da OAS 

Empreendimentos Ltda., que exerce as faculdades inerentes ao direito de propriedade e 

detém a posse do imóvel, bem como foi por ela construído e financiado de forma 

legítima, não havendo qualquer correlação entre esses fatos e a contratação da 

Construtora OAS S/A pela Petrobras para realização de obras na RNEST e na REPAR.  

 

Assim, coube ao juízo reconhecer que não há vínculo entre os 

três contratos da Petrobras descritos na denúncia e a construção, a reforma e a 

decoração da unidade 164-A do Solaris o qual, repita-se, jamais foi entregue, a qualquer 

título, ao Apelante. 

 

Pede-se vênia para transcrever, uma vez mais, a admissão de 

incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (evento 981): 

 

“Este Juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores 
obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobrás foram utilizados 
para pagamento da vantagem indevida para o ex-Presidente. 
 
Aliás, já no curso do processo, este Juízo, ao indeferir desnecessárias perícias 
requeridas pela Defesa para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado 
claro que não havia essa correlação (itens 198-199). 
 
Nem a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime antecedente a corrupção, 
exigem ou exigiriam que os valores pagos ou ocultados fossem originários 
especificamente dos contratos da Petrobrás.” (destacou-se). 
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Dissipado o fósmeo argumento central da acusação veiculada 

nessa denúncia frágil, ao final encampada pela sentença, cabe retomar as regras 

ordinárias de determinação da competência em razão do local, da matéria e da pessoa 

para demonstrar que não há qualquer razão jurídica sustentável para se ter por correta e 

justificável a competência daquele juízo de primeiro grau. 

 

c) da incompetência para apuração dos crimes de corrupção passiva 

 

A peça exordial imputa ao Apelante o cometimento do crime de 

corrupção passiva majorada, contextualizado no âmbito de uma suposta organização 

criminosa. Contudo, a competência para os atos de persecução penal relativos aos fatos 

narrados na denúncia não é – nem nunca foi – do juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR. 

 

Veja-se o seguinte trecho da denúncia que, em tese, descreve a 

suposta conduta criminosa imputada: 

 
“LULA, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e como 
responsável pela nomeação e manutenção de RENATO DUQUE e PAULO 
ROBERTO COSTA nas Diretorias de Serviços e Abastecimento da 
PETROBRAS, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e indiretamente, 
para si e para outrem, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, 
vantagens indevidas [...].” (p. 49/50 da denúncia – destacou-se) 

 
Da leitura do trecho transcrito, infere-se que a atribuição da 

responsabilidade penal na denúncia se dá, fundamentalmente, em razão de contratos 

relativos a três empreendimentos da Petrobras. 

 

Há inclusive um capítulo da denúncia denominado “Os contratos 

que originaram as vantagens indevidas” (p. 63), reforçando que a acusação perpassa 

esses três contratos. 
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De maneira exatamente igual, a inicial acusatória imputa 

responsabilidade ao Apelante por suposto crime de corrupção passiva ("ofereceram e 

prometeram vantagens indevidas [...] a LULA, que se beneficiava e agia para a 

manutenção do esquema e a permanência desses diretores nos respectivos cargos") nos 

três contratos, diferenciando-se, apenas, o nome do consórcio vencedor. 

 

A responsabilidade criminal, então, na visão do Órgão 

Ministerial, estaria no fato de haver o Apelante indicado, enquanto Presidente da 

República, três Diretores da Petrobras com o afirmado conhecimento de que eles 

ocupariam o cargo com a finalidade de praticar crimes em desfavor da Administração 

Pública Federal. 

 

Ocorre que, enquanto Presidente da República, o Apelante 

praticava os atos inerentes à sua função na cidade de Brasília, Capital Federal. 

 

O Código de Processo Penal estabelece a regra de competência 

em razão do local da consumação de eventual delito: 

 
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado 
o último ato de execução. 

 
Dessa forma, considerando a tese de que o delito de corrupção 

passiva envolveria no vertente caso a afirmada indicação dos referidos Diretores, bem 

como supostos atos para mantê-los nos respectivos cargos, a hipotética consumação 

teria, inexoravelmente, ocorrido em Brasília (DF). 

 

A ratio essendi do supramencionado dispositivo legal – fixar o 

local de consumação do suposto delito como critério de definição de competência – é, 

entre outras, ensejar maior facilidade e precisão na coleta do material probatório 

disponível, bem como a sua produção em juízo.  
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Sobre o tema, oportuna a lição de GRECO FILHO: 

 
"O foro geral ou comum, para o julgamento de todas as infrações em que não 
exista alguma situação especial adiante apontada, é o do local em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, o do lugar em que foi praticado 
o último ato de execução.[...] a escolha do lugar do resultado foi feita pelo 
legislador por duas razões principais. Uma de ordem funcional, porque é no 
local do resultado que, nos crimes materiais, permanecem os vestígios, 
facilitando a colheita de provas; e uma ordem social, porque é no local do 
resultado que ocorre, predominantemente, o streptus delicti e o desequilíbrio 
social decorrente da infração, devendo, ai, dar-se a reação social consistente 
na repressão social." 25 (destacou-se) 

 
Na mesma linha de entendimento, ensina EUGÊNIO PACELLI: 

 

“Em todas estas situações [de repartições de competências] impõe-se o 
relevante princípio do juiz natural, entendido como o órgão da jurisdição cuja 
competência, estabelecida anteriormente ao cometimento do fato, derive de 
fontes constitucionais, legitimado a partir da vedação, imposta ao legislador 
infraconstitucional, da instituição do juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, 
XXXVII, CF). Legitimado, ainda, pela exigência de julgamento da causa pelo 
juiz ou tribunal ali indicados (órgão ou juiz especializado em razão da matéria 
e órgão ou tribunal colegiado em razão da função do imputado).  

 
Em uma e outra hipótese, estaremos diante de competências absolutas, cuja 
determinação independe da vontade das partes processuais, acusação e defesa, 
diante da rigidez e da estrutura da fonte normativa de um a e outra espécie, 
qual seja, a Constituição da República.”26 

 

No direito comparado, diversa não é a percepção de FAUSTIN-

HÉLIE: "a competência do lugar onde foi cometido o delito é a que melhor se relaciona 

com a missão da justiça penal"27. 

 

Destoante não é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal 

Federal, conforme se observa no importante julgado abaixo transcrito: 

 

                                                
25 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 150-151. 
26 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 203-204. 
27 FAUSTIN-HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, v. 4, p. 201. 
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“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDO 
QUALIFICADO. COMPETÊNCIA PARA A AÇÃO PENAL. CONVENIÊNCIA 
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – O Código de 
Processo Penal, ao fixar a competência para apurar e julgar a infração penal, 
estabeleceu a competência do foro do local do crime, adotando, para tanto, a 
teoria do resultado, que considera como local do crime aquele em que o delito 
se consumou. II - A opção do legislador ordinário pelo local da consumação 
do delito se justifica pelo fato de ser esse o local mais indicado para se 
obterem os elementos probatórios necessários para o perfeito esclarecimento 
do ilícito e suas circunstâncias. III – Contudo, o próprio dispositivo legal 
permite o abrandamento da regra, tendo-se em conta os fins pretendidos pelo 
processo penal, em especial a busca da verdade real. IV – No caso sob exame, 
a maior parte dos elementos de prova concentram-se na Comarca de 
Guarulhos/SP, local onde residiam a vítima e o réu, onde se iniciaram as 
investigações, onde a vítima foi vista pela última vez, onde reside também 
grande parte das testemunhas, de forma que, por questões práticas 
relacionadas à coleta do material probatório e sua produção em juízo, o foro 
competente para processar e julgar a ação penal deve ser o da Comarca de 
Guarulhos/SP. V – Ordem denegada.”28 (destacou-se) 

 

Embora tenha havido uma tentativa por parte do Ministério 

Público de conectar os fatos denunciados à suposta organização criminosa em desfavor 

da Petrobras, com o intuito de configurar uma — inexistente — conexão, isso não basta. 

Até porque, esse tema, como já exposto acima, é objeto de apuração no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal e este órgão judiciário não pode emitir juízo a respeito do 

assunto, como assentado no julgamento da Reclamação nº 25.048. 

 

Em reforço, pede-se vênia para trazer a lume precedente do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 
“Não basta que os fatos tenham sido praticados nas mesmas circunstâncias de 
tempo e lugar. É necessária a demonstração de ligação entre eles, cujas 
hipóteses estão elencadas no art. 76, inciso I (conexão intersubjetiva), II 
(conexão material) e III (conexão probatória ou instrumental). O simples fato 
de ter sido encontrado posteriormente uma arma no interior de automóvel que 
teria feito o transporte da mercadoria descaminhada ou contrabandeada não 
induz conexão”.29 

 

                                                
28 STF – HC 112348/SP, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 04.12.2012.  
29 TRF-4ª Região – Rec. n. 2001.71.03.000862-9, Relator: Desembargador Élcio Pinheiro de Castro, 8ª 
Turma, julgado em fevereiro/2003. 
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No mesmo sentido transita a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, que evidencia a necessidade de vínculo efetivo e relação entre as infrações: 

 
“Não ficou devidamente delineado que ambos os crimes foram cometidos pela 
mesma organização criminosa, embora o indiciado tenha participado de 
ambas as condutas. Outrossim, não se pode afirmar que os crimes guardam 
relação finalística ou teleológica. Desse modo, não se constata, no caso dos 
autos, nenhuma das hipóteses de conexão, porquanto os crimes não foram 
praticados em concurso pelos mesmos agentes, não guardam relação de 
lugar, tempo ou forma de execução, e não se verifica reflexos da prova de uns 
sobre os outros, não ficando configuradas as hipóteses do art. 76 do Código 
de Processo Penal. 3. A análise do caso concreto não determina o julgamento 
simultâneo das condutas delitivas, por se tratarem de fatos independentes e 
com características próprias."30 

 
Dessa forma, evidencia-se, segundo o normativo do art. 70 do 

Código de Processo Penal, a incompetência da Justiça Federal da Subseção Judiciária de 

Curitiba/PR para o processamento e julgamento dos crimes de corrupção passiva 

imputados ao Apelante pela denúncia. 

 

d) da incompetência para apuração dos crimes de lavagem de dinheiro 
 

A denúncia também imputou ao Apelante o crime de lavagem de 

capitais, por três vezes, em continuidade delitiva (na forma do art. 1º c.c. §4º da Lei 

9.613/98), por conta de suposta aquisição e ocultação, em 2009, de imóvel situado no 

Condomínio Solaris no município de Guarujá/SP, bem como por 61 vezes, também em 

continuidade delitiva, no período compreendido entre 01.01.2011 e 16.01.2016, em 

razão de contrato de armazenagem de bens, celebrado entre a OAS e a GRANERO, 

firmado na cidade de São Paulo/SP. 

 

A competência para processar a ação penal em relação ao suposto 

crime de lavagem de capital deve seguir a regra de competência territorial estabelecida 

no art. 70 do Código de Processo Penal. Oportuno relembrar que o critério da prevenção 

– tão invocado pelo juízo a quo para tentar justificar a sua pretendida competência 

                                                
30 STJ, 3ª Seção, CC nº 125.621, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24.06.2015. 
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universal – é subsidiário em relação a outros critérios previstos no Código dos Ritos 

Penais.  

 

Oportuno trazer a lume, em reforço, precedente do Superior 

Tribunal de Justiça que confirma esse entendimento: 

 
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. 
LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO 
INTERESTADUAL. DIVERSIDADE DE CRIMES. CONTEXTOS ESPACIAIS 
DIFERENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA. DEFINIÇÃO 
PELA TEORIA DO RESULTADO. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. 
INAPLICABILIDADE. EVENTUAL CONEXÃO PROBATÓRIA. 
PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE E DA 
QUANTIDADE DE CRIMES SOBRE A PREVENÇÃO. NULIDADE 
RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. MATÉRIA A SER EXAMINADA 
EM EVENTUAL APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria 
do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do 
último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do CPP), tendo 
como critério subsidiário o domicílio do réu (CPP, art. 72). A denominada 
competência por prevenção, que pressupõe distribuição (CPP, art. 75, 
parágrafo único), no geral, é utilizado como critério subsidiário de fixação da 
competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade 
jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, 
necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com 
competência cumulativa, consoante aponta o art. 83 do CPP. 
2. A prevenção é igualmente eleita pela lei processual como parâmetro 
subsidiário específico de determinação da competência de foro, nas hipóteses 
de incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3º); nos crimes 
continuado e permanente (CPP, art. 71); e nas infrações penais ocorridas a 
bordo de navios e aeronaves em território nacional, mesmo que ficto, nos 
casos em que não é possível determinar o local de embarque ou chegada 
imediatamente anterior ou posterior ao crime (CPP, art. 91). Ressalte-se que, 
quando da determinação do juízo prevalente nas causas conexas e 
continentes, se inservíveis os critérios do art. 78, II, "a" e "b", do CPP (CPP, 
art. 78, II, "c"), atua como verdadeiro critério de concentração da 
competência relativa [...].”31 (destacou-se) 

 
In casu, as supostas condutas de lavagem de dinheiro teriam se 

verificado, segundo a narrativa do Parquet, da seguinte forma: 

                                                
31 RHC 50.651/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.10.2015, publ. DJe 09.11.2015. 
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“[...] parte dos valores recebidos pela CONSTRUTORA OAS a partir de 
licitações fraudadas na PETROBRAS foi usada para pagar propinas a LULA, 
as quais foram transferidas para ele por outra empresa do Grupo OAS (a OAS 
EMPREENDIMENTOS), por meio da aquisição, personalização e decoração 
de um apartamento tríplex no Guarujá/SP, e por meio do pagamento de valores 
referentes a contrato de armazenagem de bens ideologicamente falso firmado 
pela própria CONSTRUTORA OAS, sendo que a origem ilícita de tais valores 
foi dissimulada nesse mesmo processo.” (p. 92/83 da denúncia) 
 

Tem-se, portanto, na visão do Órgão Ministerial, que a suposta 

lavagem teria ocorrido em razão das seguintes práticas: 

 
a) suposta aquisição de um apartamento tríplex no Guarujá/SP; 

 
b) suposta personalização desse mesmo apartamento tríplex no 

Guarujá/SP; 

 
c) suposta decoração desse apartamento tríplex no Guarujá/SP e 

 
d) suposto pagamento de valores referentes a contrato de armazenagem 

de bens, firmado em São Paulo/SP. 

 

Observe-se, portanto, que todos os fatos imputados ao Apelante 

tiveram lugar no Estado de São Paulo. Qual a razão, então, de serem eles 

investigados em Curitiba, no Estado do Paraná? Aliás, ninguém do Paraná é 

penalmente processado perante aquele Juízo paranaense? Só pessoas de outras Unidades 

da Federação? É bem curioso!  

 

A verdade é que os fatos apontados na denúncia em desfavor do 

Apelante se dissociam material e territorialmente da “Operação Lava Jato”. 

 

Assim, também sob esse enfoque, patente a incompetência da 

Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para apuração dos fatos 

pertinentes aos crimes de lavagem de dinheiro atribuídos ao Apelante, observando-se, 
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por derradeiro, a regra de competência territorial do Código de Processo Penal, uma vez 

que todos os fatos ocorreram no Estado de São Paulo. 

 

e) da incompetência para julgar crimes cometidos contra sociedades de economia 

mista 

 

Impende observar, também, que as afirmações de corrupção 

dirigidas ao Apelante decorreriam de três contratos firmados entre o Grupo OAS e a 

Petrobras, bem como a circunstância de que as lavagens de dinheiro teriam como crimes 

antecedentes delitos praticados em detrimento daquela sociedade de economia mista. 

Essa hipótese, todavia, também não tem o condão de atrair a competência da Justiça 

Federal Criminal de Curitiba. 

 

Isso por que:  

 
(i) o próprio juízo a quo reconheceu que o Apelante não foi 

beneficiado por valores provenientes de contratos firmados pela 

Petrobras; 

 
(ii) mesmo que assim não o fosse, o que se admite só a título de 

argumentação, a Petrobras é sociedade de economia mista e é assente que 

essa especial condição torna competente a Justiça Estadual32. 

 
Assim, sendo a Petrobras sociedade de economia mista, 

conforme artigo 61 da lei instituidora vigente – Lei nº 9.478/97 –, e possuindo 

personalidade jurídica de direito privado, não compete à Justiça Federal julgar os 

supostos crimes praticados em seu detrimento. 

 

Nesse sentido é o ensinamento de GRECO FILHO: 

                                                
32 STF, ACO 1.213 AgR/S, Relator: Ministro Roberto Barroso, publicado em 29.10.2014. 
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"Em se tratando de norma de direito estrito, a competência da Justiça Federal 
não se estende a crimes praticados contra sociedades de economia mista, 
como, por exemplo, o Banco do Brasil, já que o texto constitucional menciona, 
apenas, as entidades autárquicas e as empresas públicas. [...] É necessário, 
pois, conhecer a natureza jurídica da entidade, a qual deve ser buscada na lei 
instituidora vigente, segundo os critérios do Decreto-Lei n.º 200/67." 33 
(destacou-se) 
 

A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já sumulou 

remansoso entendimento: 

 
Súmula 42, STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as 
causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes 
praticados em seu detrimento. (destacou-se) 

 
Os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça 

também reafirmam o verbete sumular, como se extrai do julgado abaixo: 

 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
ESTADUAL. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SÚMULAS 517/STF, 556/STF E 42/STJ. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência para o julgamento de mandado de 
segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da 
autoridade indicada como coatora. No caso dos autos, a autoridade tida como 
coatora é o Diretor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo-SABESP, sociedade de economia mista. 2. Nas causas em que são partes 
as sociedades de economia mista, a competência é da Justiça comum 
estadual, excetuando-se hipóteses em que a União intervenha como assistente 
ou oponente, consoante as Súmulas 517/STF, 556/STF e 42/STJ. 3. Precedente: 
CC 47.312/PB, Rel. Min. Franciulli Netto, decisão monocrática, DJ de 
02.06.05. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, o suscitado.”34 (destacou-se) 
 

O Excelso Supremo Tribunal Federal vai além e impõe que “[a]s 

sociedades de economia mista só têm foro na justiça federal, quando a União intervém 

como assistente ou opoente” (Súmula 517). Esse, evidentemente, não é o caso ora 

tratado. 

                                                
33 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 150. 
34 STJ – CC n. 66405/SP – 2006/0154538-9, Relator: Ministro Castro Meira, 1ª Seção, julgado em 
08.08.2007. 
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Pode se dar, no entanto, o equivocado raciocínio quanto a 

eventual interesse da União como decorrência de crimes que possam ter sido praticados 

no âmbito da Petrobras. Acontece que todos os eventuais fatos aqui tratados 

envolveram apenas particulares e, ainda que hipoteticamente fosse possível vincular 

os fatos investigados à empresa em questão, não se pode presumir gratuitamente o 

interesse da União. 

 

Esse é o entendimento da Suprema Corte – no sentido de não se 

dever usar da presunção para caracterizar, por si só, o interesse da União –, como 

se lê no seguinte julgado: 

 
“NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA POR ATOS DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. 
INTERESSE DA UNIÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA POR SI SÓ. 
CONFLITO RESOLVIDO PARA ASSENTAR A ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ATUAR NO CASO 
SUB EXAMINE, RESSALVADO O DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA 
FEDERAL, E, CONSECTARIAMENTE, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, NO CASO DE EVENTUAL INTERESSE SUPERVENIENTE DA 
UNIÃO. SÚMULA Nº 517/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
A ação de improbidade administrativa que se volta contra dirigente de 
sociedade de economia mista da qual a União é acionista majoritária não 
acarreta, por si só, a presunção de violação de interesse, econômico ou 
jurídico, da União. 2. In casu, não se vislumbra, a priori, interesse jurídico 
direto da União apto a fixar a competência da justiça federal, e por 
conseguinte, a atribuição do Parquet Federal. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento.”35 (destacou-se) 

 
O eminente Min. LUIZ FUX, ao proferir voto no julgamento da 

ACO acima referida, assentou que o mero fato de a União Federal ter participação 

ou o controle acionário majoritário em sociedade de economia mista na qual 

atuava o agente sobre o qual recaem as alegações de improbidade administrativa, 

não tem o condão de, por si só, definir a competência da Justiça Federal: 

                                                
35 STF – ACO 2438 AgR, Relator: Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 24.02.2015. 
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“[...] o mero fato de a União Federal ter participação ou o controle acionário 
majoritário em sociedade de economia mista na qual atuava o agente sobre o 
qual recaem as alegações de improbidade administrativa não tem o condão de, 
por si só, definir a competência da Justiça Federal e, consectariamente, a 
atribuição do Ministério Público Federal. Entretanto, pondero que o eventual 
interesse processual superveniente da União poderá resultar no deslocamento 
da atribuição para a Justiça Federal. Nessa linha é também a Súmula n.º 517 
deste Tribunal, segundo a qual "as sociedades de economia mista só têm foro 
na Justiça federal quando a União intervém como assistente ou opoente". In 
casu, verifico que, a priori, não se vislumbra interesse jurídico direto da União 
apto a fixar a competência da justiça federal, e por conseguinte, a atribuição 
do parquet Federal.” (destacou-se) 

 
Em outro precedente da Corte Suprema, a Ministra ELLEN GRACIE 

também decidiu, com absoluta precisão, que a presença de sociedade de economia 

mista em procedimento investigatório não acarreta, por si só, a presunção de 

violação de interesse econômico ou jurídico da União: 

 
“CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO 
STF. ART. 102, I, f, CF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 109, I E 
IV, CF. SÚMULA STF n.° 517. 1. Trata-se de conflito negativo de atribuições 
entre órgãos de atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público 
Estadual a respeito dos fatos constantes de procedimento investigatório. 2. 
Com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição da República, deve ser 
conhecido o presente conflito de atribuição entre os membros do Ministério 
Público Federal e do Estado do Rio de Janeiro diante da competência do 
Supremo Tribunal Federal para julgar conflito entre órgãos de Ministérios 
Públicos diversos. 3. A presença de sociedade de economia mista em 
procedimento investigatório não acarreta, por si só, na presunção de violação 
de interesse, econômico ou jurídico, da União. 4. Para adequada definição de 
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual 
impõe-se, em conformidade com o art. 109, incs. I e IV da Constituição 
Federal, a adequada delimitação da natureza cível ou criminal da matéria 
envolvida. 5. Conflito de atribuições conhecido, com declaração de atribuição 
ao órgão de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.”36 
(destacou-se)  

 

Outro não foi o sentir do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, 

que também se pronunciou a esse respeito no julgamento da ACO n.º 1.213: 

                                                
36 STF – ACO 987, Relatora: Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 04.08.2011. 
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“DECISÃO: [...] A situação descrita, portanto, não se enquadra e nenhuma das 
hipóteses elencadas nos arts. 37 e 39 da Lei Complementar 75/1993, capazes 
de justificar a atuação do Ministério Público Federal. Ademais, a sociedade de 
economia mista não está arrolada no art. 109 da Constituição, que dispõe 
sobre a competência da Justiça Federal. Ressalte-se que o eventual interesse 
da União no feito deverá ser por ela manifestado, o que poderá acarretar o 
deslocamento do feito para a Justiça Federal”. Cita a súmula 517 do STF. Do 
exposto, conheço do Conflito de Atribuições e determino a remessa dos autos 
ao Ministério Público Estadual de São Paulo, para as providências que 
entender cabíveis.”37 

 
De tudo que ficou acima consignado, emerge, límpida, a 

incompetência material, ratione personae, da Justiça Federal da Subseção 

Judiciária de Curitiba/PR para o julgamento dos crimes aqui atribuídos ao Apelante, 

visto que, segundo a Acusação, teriam sido praticados em desfavor da Petrobras, 

sociedade de economia mista. 

 

f) considerações finais sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR 

 

Mesmo que fosse possível ignorar as regras legais e os 

precedentes uníssonos dos Tribunais sobre o assunto no âmbito da “Operação Lava 

Jato” — em verdadeiro ataque ao Estado Democrático de Direito —, certo é que seria 

necessário indicar fatos concretos capazes de estabelecer a vinculação com o objeto da 

citada Operação. Seria o mínimo a ser demonstrado; isso, porém, não ocorreu. 

 

O que se vislumbra é que a denúncia apresentada perante juízo 

incompetente não tem suporte em elementos reais e palpáveis e a situação 

remanesceu ao término da instrução. Será que essa seria a razão determinante da 

“escolha” forçada desse mesmo e incompetente Juízo para a causa? Somente 

mesmo ali não se faria qualquer cerimônia para violentar as regras do processo 

legal com vistas a realizar o insopitável desejo se de condenar e de “brilhar” 

perante desavisados e inscientes? 

                                                
37 STF – ACO 1213, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 25.09.2008. 
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Assinale-se, uma vez mais, que aspectos relacionados a uma tal 

organização criminosa e hipotéticos desdobramentos para um fabricado e fictício 

“projeto de perpetuação criminosa no poder” não são objeto desta ação penal, porque 

estão sob cognição exclusiva do Supremo Tribunal Federal, como peremptoriamente 

reafirmado em julgamento ali realizado em 04.10.2016 nos autos da Reclamação nº 

25.048. 

 

Por outro lado, a versão acusatória de que o Apelante teria sido 

beneficiado com bens e serviços custeados com recursos provenientes de um “caixa 

geral” de propinas, oriundos de desvio da Petrobras, não tem qualquer base empírica, 

não gravita no mundo concreto das provas colhidas e não tem o condão de modificar a 

competência fixada pelo art. 70, do Código de Processo Penal. Tanto isso verdade é 

que, repita-se, o Ministério Público Federal não empreendeu qualquer diligência ou 

buscou providência com o objetivo de reconstituir o caminho do dinheiro (“Track 

Money”). 

 

Insta recordar que o Excelso Supremo Tribunal Federal já teve a 

oportunidade de fixar limites — delimitar — no julgamento do INQ. 4.130-QO/PR, de 

relatoria do Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, ao deixar decidido que somente “fatos 

que se imbriquem de forma tão profunda” com supostos desvios no âmbito da Petrobras 

podem ser investigados pela chamada “Operação Lava Jato” e, consequentemente, pelo 

Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 

 

Relembre-se, pela suma relevância que ostenta, o seguinte excerto 

do voto condutor proferido pelo Eminente Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento da 

aludida Questão de Ordem: 

 
“6. A prevenção, essencialmente, não é um critério primário de determinação 
da competência, mas sim de sua concentração, razão por que, inicialmente, 
devem ser observadas as regras ordinárias de determinação da competência, 
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tanto ratione loci (art. 70, CPP) quanto ratione materiae. 7. Nos casos de 
infrações conexas, praticadas em locais diversos, hão de ser observadas as 
regras de determinação do foro prevalente previstas no art. 78 do Código de 
Processo Penal, uma vez que a conexão e a continência importam em unidade 
de processo e julgamento. 8. A prevenção, nos termos do art. 78, II, c, do 
Código de Processo Penal, constitui critério residual de aferição da 
competência. [...] 13. Não há relação de dependência entre a apuração desses 
fatos e a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras, 
a afastar a existência de conexão (art. 76, CPP) e de continência (art. 77, CPP) 
que pudessem ensejar o simultaneus processus, ainda que os esquemas 
fraudulentos possam eventualmente ter um operador comum e destinação 
semelhante (repasse de recursos a partido político ou candidato a cargo 
eletivo). 14. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal 
denominarem de “fases da operação Lava-jato” uma sequência de 
investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de 
recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de 
partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe às normas disciplinadoras 
da competência. 15. Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo 
universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins 
político-partidários, à revelia das regras de competência. 16. A mesma razão 
(inexistência de conexão) que motivou o não reconhecimento da prevenção de 
Ministro da Suprema Corte que supervisiona a investigação de crimes 
relacionados à Petrobras estende-se ao juízo de primeiro grau. [...] 19. 
Considerando que o ilícito tipificado no art. 12.850/13 e a maior parte dos 
crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica se consumaram em 
São Paulo, justifica-se a atração de todos eles para a Seção Judiciária do 
Estado de São Paulo, ressalvada a posterior apuração de outras infrações 
conexas que, por força das regras do art. 78 do Código de Processo Penal, 
justifiquem conclusão diversa quanto ao foro prevalente.” (destacou-se) 
 

Esse entendimento foi reafirmado por meio de decisão proferida 

nos autos da AP 963/PR: 

 
“8. No caso, não se verifica a existência de conexão ou continência que 
determine o acolhimento da manifestação do Ministério Público de remessa dos 
autos ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Pelo contrário, a análise dos 
autos, tendo em vista as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da 
questão de ordem no Inquérito 4130, Rel. Min. Dias Toffoli, leva a conclusão 
de que os fatos objeto da presente ação penal, embora tenham relação com os 
que são objeto do inquérito 4075, em curso perante essa Suprema Corte (já que 
nele figura como investigado parlamentar federal), não há indicativo de que 
guardem estrita relação de conexão com imputações objeto de outra ação 
penal que seja da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e com a qual 
deva ser reunida para processo e julgamento conjunto. Por oportuno, destaca-
se do voto do Ministro Dias Toffoli proferido no julgamento da mencionada 
questão de ordem, que também se discutia a existência ou não de conexão que 
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justificasse a remessa daqueles autos ao juízo da 13ª Vara Federal de 
Curitiba.” (destacou-se) 

 

Nesse diapasão, seguindo o critério delimitativo estabelecido 

pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, vê-se que os fatos sub examine não têm 

qualquer relação com a “Operação Lava-Jato”, nem com ela por qualquer forma 

se conectam.  

 

A eiva que nulifica, portanto, emerge com nitidez no vertente 

feito em razão de variegadas violações a garantias processuais, mas de modo especial 

por causa da incompetência do Juízo que lavrou a condenação. 

 

III.2. DA SUSPEIÇÃO DO JUIZ 

 

Além da evidente e absoluta incompetência – territorial e ratione 

personae – do Juízo para julgar a ação penal em apreço, é necessário também 

reconhecer sua inequívoca suspeição, que se evidenciou clara ao longo de todo o 

procedimento e plasmou toda conduta jurisdicional do Magistrado; toda ela falta da 

indispensável e necessária imparcialidade para o justo deslinde da causa. 

 

É dicção do Código de Processo Penal, que o próprio julgador 

deverá – obrigatoriamente – se declarar suspeito caso seja inimigo capital de uma das 

partes (art. 254, inciso I), certo, por corolário, que a suspeição do juiz enseja a absoluta 

nulidade dos atos por ele praticados (art. 564, inciso I). 

 

In casu, durante todo o tramitar da ação penal, o Magistrado, de 

maneira clara e reiterada, deixou transparecer o desafeto e a inimizade que, por 

razões políticas e ideológicas, sente pela pessoa do Apelante, aversão explícita esta 

que culminou por extrapolar para sua Defesa. Contagioso esse sentimento de 

perseguição ódio. 
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Aliás, com sapiência adverte MANZONI que “uno dei vantaggi 

di questo Mondo è quello de poter odiare ed essere odiato senza conocersi”. É o caso! 

 

Tal fato é tão notório que se mostra percebido e conhecido pela 

sociedade em geral, que aponta o Apelante e o MM. Juiz como dois inimigos, dois 

irreconciliáveis polos que se repelem. Isso está comprovado, apenas a título de exemplo, 

pela cobertura feita por grandes e noticiosas revistas do país, que, consciente ou 

inconscientemente, plotaram Apelante e Magistrado suspeito em um ringue de luta, 

como enluvados rivais de pugna física. É preciso dado mais eloquente? 

 

Vejam-se as capas de dois célebres hebdomadários brasileiros às 

vésperas do interrogatório do Apelante, ocorrido em 10.05.2017: 

 

 

 

Denunciam essas simbologias gráficas a clara percepção social de 

que o Apelante e o Magistrado são adversários, antagonistas (sem qualquer pleonasmo 
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ou trocadilho de mau gosto), oponentes e irreconciliáveis inimigos. O interrogatório 

vem anunciado nesses órgãos de imprensa que o momento em que se realizaria o “ajuste 

de contas” entre ambos e o “primeiro encontro cara a cara”.  

 

Pergunta-se: se o juiz desce de sua elevada cátedra para 

ingressar na arena, rebaixando-se e fazendo-se contendor, quem irá arbitrar a 

disputa?  

 

Indesejável, porém menos indecorosa e menos nociva à imagem do 

Judiciário, seria a representação de um embate entre Acusado (ou sua Defesa) e 

Parquet. Contudo, toda a percepção social flui no sentido de que o verdadeiro oponente 

e algoz do Apelante é o juiz sentenciante. Como observou Marco Tulio Cícero: O 

tempora, o mores! 

 

Necessário, assim, trazer à baila os elementos que evidenciam 

essa relação – que, de tão óbvios e evidentes, culminaram na sedimentação da 

percepção geral acima explicitada –, para que esses nobres Julgadores possam constatar 

a efetiva realidade da suspeição e, consequentemente, a nulidade dos atos processuais 

praticados pelo magistrado. 

 

a) da ilegal condução coercitiva do Apelante 

 

Consoante amplamente divulgado pelos meios de comunicação e 

constantemente suscitado pela Defesa no decorrer de todo o processo, em 04.03.2016 o 

Apelante foi vítima de grave ilegalidade perpetrada pelo Magistrado de primeiro grau 

que, no âmbito da 24ª fase da “Operação Lava Jato”, ordenou a sua condução coercitiva 

(preso e escoltado por beleguins, debaixo de vara, portanto) para que prestasse 

esclarecimentos perante a Polícia Federal sediada no posto do aeroporto de 

Congonhas(?) em São Paulo/SP. 
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A condução coercitiva foi requerida pelo Parquet Federal sob o 

falaz pretexto de preservar a ordem pública, evitar manifestações populares e 

supostamente garantir a segurança do Apelante. O Juízo a quo, então, acolheu o pedido 

ministerial afirmando apenas que a medida era necessária para “evitar possíveis 

tumultos”. 

 

Na sentença aqui atacada, buscando mais uma vez defender o 

indefensável, aquele magistrado asseverou que sua decisão teria sido justificada, pois, 

apesar de não haver invocado, à época, razões adicionais, visto que decorreriam do 

resultado da interceptação telefônica então mantida em sigilo, afirma que diálogos por 

ele mesmo interceptados sugeriam que o Apelante tomaria providências para turbar a 

diligência, o que poderia colocar em risco os agentes policiais e mesmo terceiros. Como 

exemplo, utiliza um diálogo interceptado, no qual supostamente se aventava uma 

convocação, que sequer se concretizou: 

 
“71. Exemplificadamente, diálogo interceptado como o de 27/02/2016, entre o 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente do Partido dos 
Trabalhadores, no qual o primeiro afirma ter ciência prévia de que a busca e 
apreensão seria realizada e revela cogitar ‘convocar alguns deputados para 
surpreendê-los’, medida que, ao final, não ultimou-se, mas que poderia 
colocar em risco a diligência.” 

 

Afirmou necessária a medida pois houve tumulto no Aeroporto de 

Congonhas, para onde o Apelante foi levado. Ora, era de se esperar a ocorrência de 

manifestações de apoio, uma vez que foi o Apelante, com ilegalidade e abuso, 

conduzido coercitivamente. Ademais, trata-se de uma pessoa pública muito querida pela 

população; logo, é normal que ocorram demonstrações de apoio frente a ato 

manifestamente ilegal. 

 

Por fim e ainda sobre esse tema, a sentença condenatória grafa 

que, “no caso, a medida era necessária para evitar riscos aos agentes policiais que 

realizaram a condução e a busca e apreensão na mesma data”. 
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Ora, tais fundamentos são manifestamente descabidos. O 

Apelante jamais se recusou a prestar quaisquer depoimentos, havendo comparecido 

perante diversas autoridades em outros momentos. Aliás, foi ouvido na Polícia Federal 

em Brasília em uma ocasião e a mídia sequer tomou conhecimento do ato, nem 

tampouco “foram convocadas” pessoas para “turbar” a diligência.  

 

Acresce, ainda, que os fictos tumultos que justificariam a 

decretação da medida ilegal, data maxima venia, existiram unicamente no imaginário 

daquele Julgador e do Órgão ministerial. No entanto, em vez de se expedir a devida 

intimação para comparecimento, simplesmente optou-se por privar o Apelante de sua 

liberdade, arrancando-o vexaminosamente do tálamo, ao dealbar. 

 

Assim, foi levada a cabo verdadeira intervenção ilícita no status 

libertatis do Apelante, acompanhada de uma espetacularização midiática, em cobertura 

nacional, arbitrariedade esta que é tratada de forma levianamente minimizadora na 

sentença: 

 

“77. Ainda que se possa eventualmente discordar da medida, há de se convir 
que conduzir alguém, por algumas horas, para prestar depoimento, com a 
presença do advogado, resguardo absoluto à integridade física e ao direito ao 
silêncio, não é equivalente à prisão cautelar, nem transformou o ex-Presidente 
em um ‘preso político’. Nada equivalente a uma ‘guerra jurídica’.” 

 

É inconcebível que se pretenda minimizar a gravidade implícita 

no ato de conduzir alguém coercitivamente à míngua de suporte fático ou legal para 

tanto, única e exclusivamente porque a ilegalidade durou “algumas horas”. Se tal 

ilegalidade foi praticada contra o Apelante, pessoa pública, conhecida, quem dirá o que 

pode ser perpetrado contra quem seja anônimo? Não que se relegue a isonomia, mas os 

truculentos esclarecidos sabem se arriscar menos quando praticam atrabiliárias 

condutas. Quantos maus precedentes estão sendo estabelecidos ao arrepio das normas e 

garantias constitucionais? 
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Se é “normal” essa invasão à liberdade pessoal “por algumas 

horas” e nada obstante o vexame que acarreta perante os concidadãos, vamos ver se 

assim será quando e se tal medida alcançar cônjuge ou parente próximo de quem ordena 

tais abusos. Como já ocorreu antes e alhures, certamente ouvir-se-ão lamentos e 

queixumes de que filhos e netos sofreram consequências sociais nas escolas, nos clubes 

em razão do estrépito causado. Não é sempre assim? 

 

O art. 260 do Código de Processo Penal permite a condução 

coercitiva se “o acusado não atender à intimação para o interrogatório, 

reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado”, 

inexistindo na lei qualquer menção à “ordem pública” ou “evitar possíveis tumultos”. 

 

Ainda que houvesse durado alguns minutos, o direito à liberdade 

é garantia fundamental assegurado na Constituição Federal, em cláusula pétrea, e sua 

mitigação, seja pelo tempo de duração que for, somente pode ter lugar nas formas 

previstas em lei, sob pena de instalar-se um estado de exceção no qual a violação de 

direitos e garantias se dá ao talante daqueles que (às vezes inapropriadamente) 

episodicamente detêm algum poder. 

 

Sobre o tema, manifestou-se o Eminente Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, MARCO AURÉLIO DE MELLO, condenando o ato ilegal praticado pelo 

juiz de primeiro grau: 

 

"Eu não compreendi. Só se conduz coercitivamente, ou, como se dizia 
antigamente, debaixo de vara, o cidadão que resiste e não comparece para 
depor. E o Lula não foi intimado. [...] Será que ele [Lula] queria essa 
proteção? Eu acredito que na verdade esse argumento foi dado para justificar 
um ato de força [...] Isso implica em retrocesso, e não em avanço. [...] Nós, 
magistrados, não somos legisladores, não somos justiceiros.” 38 (destacou-se) 

                                                
38 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/03/1746433-ministro-do-
stf-diz-que-decisao-de-moro-foi-ato-de-forca-que-atropela-regras.shtml> Acesso em: mar. 2017. 
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De conseguinte, resta clara não só a ilegalidade do ato praticado – 

violados o art. 5º, LIV, da Constituição Federal e art. 260 do Código de Processo Penal 

–, mas também a inimizade que o Magistrado de primeiro grau devota ao Apelante, 

traduzindo parcialidade no julgamento. Ilegalidades gravosas e desnecessárias somente 

se praticam contra desafetos, não é mesmo? Fora disso, estaremos a gravitar na esfera 

da psicopatologia. 

 

b) da arbitrária quebra do sigilo telefônico do Apelante 

 

Em fevereiro de 2016, ou seja, após o afastamento de sigilos bancário 

e fiscal das empresas do Apelante, entretanto, antes da expedição dos mandados de busca e 

apreensão, o Juízo a quo determinou a interceptação dos terminais telefônicos utilizados pelo 

Apelante, seus familiares e colaboradores.  

 

Ocorre que, em conformidade com o art. 2º da Lei nº 9.296/96, a 

interceptação de comunicações telefônicas não será admitida quando (i) não houver 

indícios da autoria ou participação em infração penal e (ii) a prova puder ser feita por 

outros meios disponíveis. 

 

Assim, considerando-se que a medida de interceptação foi 

autorizada em um contexto no qual ainda sequer haviam sido efetivadas as medidas de 

busca e apreensão ou a oitiva pessoal do investigado, verifica-se completo desvirtuamento 

da exceção legislativa às garantias constitucionais do sigilo telefônico e da proteção da 

intimidade. 

 

Sobre o tema, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 

 
“Constituindo a interceptação telefônica, um meio de invasão da privacidade, 
não deve ser adotada como regra, mas como exceção. Por isso, há duas 
hipóteses a considerar: a) se for bastante colher outras provas diversas da 
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interceptação telefônica, formando a materialidade da infração penal e 
apontando a autoria, não há necessidade desse tipo de violação de intimidade 
alheia; b) ainda que não existam outras provas, não será a interceptação 
telefônica a primeira a ser realizada, pois o seu caráter é subsidiário e não 
principal.”39 (destacou-se) 
 

Ademais, da análise dos autos do procedimento de interceptação 

telefônica, com o devido acatamento, verifica-se que o Ministério Público Federal 

requereu a tomada de medidas extremamente graves sem que as condutas do 

Apelante fossem efetivamente associadas à descrição de qualquer fumus comissi 

delicti. 

 

Inexiste, na narrativa apresentada pelo Parquet, qualquer fato ou 

conduta, mas tão somente “possibilidade”, “elementos”, “indicativos ou provas” e 

“causa razoável”. De fato, o próprio Parquet afirma que “[o] uso de bens registrados 

em nome de terceiros, per se, não configura ilícito” e que “[a] priori, não há algo de 

ilícito em realizar palestras e receber por elas, assim como doações oficiais a entidades 

com fins sociais são perfeitamente legais e, da mesma forma, contratos de consultoria 

são lícitos”. 

 

Nessa esteira, destaca-se que o eminente e saudoso Ministro TEORI 

ZAVASCKI, em exame liminar na Medida Cautelar na Reclamação nº 23.457/PR do STF, 

proposta pela Presidenta da República, reconheceu que a motivação das decisões do 

Magistrado que autorizaram a realização das interceptações telefônicas na “Operação 

Lava Jato” era insuficiente para justificar o deferimento daquelas medidas 

excepcionais, uma vez que “meramente remissiva” e com reprovável alcance: 

 
“O exame dos autos na origem revela, porém, ainda que em cognição sumária, 
uma realidade diversa. Autuado, conforme se observa na tramitação eletrônica, 
requerimento do Ministério Público de interceptação telefônica, em 17.2.2016, 
“em relação a pessoas associadas ao ex-Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva (eventos 1 e 2)”, aditado em 18.2.2016, teve decisão de 

                                                
39 NUCCI. Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 570. 
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deferimento em 19.2.2016 e sucessivos atos confirmatórios e significativamente 
ampliativos, em 20.2.2016, 26.2.2016, 29.2.2016, 3.3.2016, 4.3.2016 e 
7.3.2016, sempre com motivação meramente remissiva, tornando 
praticamente impossível o controle, mesmo a posteriori, de interceptações de 
um sem número de ramais telefônicos.” (destacou-se) 

 

Registre-se que a mencionada reclamação foi pelo merecimento 

julgada e o nobre Ministro decidiu pela existência de ilegalidade nas interceptações 

telefônicas realizadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Na 

mencionada decisão monocrática, o Ministro reconheceu, ainda, a usurpação de 

competência do Supremo pelo Juízo Federal de primeiro grau com base em dois 

argumentos: 

 
“10. Como visto, a decisão proferida pelo magistrado reclamado em 17.3.2016 
(documento comprobatório 4) está juridicamente comprometida, não só em razão 
da usurpação de competência, mas também, de maneira ainda mais clara, pelo 
levantamento de sigilo das conversações telefônicas interceptadas, mantidas 
inclusive com a ora reclamante e com outras autoridades com prerrogativa de 
foro.” (destacou-se) 

 

Além da interceptação irregular e ilícita, o magistrado de primeiro 

grau procedeu à divulgação seletiva de diálogos gravados nas investigações fatos que, 

sabidamente, não se encontravam mais sob sua competência e esfera de decisão. É que, dos 

telefonemas gravados e entregues à publicidade participaram pessoas detentoras de foro por 

prerrogativa de função; tudo ilícito e praticado com visível motivação política e pessoal. 

 

Tenha-se presente, ainda, que parte das gravações, mais 

especificamente aquela que diz respeito à pessoa do Apelante e a então Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, teve ela lugar após o encerramento formal da interceptação 

telefônica anteriormente autorizada.  

 

Senão, vejamos. 
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Às 11h12 do dia 16.03.2016, foi acostada aos autos próprios a 

decisão determinando o fim das interceptações, bem como sua comunicação, com 

urgência, à Polícia Federal. Confira-se: 

 

 
 

Às 11h44, a Diretora de Secretaria Flavia Cecília Maceno Blanco 

certifica que intimou por telefone o Delegado de Polícia Federal sobre a decisão: 

 

 

 
Ocorre que o diálogo entre o Apelante e a então Presidenta da 

República foi interceptado posteriormente ao encerramento da medida, às 13h32 

do dia 16.03.2016: 
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Portanto, restou bem nítida a inexistência de autorização judicial 

para a realização da interceptação da conversa telefônica em questão. Aliás, o Supremo 

Tribunal Federal já declarou a nulidade dessa interceptação no bojo da já referida 

Reclamação nº 23.457 tendo em vista o grave vício apontado. No entanto, tal fato não foi 

impeditivo para que aquele Magistrado levantasse o sigilo e divulgasse o conteúdo da 

conversa com propósitos que transcendem sua atividade jurisdicional. 

 

Dessa maneira, além de utilizar-se açodadamente de medida de 

investigação invasiva e que deve ser tratada como ultima ratio dentro do procedimento 

penal, o Juízo sentenciante determinou, de forma totalmente ilegal o levantamento do sigilo 

daqueles autos, – violando o art.5º, X e XII, da Constituição Federal e o arts. 2º, 8º e 9º da 

Lei nº 9.296/96 – deixando, mais uma vez, transparecer sua aversão pessoal ao Apelante, 

móvel de conduta estranha às atribuições de julgador e comprovada sua suspeição e 

parcialidade.  

 

c) do monitoramento ilegal da estratégia da defesa técnica 

 

Não bastasse a arbitrária e precipitada quebra de sigilo telefônico do 

Apelante, o Juízo a quo determinou a interceptação telefônica do ramal-tronco do escritório 

Teixeira, Martins Advogados, banca responsável por sua defesa técnica, que conta com 

cerca de 30 advogados empenhados nessa função, configurando grave ataque ao próprio 

direito de defesa técnica do Apelante. 
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Tal ato ilegal viola não apenas direitos do Apelante, mas também 

prerrogativas dos advogados, e resultou em duras críticas por parte da comunidade jurídica, 

incluindo o próprio Conselho Federal da OAB. Nesse mesmo sentido, manifestou-se o 

Exmo. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no bojo do HC 115.114, asseverando: 

 

"Destaco que o Estatuto da Advocacia não deixa dúvidas ao elencar como um dos 
direitos do advogado o de “comunicar-se com seus clientes, pessoal e 
reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos 
ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 
incomunicáveis” (art. 7°, III, da Lei 8.906/1994). Tal previsão legal, como já 
referida, encontra suporte em base constitucional, uma vez que a Carta de 1988 
dispõe que “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 
lei.” A bem da verdade, mais do que constituírem um direito do advogado, tais 
prerrogativas funcionais tem o condão de servir ao próprio cidadão. É que o 
advogado funciona como mero instrumento na formulação da defesa de seu cliente, 
este sim o real destinatário da prestação jurisdicional, tendo nas normas 
processuais, notadamente na seara criminal, a salvaguarda de seus direitos e 
garantias fundamentais. Ressalte-se ainda, que no plano internacional, o Pacto 
de São José da Costa Rica destaca como uma garantia judicial o direito da 
pessoa acusada criminalmente de “comunicar-se, livremente e em particular, 
com seu defensor” [...]" (destacou-se) 

 

A sentença condenatória, a despeito de tudo, busca minimizar 

absurdamente a gravidade e a ilegalidade do ato praticado, argumentando que os dois 

ofícios enviados pela empresa de telefonia que alertavam para o fato de que a linha 

interceptada pertencia a um escritório de advocacia, “não foram percebidos” por ele, 

classificando como “dramática” a argumentação acerca da ilegalidade da interceptação 

e afirmando que os diálogos sequer foram utilizados. 

 

“106. Este julgador só teve conhecimento de que o terminal era titularizado 
pelo escritório de advocacia quando a própria parte assim alegou, já após a 
cessação da interceptação. 
 
107. É fato que, antes, a operadora de telefonia havia encaminhado ao Juízo 
ofícios informando que as interceptações haviam sido implantadas e nos quais 
havia referência, entre outros terminais, ao aludido terminal como titularizado 
pelo escritório de advocacia, mas esses ofícios, no quais o fato não é objeto de 
qualquer destaque e que não veiculam qualquer requerimento, não foram de 
fato percebidos pelo Juízo, com atenção tomada por centenas de processos 
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complexos perante ele tramitando. O que este julgador tinha presente é que o 
terminal, como consta no cadastro CNPJ e nos autos de interceptação, era da 
LILS Palestras.” 

 

Ora pois: a seguir-se o entendimento externado pelo Magistrado, o 

Poder Judiciário poderá se escusar de conhecer e analisar, com a devida cautela, 

documentos juntados aos autos de uma ação penal. Ademais, a suposta “não utilização” de 

conversas interceptadas ilegalmente escusaria a violação a direitos e garantias fundamentais 

perpetrada. 

 

Resta, uma vez mais, configurada a atuação parcial do Juízo 

sentenciante, que seguiu cometendo arbitrariedades e ilegalidades contra o Apelante, – 

violando, desta vez, o art. 5º, XII e XIV, da Constituição Federal e o art. 7º, I, II e III, da Lei 

nº 8.906/1994 – claramente motivado por havê-lo por inimigo capital, maculando com 

nulidades todo o processo. 

 

d) da decisão que recebeu a denúncia 

 

Em 30.09.2016, o Magistrado de primeiro grau recebeu formalmente 

a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o Apelante. Em longa decisão, 

as ilações feitas por aquele julgador demonstram a irremediável falta de imparcialidade para 

o justo e válido julgamento da ação penal. 

 

Em diversos trechos do decisum, são feitas afirmações que indicam a 

existência de convicção sobre os fatos narrados na exordial acusatória. Confira-se: 

 

"Como ali exposto, visualiza-se, pela prova indiciária, um modus operandi 
consistente na colocação pelo ex-Presidente de propriedades em nome de pessoas 
interpostas para ocultação de patrimônio." (destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"Apesar da realização de reformas e benfeitorias do apartamento para atender o 
ex-Presidente e sua esposa, não foi formalizada a transferência do apartamento 
164-A da OAS para eles. É possível que ela tenha sido interrompida pela prisão 
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preventiva, em 14/11/2014, do Presidente da OAS, o acusado José Adelmário 
Pinheiro Filho." (destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"O real propósito do contrato foi ocultado." (destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"Houve um aparente reconhecimento das premissas fáticas estabelecidas pelo 
MPF em relação a esse ponto" (destacou-se) 

 

A partir da leitura de tais excertos, que parecem extraídos de uma 

sentença condenatória e não de um despacho instaurador da ação penal, verifica-se a 

preexistência de um juízo de certeza previamente consolidado, tomando como certa a 

versão acusatória. A instrução probatória nem havia sido iniciada e a convicção do 

Magistrado já estava sedimentada. 

 

Agindo como verdadeiro assistente de acusação, o Juiz reconheceu a 

presença de irregularidades na denúncia, mas, em vez de declará-la inepta – como seria de 

rigor – passou a emendá-la para superar-lhe os vícios, apresentando “esclarecimentos” 

sobre o conteúdo do libelo inaugural, visando ao seu saneamento e validação!. 

 

Ora, se a peça incriminadora carece de clareza, não sendo capaz de 

demonstrar a teórica responsabilidade criminal – clara e individualizada – dos 

denunciados, esta deveria ter sido considerada inepta pelo descumprimento das normas 

processuais penais. Não caberia ao Magistrado se ocupar da individualização das condutas, 

pois este deve agir com isenção e equidistância, zelando pelo equilíbrio entre as partes 

que compões os polos no procedimento penal. 

 

Como se não bastasse, seguiu o Julgador em seu despacho, 

levantando hipóteses acusatórias, asseverando que a não formalização do contrato entre o 

Apelante e a OAS, apontado como forma de ocultar a real propriedade do imóvel, ocorreu 

possivelmente pela prisão preventiva de Léo Pinheiro: “[é] possível que ela tenha sido 

interrompida pela prisão preventiva, em 14/11/2014, do Presidente da OAS, o acusado 

José Aldemário Pinheiro Filho”. 
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Desse modo, visualiza-se a falta da imparcialidade do Julgador a 

quo, que, ao invés de se manter isento e limitar-se a receber ou rejeitar a denúncia, atuou no 

sentido de suprir as evidentes lacunas da peça acusatória e a criar novas teses de 

incriminação não cogitadas pelo Ministério Público Federal. Abandonou o sistema 

acusatório e retrotraiu ao passado inquisitorial. 

 

e) da animosidade contra os Defensores do Apelante 

 

Após haver monitorado a estratégia defensiva por meio de 

interceptações telefônicas ilegais de seu escritório, o Juízo a quo passou a demonstrar 

hostilidade contra os advogados do Apelante ao longo da instrução processual. Desde a 

primeira audiência, ocorrida em 21.11.2016, aquele Magistrado deixou claro que entendia 

as intervenções da Defesa como “inapropriadas” e um “tumulto ao andamento da 

audiência”. 

 

Posteriormente, durante as demais audiências realizadas, de maneira 

constante, o MM. Juiz de primeiro grau tentou cercear a atuação dos advogados do 

Apelante de diversas formas como, por exemplo, indeferindo perguntas relevantes às 

testemunhas, fazendo ironias em relação à Defesa, permitindo que testemunhas insultassem 

os Patronos, desrespeitando prerrogativas e até mesmo insultando os Defensores e o 

trabalho jurídico por eles desempenhado.  

 

A título de exemplo, cite-se o ocorrido em 16.12.2016, durante a 

tomada do depoimento de José Afonso Pinheiro, testemunha de acusação, que era 

zelador do Condomínio Solaris, onde se encontra o tríplex. 

 

Observa-se que este, aproveitando-se da notoriedade obtida com 

seu antigo emprego (o zelador do Edifício do Tríplex), candidatou-se ao cargo de 

vereador no município de Santos, pelo Partido Progressista (PP), com o nome “de urna” 
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Afonso Zelador do Triplex. Ciente deste fato, a Defesa julgou relevante inquiri-la 

acerca de sua candidatura à edilidade: por que razão foi candidato e qual era a 

plataforma política apresentada? Entendeu-se que tais informações seriam 

determinantes para aferir o grau de isenção da testemunha (previamente contraditada), 

considerando as partes nela envolvidas. Ao questioná-lo nesta linha, a resposta da 

testemunha foi deveras agressiva: 

 
“Eu perdi meu emprego, perdi a minha moradia, e aí você vem querer me acusar, 
falar alguma coisa contra mim? Como é que você sustentaria a sua família? Você 
nunca passou por isso! Quem é você para falar alguma coisa contra mim? Vocês 
são um bando de lixo! Isso que vocês são. O que vocês estão fazendo, fizeram com 
nosso país, isso é COISA DE LIXO!” (destacou-se) 

 

Ante esta cena – no mínimo constrangedora - era de se esperar que o 

Magistrado exercesse a polícia da audiência e exortasse a testemunha à urbanidade, para 

que ofensas ao Apelante e seus advogados fossem coibidas. No entanto, além de não ter 

feito qualquer advertência efetiva, ao final da audiência o magistrado pediu escusas à 

testemunha em nome do Juízo afirmando, em claro (e despropositado) juízo de valor, que as 

perguntas elaboradas teriam sido “ofensivas”: 

 
 “Juiz Federal: Só para finalizar, senhor José Afonso, eu agradeço a sua 
colaboração, a sua disposição de vir depor como testemunha, mais uma vez eu 
reitero aqui que o senhor não está sendo acusado de nada, eu lamento pelo fato 
de o senhor ter perdido o seu emprego nessa ocasião, lamento muito isso e 
lamento se algumas perguntas tenham soado ofensivas ao senhor, acredito 
que não tenha sido essa a intenção do advogado, mas ainda assim eu peço 
desculpas aqui em nome do juízo e agradeço a sua colaboração, muito 
obrigado. 
Depoente: Eu também agradeço, e eu sei que eu fui o grande prejudicado em 
toda essa situação, eu fui um dos maiores prejudicados. 
Juiz Federal: Eu sinto por isso, senhor José Afonso, e boa sorte. 
Defesa: Excelência, o senhor também não lamenta a forma como a testemunha 
se dirigiu às partes e aos advogados da mesa? 
Juiz Federal: Não, doutor, eu acho que ela estava redarguindo uma linha de 
perguntas que estava ofensiva para ela. 
Defesa: Chamando de lixo, excelência? 
Juiz Federal: Não, esse foi um pouco excesso da testemunha, mas, enfim...” 
(destacou-se) 
 

Somente anui a esse tipo de ofensa quem intimamente com ela 
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concorda. Se assim não fosse, a postura a se adotar é a de censura e não conduta 

solidária com a testemunha ofensora.  

 

Não sobejasse todo o ocorrido e após a finalização do ato 

processual, no apagar das luzes, quando o sistema de gravação audiovisual já estava 

desligado, o Magistrado, de modo oblíquo, passou a fazer insultos aos Defensores e ao 

trabalho jurídico realizado. 

 

Somente foi possível registrar a atitude condenável do magistrado 

por meio de gravação autônoma da audiência (realizada de forma ostensiva e lícita), 

sem a qual a prática reprovável teria passado incólume. Confira-se: 

 

Juiz Federal: “Vamos ver se não vai sofrer queixa-crime, ação de indenização, 
a testemunha, né, pela da defesa.” 
Defesa: “Depende… Quando as pessoas praticam atos ilícitos, respondem 
pelos atos. Eu acho que é isso o que diz a lei.” 
Juiz Federal: “Vai entrar com ação de indenização, então, contra ela [a 
testemunha], doutor?” 
Defesa: “Não sei, o senhor está advogando alguma coisa para ela?” 
Juiz Federal: “Não sei, a defesa entra contra todo mundo, com queixa-crime, 
indenização...” 
Defesa: “O senhor vai advogar? Eu acho que ninguém está acima da lei. Da 
mesma forma como as pessoas estão sujeitas a determinadas ações, as 
autoridades também devem estar.” 
Juiz Federal: “Tá bom, doutor. Uma linha de advocacia muito boa.” 
Defesa: “Faço o registro de Vossa Excelência e recebo como um elogio.” 
Juiz Federal: “Tá bom.”40 (destacou-se) 

 

Na sentença não foi diferente. Ao tentar rebater as contundentes 

alegações da Defesa sobre a matéria, o Magistrado abusa de adjetivos, afirmando que as 

impugnações realizadas constituem mero diversionismo, classificando como lamentáveis as 

estratégias defensivas, asseverando que o Apelante, orientado por seus advogados, teria 

                                                
40 Transcrição extraída de vídeo publicado no site Migalhas.com. In: 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI250830,11049Video+exclusivo+Moro+ironiza+defesa+de+L
ula+em+audiencia. 
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adotado táticas questionáveis e chega até mesmo a inferir que a Defesa teria alterado provas 

no curso das investigações: 

 
104. O procedimento soa fraudulento, por representar alteração do estado das 
provas pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva no curso da investigação. 

 

As evidências aqui explicitadas comprovam, de forma cabal, a 

animosidade direcionada aos Defensores do Apelante que, da mesma forma, passaram a ser 

vistos como inimigos, possivelmente por sua atuação no sentido de trazer à luz as 

ilegalidades cometidas ao longo de toda a ação penal, originadas na malquerença que 

resulta na suspeição do Juízo sentenciante. 

 

Oportuno registrar, em acréscimo, que em obra lançada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — “Comentários aos Princípios de Bangalore de 

Conduta Judicial” —, constam as seguintes anotações em relação à regra 2.141: 

 

“O abuso de autoridade é uma manifestação de parcialidade. Isso pode ocorrer 
quando um juiz perde o controle de sua própria compostura e decoro e torna-se 
pessoal especialmente em relação a uma parte, advogado ou testemunha com 
quem o juiz tenha entrado em conflito pessoal.”42 

 

f) das informações prestadas pelo Magistrado ao Supremo Tribunal Federal 

 

Por diversas vezes o Julgador, ao prestar informações ao STF, 

deixou ainda mais clara a sua parcialidade e o pré-julgamento da causa. Inicialmente, 

destaque-se que em 29.03.2016 já reconhecera ele que o levantamento do sigilo causou 

“constrangimentos desnecessários” e pediu “respeitosas escusas”, pasme-se, ao STF (e não 

ao Apelante, o maior prejudicado pelo “equívoco”): 

 
“Diante da controvérsia decorrente do levantamento do sigilo e da r. decisão 
de V. Exa., compreendo que o entendimento então adotado possa ser 

                                                
41 “2.1. Um juiz deve executar suas obrigações sem favorecimento, parcialidade ou preconceito”. 
42 http://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2008_Comentarios_aos_Principios_de_Bangalore.pdf 
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considerado incorreto, ou mesmo sendo correto, possa ter trazido polêmica e 
constrangimentos desnecessários. Jamais foi a intenção desse julgador ao 
proferir a aludida decisão de 16/03, provocar tais efeitos e, por eles, solicito 
desde logo respeitosas escusas a este Egrégio Supremo Tribunal Federal.” 
(destacou-se) 
 

Não se olvida que todos – inclusive os magistrados – estão 

sujeitos ao cometimento de equívocos. Ocorre que, in casu, as circunstâncias precisam e 

devem ser analisadas em conjunto: são sucessivos e recorrentes “erros” e afrontas às 

normas legais, que estão a evidenciar uma finalidade estranha ao processo. 

 

Na mesma oportunidade, aquele julgador externou juízo de valor 

sobre o Apelante e lhe assestou diversas imputações de condutas típicas: 

 
“Há outros diálogos do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva intencionando 
ou tentando obstruir ou influenciar indevidamente a Justiça. Há também 
diálogos nos quais revela a intenção de intimidar autoridades responsáveis 
pela investigação e processo”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Apesar desses três diálogos interceptados serem relevantes na perspectiva 
jurídico-criminal para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que 
indicam o propósito de influenciar indevidamente ou intimidar o Procurador da 
República, não há nos autos nenhuma prova ou indício de que as autoridades 
com foro por prerrogativa de função tenham cedido às solicitações indevidas 
dele, com o que também não havia causa para, por conta deles, remeter o 
processo ao Supremo Tribunal Federal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Apesar desse diálogo interceptado ser relevante na perspectiva jurídico-
criminal para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que indica o 
propósito de influenciar, intimidar ou obstruir a Justiça, no que se refere à 
Exma. Sra. Presidente da República, não há qualquer manifestação dela 
assentindo ao propósito, com o que também não havia causa para, por conta 
dele, remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, pela 
relevância jurídico-penal desse diálogo para o investigado, não há falar em 
direito da privacidade a ser resguardado, já que ele é relevante jurídico-
criminalmente para o ex-Presidente”.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
“Foram, por outro lado, interceptados diversos diálogos sugerindo que a 
aceitação por Luiz Inácio Lula da Silva do cargo de Ministro de Estado poderia 
ter por propósito obter proteção contra investigações criminais”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Usualmente, assumir ou não o posto de Ministro de Estado é questão 
irrelevante do ponto de vista jurídico criminal. No contexto, porém, já referido, 
de obstrução, intimidação e de influência indevida na justiça, a aceitação ou 
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não pelo ex-Presidente do cargo ganhou relevância jurídica, pelo menos para 
ele”. 

 
Dos parágrafos acima transcritos depreendem-se diversas acusações 

contra o Apelante em relação à suposta prática de atos tendentes à obstrução da Justiça. Tal 

fato, lamentavelmente, se repetiu nas informações complementares prestadas em 

04.04.2016 e 22.04.2016. 

 

Ponha-se em relevo que não apenas o Apelante e sua Defesa 

vislumbram as ilegalidades praticadas e uma obscura motivação. O eminente 

Desembargador Federal desta Egrégia Corte, ROGÉRIO FAVRETO, em voto proferido no 

julgamento do recurso nº 0003021-32.2016.4.04.8000/RS pela Corte Especial, destacou, 

de maneira precisa, a existência de indícios de que as decisões proferidas por aquele 

Magistrado de primeiro grau foram pautadas por motivações estranhas ao processo e 

que sempre inexistiu a necessária imparcialidade para julgar o caso. Neste ato, pede-se 

vênia para destacar alguns excertos do referido voto: 

 

“Releva notar, além disso, que a drástica decisão de levantamento do sigilo foi 
prolatada sem oportunização de prévio contraditório, que, assim como o sigilo 
das comunicações telefônicas (art. 5º, XII), é direito com fundamento 
constitucional (art. 5º, LV).  
O quadro torna-se ainda mais grave diante da informação de que parte 
das conversas divulgadas foi captada ilegalmente, após a ordem de interrupção 
da interceptação. Isso implicou a publicização de diálogo interceptado 
ilegalmente, reitere-se entre o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a então 
Presidente Dilma Rousseff, com consequências sérias no cenário político 
brasileiro.  
Cabe acentuar, ainda, que o levantamento do sigilo contemplou 
conversas que não guardam nenhuma relação com a investigação criminal, 
expondo à execração pública não apenas o investigado, mas também terceiras 
pessoas. 
De mais a mais, a decisão emanou de juízo incompetente, porquanto 
constatados diálogos com pessoas detentoras de foro por prerrogativa de 
função, o que deveria ter ensejado a imediata remessa do feito ao Supremo 
Tribunal Federal, conforme reiterada orientação daquela Corte. 
[...] 
Em suma, o ato de levantamento do sigilo de conversas telefônicas 
interceptadas encontra-se inquinado pelas seguintes ilegalidades: a) houve 
transgressão aos arts. 8º e 9º da Lei 9.296/1996 e ao seu fundamento 
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constitucional (art. 5º, XII); b) não foi observado o prévio contraditório, com 
infração ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; c) parte das conversas 
divulgadas foi captada ilegalmente, após a ordem de interrupção da 
interceptação; d) a decisão emanou de juízo incompetente. 
[...] 
Pois bem. Na espécie, entendo que fatores externos ao processo e 
estranhos ao procedimento hermenêutico podem ter motivado a decisão de 
levantamento do sigilo de conversas telefônicas interceptadas. Observo, desde 
já, que essa hipótese, mesmo não sendo um juízo definitivo, decorre não só da 
ilegalidade praticada, mas de outros indicativos da atuação do magistrado. De 
qualquer modo, cuidando-se de decisão proferida em investigação inserida na 
denominada Operação Lava Jato, a qual possui alto significado no 
enfrentamento a delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e outros graves 
crimes praticados em altas esferas políticas e econômicas do país, impõe-se, 
num esforço pela própria preservação da validade das decisões e medidas 
levadas a efeito na Operação, que mesmo as autoridades judiciais tenham seus 
atos submetidos a rigoroso escrutínio pelos órgãos correcionais.  
No caso, um primeiro fator externo ao processo e estranho ao 
procedimento hermenêutico que pode ter motivado a decisão tem natureza 
doutrinária. Reitere-se que isso é uma hipótese, e não um juízo definitivo. Como 
é sabido, o magistrado Sérgio Fernando Moro tem forte produção doutrinária 
(o que é elogiável) e, entre suas teses, sustenta: A publicidade conferida às 
investigações teve o efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre 
o aumento da massa de informações nas mãos dos magistrados, favorecendo 
novas confissões e colaborações. Mais importante garantiu o apoio da opinião 
pública às ações judiciais, impedindo que as figuras públicas investigadas 
obstruíssem o trabalho dos magistrados, o que, como de fato, foi tentado.  
Há sempre o risco de lesão indevida à honra do investigado ou acusado. Cabe 
aqui, porém, o cuidado na desvelação de fatos relativos à investigação, e não a 
proibição abstrata de divulgação, pois a publicidade tem objetivos legítimos e 
que não podem ser alcançados por outros meios. As prisões, confissões e a 
publicidade conferida às informações obtidas geraram um círculo virtuoso, 
consistindo na única explicação possível para a magnitude dos resultados 
obtidos pela operação mani pulite (grifei).  
(MORO, Sérgio Fernando. Considerações sobre a Operação Mãos Limpas. 
Revista CEJ. Brasília, n. 26, p. 5662, julho/setembro de 2004). 
O magistrado, como se vê, defende posição contrária à proibição em 
abstrato da divulgação de dados colhidos em investigações. Todavia, essa tese, 
conquanto possa ser sustentada em sede doutrinária, não encontra respaldo no 
ordenamento jurídico pátrio no tocante a conversas telefônicas interceptadas, 
cuja publicização é vedada expressamente pelos arts. 8º e 9º da Lei 9.296/1996.  
O debate doutrinário é saudável. Todavia, não pode, porém, converter 
em decisão judicial, com todos os drásticos efeitos que dela decorrem, uma 
tese que não encontra fundamento na legislação nacional. Ao assim agir 
deliberadamente, pode o magistrado ter transgredido o art. 35, I, da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional.  
Outrossim, a tentativa de justificar os atos processuais com base na 
relevância excepcional do tema investigado na comentada operação, para 
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submeter a atuação da Administração Pública e de seus agentes ao escrutínio 
público, também se afasta do objeto e objetivos da investigação criminal, 
mormente porque decisão judicial deve obediência aos preceitos legais, e não 
ao propósito de satisfazer a opinião pública.  
Um segundo fator externo ao processo e estranho ao procedimento 
hermenêutico que pode ter motivado a decisão tem índole política. Mesmo sem 
juízo definitivo, posto que se está diante de elementos iniciais para abertura de 
procedimento disciplinar, entendo que seria precipitado descartar de plano a 
possibilidade de que o magistrado tenha agido instigado pelo contexto sócio-
político da época em que proferida a decisão de levantamento do sigilo de 
conversas telefônicas interceptadas. São conhecidas as participações do 
magistrado em eventos públicos liderados pelo Sr. João Dória Junior, atual 
candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB e opositor notável ao governo 
da ex-Presidente Dilma Rousseff. Vale rememorar, ainda, que a decisão foi 
prolatada no dia 16 de março, três dias após grandes mobilizações populares e 
no mesmo dia em que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado 
para o cargo de Ministro da Casa Civil.  
Além disso, a decisão, no quadro em que proferida, teve o condão de 
convulsionar a sociedade brasileira e suas disputas políticas. Aliás, no dia dos 
protestos contra o Governo da Ex-Presidente Dilma (13/03/2016), o próprio 
magistrado enviou carta pessoal à Rede Globo e postou nota no seu blog, 
manifestando ter ficado "tocado" pelas manifestações da população e 
destacando ser "importante que as autoridades eleitas e os partidos ouçam a 
voz das ruas". Ora, esse comportamento denota parcialidade, na medida em 
que se posiciona politicamente em manifestações contrários ao Governo 
Federal e, ao mesmo tempo, capta e divulga ilegalmente conversas telefônicas 
de autoridades estranhas à sua competência jurisdicional. O Poder Judiciário, 
ao qual é própria a função de pacificar as relações sociais, converteu-se em 
catalizador de conflitos. Não é atributo do Poder Judiciário avaliar o relevo 
social e político de conversas captadas em interceptação e submetê-las ao 
escrutínio popular. Ao fazê-lo, o Judiciário abdica da imparcialidade, despe-se 
da toga e veste-se de militante político.  
Com efeito, o resultado da divulgação dos diálogos possibilitada 
sobretudo pela retirada do segredo de Justiça dos autos foi a submissão dos 
interlocutores a um escrutínio político e a uma indevida exposição da 
intimidade e privacidade. Mais ainda, quando em curso processo de 
impedimento da Presidenta da República, gerando efeitos políticos junto ao 
Legislativo que apreciava o seu afastamento. Penso que não é esse o papel do 
Poder Judiciário, que deve, ao contrário, resguardar a intimidade e a 
dignidade das pessoas, velando pela imprescindível serenidade. 
[...] 
Essa disciplina, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, posiciona a 
imparcialidade e a serenidade do magistrado como atributo necessário e 
inseparável do exercício da jurisdição, em perfeita consonância com o preceito 
basilar do devido processo legal, integrante e estruturador do Estado 
Democrático de Direito, nos termos da nossa Constituição Federal. 
Mais que o dever de imparcialidade e cautela do magistrado no exercício 
jurisdicional, a divulgação aos meios de comunicação (no caso, efetivada pela 
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quebra do sigilo das conversas gravadas) também afronta o Código de Ética, 
visto que cumpre ao magistrado "comportar-se de forma prudente e equitativa, 
e cuidar especificamente [...] para não sejam prejudicados direitos e interesses 
legítimos de partes e seus procuradores" (art. 12, I).  
Aliás, esse dever de cautela resta redobrado pelo destaque da Operação 
Lava Jato e pela repercussão que as mídias reproduzem na sociedade, 
mormente quando alguns magistrados e membros do Ministério Público se 
apresentam mais como atores globais e midiáticos, quando deveriam prezar 
pela discrição e serenidade em sua atuação. Exemplo mais recente de 
menosprezo aos preceitos basilares do processo penal foi a apresentação de 
denúncia contra o Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Procuradores 
da República, acompanhada de apresentação em Power Point em rede 
nacional de TV e rádio. 
[...] 
Por isso, todo o desvio do atuar jurisdicional do magistrado merece correição 
e a forma adequada e procedimental correta é promover a devida 
investigação, já que a condução do expediente judicial que autorizou a 
interceptação telefônica em apreço e sua posterior divulgação apresentam 
elementos que indicam afronta às previsões do Estatuto da Magistratura e do 
Código de Ética da Magistratura.  
Enfim, no caso, pelo menos até esclarecimentos mais aprofundados, 
entendo que é duvidosa a imparcialidade do magistrado. Ademais, se o 
magistrado não teve o propósito de incursionar na disputa política, é fato que 
foi no mínimo negligente quanto às consequências político-sociais de sua 
decisão, que provocou forte comoção. Ao assim agir, pode ter ofendido os arts. 
1º, 8º, 12 e 25 do Código de Ética da Magistratura. 
[...] 
De fato, não pode o Poder Judiciário assumir postura persecutória. O 
Poder Judiciário "não é sócio do Ministério Público e, muito menos, membro 
da Polícia Federal", bem anotou o Ministro Gilmar Mendes no precedente 
citado. Não é sua atribuição, por exemplo, especialmente na fase 
investigatória, valorar a relevância social e penal de conversas telefônicas 
interceptadas e determinar o levantamento de seu sigilo. Daí porque soa 
incompatível com o sistema acusatório a posição revelada pelo magistrado 
Sérgio Fernando Moro em informações prestadas ao Supremo Tribunal 
Federal, às quais fez referência neste expediente. 
[...] 
Em conclusão, além de possíveis infrações disciplinares, penso que o caso em 
exame pode revelar uma subversão do sistema acusatório, a exemplo dos fatos 
apreciados pelo Supremo Tribunal Federal no HC 95.518, acima referido, 
envolvendo o mesmo magistrado”. 

 

No voto cujos trechos foram colacionados acima, identifica-se 

exatamente o que foi levantado até este momento nas presentes razões de apelação: a 

atuação do MM. Juiz de primeiro grau evidencia a patente falta de imparcialidade 

no julgamento da ação penal que culminou na condenação injusta e órfã de provas 
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do Apelante, configurando-se a suspeição prevista na lei processual penal e, 

consequentemente, a nulidade dos atos por ele praticados. 

 

g) da página denominada “Eu MORO com ele #rosangelawolffmoro” 

 

No mês de março de 201643, foi criada na rede social “Facebook”, 

a página denominada “Eu MORO com ele #rosangelawolffmoro” que, segundo 

informações constantes da própria página, é de titularidade e administrada pelo digno e 

respeitável cônjuge do MM. Juiz de primeiro grau. O seu propósito seria agradecer “às 

inúmeras mensagens de carinho recebidas”. Até aí, tudo muito correto e normal. 

 

Referida página contém variadas publicações, todas relacionadas 

ao Juízo a quo. Algumas chamam a atenção, pois indicam, justamente, a ausência de 

imparcialidade por parte daquele Julgador e a sua clara inclinação à acusação, por meio 

da constante exaltação do Procurador da República Deltan Dallangol, aqui um dos 

Acusadores e membro do Parquet regional. 

 

A ilustrar o alegado, sobressai publicação datada de 10.04.2017, 

na qual se verifica a expressão “#somostodosdeltan” (seguido da expressão 

“#somostodosmoro”, traduzindo a ideia de um coletivo, ou seja, de que estão “no 

mesmo time”, lado a lado): 

 

                                                
43 Mês em que ocorreu a condução coercitiva, as indevidas interceptações e a publicação dos áudios.  
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Ademais, é de se ressaltar que a página “Partido Brasil”, que 

publicou originalmente o vídeo compartilhado pela página “Eu MORO com ele 

#rosangelawolffmoro”, tem conteúdo repleto de mensagens de ódio direcionadas contra 

o Apelante. Trata-se de mais um dado, cumulativo, que expõe a estrutura da 

parcialidade. Quem não quiser ver – porque não quer – então, não veja! 
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h) da entrevista concedida ao portal “Folha de São Paulo” no dia 30.07.2017 

 

Em 30.07.2017, cerca de duas semanas após a prolação da 

sentença ora combatida, o juiz a quo concedeu entrevista à “Folha de São Paulo”44, 

tratando, entre outros temas, desta. 

 

Transcreve-se o trecho pertinente: 

 

Folha - Há sentenças na Lava Jato que não se baseiam apenas em documentos, 
mas também em outros tipos de provas. Um exemplo é a condenação do ex-
presidente Lula, que aponta que os benefícios concedidos ao ex-presidente 
têm como "única explicação" a corrupção na Petrobras. Qual sua posição 
sobre o uso de presunções desse tipo?  
Sergio Moro - Sobre a sentença do ex-presidente, tudo o que eu queria dizer 
já está na sentença, e não vou fazer comentários. Teoricamente, uma 
classificação do processo penal é a da prova direta e da prova indireta, que é 
a tal da prova indiciária. Para ficar num exemplo clássico: uma testemunha 
que viu um homicídio. É uma prova direta.  
Uma prova indireta é alguém que não viu o homicídio, mas viu alguém 
deixando o local do crime com uma arma fumegando. Ele não presenciou o 
fato, mas viu algo do qual se infere que a pessoa é culpada. Quando o juiz 
decide, avalia as provas diretas e as indiretas. Não é nada extraordinário em 
relação ao que acontece no cotidiano das varas criminais.  

 

Verifica-se que o Magistrado de piso buscou justificar a sua 

condenação com base em indícios, defendendo a sua atuação. Nessa mesma 

oportunidade, teceu comentários sobre o processo nº 5063130-17.2016.4.04.7000, que é 

conexo com a presente ação penal, conforme seu próprio entendimento45. 

 

                                                
44 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1905550-politicos-nao-tem-interesse-
em-combater-a-corrupcao-diz-moro.shtml > 
45 Em despacho proferido na presente ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000, o juiz, ao indeferir a 
juntada de documentos pela Defesa, reconheceu a conexão desta com a ação penal 5063130-
17.2016.4.04.7000: “A instrução já se encerrou faz tempo, as alegações finais foram apresentadas e o 
processo está concluso para sentença. A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva peticionou (evento 944) 
requerendo a juntada de depoimentos tomados em ação penal conexa. Descabe o pretendido nessa fase 
e os depoimentos referidos sequer são relevantes para o julgamento da presente. Indefiro. Ciência à 
Defesa. Voltem conclusos para sentença” (destacou-se). Ainda, no despacho de instauração da ação penal 
5063130-17.2016.4.04.7000, consignou: “[...] Ficam ainda disponibilizados às Defesas os vídeos 
constantes na ação penal conexa 5046512-94.2016.4.04.7000. [...]” (destacou-se). 
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Pois que foi em mais esta oportunidade que emitiu precipitado 

juízo de valor sobre fatos que são conexos a outros procedimentos ainda pendentes de 

julgamentos, demonstrando, mais uma vez, ter um juízo pré-concebido da lide e da 

matéria fática que a compõe, inclusive. Ressuma a clara afronta à Lei Orgânica da 

Magistratura, que veda ao magistrado manifestar opinião sobre processo em 

andamento46. 

 

Como se esperar um julgamento imparcial diante de tal 

quadro? Não há esperança. 

 

i) participação em eventos políticos e/ou com público manifestamente antagônico ao 

Apelante 

 

Por fim, impende ressaltar, como prova da ausência de 

imparcialidade do julgador, a sua participação em eventos políticos que, além de não 

serem comuns nas agendas de magistrados, sempre apresentam o caráter de 

antagônicos ao Apelante: 

 

(i) em dezembro de 2014, o juiz sentenciante participou de evento 

patrocinado pelas Organizações Globo — empresa de comunicação 

social que mantém histórico contencioso jornalístico, além de questões 

judiciais com o Apelante e o partido político que integra — recebendo, 

na ocasião, o prêmio de “Personalidade do Ano”: 

 

 

 

 

                                                
46 Art. 36 - É vedado ao magistrado: 
III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu 
ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada 
a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. 
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12/2014: em premiação da Rede Globo, Moro é eleito Personalidade do Ano e recebe estatueta das mãos 

dos herdeiros Marinho 

 

Ressalte-se que as Organizações Globo e seus membros têm 

sistematicamente feito afirmações caluniosas — com indevida antecipação de juízo de 

valor — em relação ao Apelante e o futuro da “Operação Lava Jato”, tendo se tornado 

seus adversários políticos declarados. 

 

(ii) também participou diversas vezes de eventos promovidos pelo Sr. 

João Dória Júnior, atual Prefeito do Município de São Paulo pelo PSDB 

(e que já havia formalizado sua pré-candidatura em data anterior)
47

. 

Além de adversário político, o Sr. João Dória Júnior fez afirmações 

caluniosas em relação ao Apelante, inclusive afirmando que iria “falar 

com o Moro” sobre uma suposta prisão (do Apelante): 

                                                
47 "João Dória formaliza pré-candidatura à prefeitura de São Paulo pelo PSDB." Portal Valor. 
28.08.2015. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/4200880/joao-doria-jr-formaliza-pre-
candidatura-prefeitura-de-sp-pelo-psdb>; e "Dória Jr. formaliza pré-candidatura à prefeitura de São 
Paulo pelo PSDB." Portal Folha de São Paulo. 28.08.2015. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1674928-doria-jr-formaliza-pre-candidatura-a-prefeitura-
de-sao-paulo-pelo-psdb.shtml>  
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09/2015: com João Dória Jr. e Fernando Capez (ambos do PSDB), Moro profere palestra em evento da 

LIDE em São Paulo 

   

 
01/2016: Moro volta a proferir palestra em evento da LIDE em São Paulo 
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03/2016: Moro profere palestra à LIDE do Paraná, em Curitiba 

  

(iii) evento de lançamento do novo Portal Transparência da 

Administração Pública Estadual de Mato Grosso, governado pelo ex-

Procurador da República Pedro Taques, do PSDB, oportunidade em que 

o magistrado proferiu palestra e também aproveitou para elogiar um 

deputado deste partido, Nilson Leitão (PSDB/MT). Também apareceu 

em foto juntamente com o governador tucano48: 

 

                                                
48 Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/269146/Lula-acusa-Moro-de-ser-militante-
do-PSDB.htm> Acesso em dez. 2016. 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

102 
 

 

49 
  

(iv) em 06 de dezembro de 2016, dia subsequente ao fato anterior, o 

magistrado participou de outro evento, promovido pela “Revista IstoÉ”, 

semanal panfletário muito conhecido por suas publicações tendenciosas e 

desrespeitosas em relação ao ex-Presidente Lula. Neste evento, estiveram 

presentes diversos políticos do PSDB, partido este notoriamente da 

oposição, com a presença de Aécio Neves (senador da República) e o 

                                                
49 Disponível em: <http://www.midianews.com.br/judiciario/sergio-moro-brasil-precisa-aproveitar-
oportunidade-de-mudanca/282460> Acesso em dez. 2016. 
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Ministro José Serra50, tendo ganhado publicidade especialmente por um 

registro fotográfico no qual o magistrado aparece em clara relação de 

proximidade e confraternização com Aécio Neves, notório adversário 

político do Apelante: 

 

 
 

 

 
 Com relação ao Ministro José Serra – também opositor político 

do Apelante –, indispensável mencionar que ele, na qualidade de ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, foi quem recebeu a incumbência de prestar informações em nome 

                                                
50 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1839088-com-temer-tucanos-e-famosos-
moro-recebe-premio-e-defende-judiciario.shtml> Acesso em dez. 2016. 
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do Brasil sobre o Comunicado protocolado junto às Nações Unidas (ONU), em julho 

do ano passado, no qual o Apelante narra diversas violações e arbitrariedades contra si 

perpetradas por este mesmo magistrado.  

 

(v) além de todos os fatos já narrados, o juiz sentenciante participou 

diversas vezes de eventos promovidos pela Editora Abril, que há mais de 

30 (trinta) anos publica calúnias e difamações em relação ao Apelante: 

 

 
04/2016: palestra da revista VEJA (editora Abril) 

 

 
09/2015: palestra da revista Exame (editora Abril) 
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(vi) Foi premiado pela associação conservadora civil-militar Liga da 

Defesa Nacional:  

 
 

12/2015: Moro é premiado pela associação conservadora civil-militar Liga da Defesa Nacional 

 

(vii) em 15.08.2017 a Rádio Jovem Pan promoveu o evento ‘Mitos e Fatos 

Justiça Brasileira’, que tinha, dentre os palestrantes, o Juiz Sérgio 

Fernando Moro e a Ministra Carmen Lúcia, atual presidenta do Supremo 

Tribunal Federal. O magistrado, ao invés de proferir discurso que 

coadunasse com a prestação jurisdicional – que demanda discrição, 

neutralidade e imparcialidade –, tentou assumir, mais uma vez, o papel de 

herói e combatente à corrupção, chegando até a fazer comentários 

negativos sobre a reforma política (atualmente em trâmite perante o 

Congresso Nacional), como se político fosse.  
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Não se deslembre que o ponto em questão não é se os referidos 

eventos dos quais o Magistrado frequentemente participa são ou não eventos políticos 

no sentido estrito. O fato é que, ao comparecer e se encontrar repetidamente em eventos 

com pessoas que são – notoriamente – adversárias políticas e detratoras do Apelante, 

demonstrando proximidade com esses indivíduos, e nunca o contrário, o julgador 

revela quais são suas reais inclinações: contra o ex-Presidente Lula e o contra o Partido 

dos Trabalhadores. Há alguém que ouse a diagnosticar em contrário? 

 

j) da visão externa acerca da sentença ora combatida 

 

Os Patronos do Apelante, diante da parcialidade do julgador e da 

discordância e do inconformismo com a sentença condenatória, buscaram uma opinião 

alheia à controvérsia nacional, de fora, que se consubstanciou no parecer de autoria do 

Professor Julio B.J. Maier51, que ora aqui se agrega (doc. 02 e doc. 03). 

 

Nesse parecer, desde um primeiro momento, o acadêmico 

constata os traços inquisitórios da administração da justiça brasileira, enquanto o resto 

da América Latina tem buscado adequar o seu procedimento penal aos parâmetros 

universais, com maior ou menor sucesso, mas ao menos conscientes do atraso e das 

contradições notáveis entre as Constituições dos países e os julgamentos criminais. A 

seguir, identifica três razões pelas quais nem o Direito Internacional nem a cultura 

jurídica universal reconheceriam esta sentença condenatória lavrada contra o Apelante 

como uma aplicação justa do Direito Penal.  

 

Ao analisar o jugado, conclui que restou suprimida a 

imparcialidade do Juiz, uma vez que menciona em seus fundamentos atos anteriores à 

fase processual (esta, que conta com contraditório pelo acusado). Aliás, o mesmo 

                                                
51 Julio B.J. Maier, sinteticamente, já foi juiz do Tribunal Superior de Justiça de Buenos Aires/Argentina, 
é Professor Titular Emérito de Direito Penal e Processual Penal da Universidade de Buenos Aires – UBA, 
é Doutor em Direito pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina e possui pós-graduação em 
Filosofia jurídica, Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade de Monique, Alemanha. 
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Julgador que coletou e documentou esses atos anteriores, além de ter expedido as 

autorizações pertinentes ao acusado, ao MPF e às autoridades policiais, também foi o 

autor da condenação, o que é inconcebível para a cultura jurídica universal: ou seja, o 

juiz que está envolvido nos atos investigatórios não poderia ser o juiz da condenação. 

 

Soma-se a isso a circunstância de que a sentença informa uma 

enorme quantidade de recusas e objeções de todos os tipos, fundadas na suspeita de 

parcialidade provocada pela atuação do Magistrado, o que vai na contramão da 

imparcialidade prevista nas convenções universais e regionais de direitos humanos 

(como Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana de 

Direitos Humanos). Adverte: 

 

“Es por ello que la descripción completa del enjuiciamiento penal por delitos 
de acción pública contemple la existencia básica de dos procedimientos, uno 
preliminar o preparatorio, hoy en día generalmente en manos del Ministerio 
Público Fiscal con el acompañamiento deñ control judicial por jueces para 
aquellas medidas que representan una injerencia en los derechos personales 
del acusado o de las personas que de algún otro modo protagonizan el 
procedimiento penal (como, por ejemplo, privaciones de libertad locomotiva, 
allanamientos de domicilios, intervención o interferencia epistolar o en las 
comunicaciones de todo tipo, secuestros de cosas y papeles; alguno de estos 
medios aquí ejercidos son mencionados por el juez en esta sentencia), y otro 
procedimiento definitivo, el juicio público, para lograr la decisión de condena o 
de absolución, unidos casi siempre por un procedimiento intermedio breve, 
cuyo objeto está constitutido por la crítica formal a la acusación y la 
preparación del juicio público (audiencia preliminar a él).”52 

 

                                                
52 Tradução livre: “É por isso que a caracterização completa do processo penal por delitos de ação pública 
comtempla a existência básica de dois procedimentos, um preliminar ou preparatório, hoje em dia 
geralmente atribuição do Ministério Púbico Federal com o acompanhamento de controle judicial feito por 
juízes para aquelas medidas que representam uma ingerência sobre direitos pessoais do acusado ou de 
pessoas que alguma outra forma protagonizam o procedimento penal (como, por exemplo, privação do 
direito de ir e vir, mandados de busca domiciliar, intervenção ou interferência epistolar em comunicações 
de todo tipo, sequestro de bens e papeis; alguns destes meios aqui exercidos pelo mencionado juiz desta 
sentença), e outro procedimento definitivo, o julgamento público, para proferir a decisão de condenação 
ou de absolvição, unidos quase sempre por um procedimento intermediário breve, cujo objeto está 
constituído pela crítica formal à acusação e à preparação do julgamento publico (audiência preliminar)”. 
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Esse mesmo jurista e filósofo aponta que essas três razões 

impediriam que a sentença condenatória em questão fosse reconhecida como legítima 

por um Tribunal Internacional. 

 

Sem adentrar a análise das provas, uma vez que não teve acesso 

ao respectivo arcabouço, tendo analisado a sentença para a consulta feita, esse Professor 

considerou ilegítimo o afastamento do Direito Civil brasileiro para resolver a questão 

relativa à propriedade do imóvel dito tríplex, apontando este como o maior erro de 

direito material da sentença. Com efeito, conforme já amplamente argumentado pela 

Defesa do Apelante, este não possuía sua propriedade, posse ou domínio. 

 

Não há registro público e, como o imóvel não está em nome do 

Apelante, não houve transmissão de seu domínio, nem é resultado de uma escritura 

pública notarial. Como não houve o recebimento de uma vantagem indevida, o tipo 

penal restaria descaracterizado. E, ainda, adverte: “la dádiva no puede consistir en el 

acto jurídico de adquirir un inmueble, supuesto mediante el método de ‘descorrer el 

velo’, esto es, por conjeturas, que es aquello que la sentencia en examen postula y 

realiza. Por numerosos y concordantes que sean los indicios que se cita —sobre todo 

para indicar que la Señora del ex presidente habría tenido contacto preliminar con la 

adquisición del dominio—, ellos no pueden eliminar la exigencia ad solemnitatem 

citada para su adquisición”53. 

 

De fato, a prova de que a titularidade do domínio do referido 

imóvel era do Grupo OAS é que nem o Apelante e nem a sua falecida esposa 

poderiam tê-lo vendido, cedido ou doado para outra pessoa e tampouco poderia ser 

                                                
53 Tradução livre: “a vantagem não pode consistir no ato jurídico de adquirir um imóvel, supostamente 
mediante ao método de “tirar o véu”, isto é, por conjecturas, que é o que a sentença em exame postula e 
realiza. Por mais numerosos e concordantes que sejam os indícios que se cita – sobre tudo para indicar 
que a Senhora do ex-presidente teria tido contato preliminar com a aquisição do domínio – isto não pode 
eliminar a exigência ad solemnitatem referida para sua aquisição”. 
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transmitido por herança. Assim, esse imóvel jamais ingressou na esfera patrimonial 

do Apelante. 

 

Quanto às provas, deixa claro que não se pode presumir a 

propriedade somente com base em depoimentos, incluindo-se as declarações dos 

corréus. Ademais, a imputação feita pela sentença condenatória no sentido de que o 

apartamento estaria reservado ao Apelante – a “atribuição” que será rebatida ao longo 

do presente recurso – tampouco merece proceder, uma vez que não faz sentido que uma 

pessoa receba uma vantagem indevida em razão de um determinado cargo anos depois 

de havê-lo desocupado. Mesmo que se imaginasse que o Apelante houvesse aceitado 

essa vantagem, não há qualquer prova desse ato. 

 

O douto Jurista e parecerista emérito, para demonstrar a ausência 

de provas com relação à propriedade do tríplex, elabora diversas perguntas pertinentes: 

a) o que aconteceria se quem assume a titularidade atual – OAS – se arrependesse do 

oferecimento e, por exemplo, decidisse vender a outro a propriedade? Ou, de outro 

modo, qual seria a resposta se o Grupo OAS, atual possuidora e titular – tão somente 

formal? – do domínio do imóvel em questão, resolvesse cobrar do ex-Presidente o valor 

devido referente ao apartamento, suas reformas ou à mobília?; b) o que sucederia se o 

ex-Presidente resolvesse aceitar o oferecimento futuro e pedisse, inclusive 

judicialmente, os atos relativos à transmissão do domínio? Teria direito de fazê-lo e 

teria ação judicial para interpor?; e c) por que não se abriu a herança da esposa do ex-

Presidente, já falecida? E quando falecer o ex-Presidente, se abrirá sua própria 

sucessão? Tudo, naturalmente, em relação a este bem imóvel. 

 

Ele sequer comenta acerca do delito de lavagem de dinheiro, uma 

vez que não há qualquer cabimento em se imputar esse crime quando não há dinheiro e 

quando a suposta vantagem indevida permaneceu no patrimônio de quem a teria 

oferecido ou pretendia oferecê-la no futuro. 
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Ao término, destaca a gravidade das penas impostas ao Apelante 

pelo juiz a quo, o que será adiante minuciosamente tratado. 

 

Merece ênfase, enfim, a percepção do parecerista acerca da 

redação da sentença, dado que, mais do que fundamentar a decisão tomada, dedicou-se 

em grande medida a defender posições já adotadas ou atos processuais já praticados, o 

que evidencia a parcialidade que permeou toda a instrução e, como não poderia deixar 

de ser, a sentença condenatória.  

 

Diante de todo o exposto, forçoso concluir que, além dos 

dispositivos já citados, o proceder parcial do magistrado sentenciante infringiu o art. 5º, 

LIV e LV, da Constituição Federal, visto que sua parcialidade atenta gravemente contra 

o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. De igual modo, encontram-se 

violados os arts. 254, I, e 564, I, ambos do Código de Processo Penal. 

 

Assim, de rigor o reconhecimento e a declaração de Suspeição 

do MM. Juiz sentenciante e o consequente decreto da nulidade dos atos por ele 

praticados no processado. 

 

III.3. DA SUSPEIÇÃO DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA 

 

Durante toda a persecução penal, a Defesa do Apelante, de 

maneira reiterada, arguiu pelos meios judiciais apropriados, a evidente pessoalidade dos 

Procuradores da República – Deltan Martinazzo Dallagnol, Antonio Carlos Welter, 

Carlos Fernando Dos Santos Lima, Januário Paludo, Isabel Cristina Groba Vieira, 

Orlando Martello, Diogo Castor de Mattos, Roberson Henrique Pozzobon, Julio Carlos 

Motta Norocha, Jerusa Burmann Viecill, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Athayde 

Ribeiro Costa e Laura Gonçalves Tessler – integrantes da chamada “Força Tarefa Lava 

Jato”.  
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Não é demasia recordar, ainda que de maneira breve, a infeliz 

entrevista coletiva de imprensa levada a cabo em 14.09.2016, na qual os mencionados 

procuradores, contra deveres funcionais, direitos e garantias constitucionais e tratados 

internacionais sob o pretexto de apresentar à sociedade a denúncia que deu origem à 

presente ação penal, realizaram verdadeiro show midiático, cujo único objetivo era dar 

início a um julgamento paralelo por meio da mídia, buscando induzir um juízo coletivo 

condenatório antecipado.  

 

Naquela aparatosa pirotecnia cênica, foram proferidas diversas 

ofensas contra o Apelante, propagandeando-se acusações que sequer integravam a 

narratio contida na exordial acusatória, extrapolando-se inclusive os limites das 

atribuições daquele Órgão acusador local por eles composto, conforme bem salientado 

pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: 

 

“[...] Lá em Curitiba, se deu notícias sobre organização criminosa, colocando o 
presidente Lula como líder da organização criminosa, dando a impressão, sim, 
de que se estaria investigando essa organização criminosa, mas o objeto da 
denúncia não foi nada disso. Essa espetacularização do episódio não é 
compatível nem como objeto da denúncia nem com a seriedade que se exige 
na apuração desses fatos.”54 

 

Anote-se que o evento se deu antes mesmo que a denúncia sequer 

fosse recebida, havendo afirmado esses Procuradores da República que o Apelante seria 

o “comandante máximo do esquema criminoso de corrupção identificado na Lava 

Jato”, utilizando a infeliz apresentação de PowerPoint, e classificando o Apelante 

como “peça central da Lava Jato”, “elo comum e necessário do esquema criminoso” e 

“o grande general, que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes 

com poderes para o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção”, 

tudo com o objetivo de concretizar a “propinocracia” para “perpetuação criminosa no 

poder”. 

 

                                                
54 STF – Reclamação nº 25.048. 
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Diante da enorme gravidade de tais fatos, foi oposta exceção de 

suspeição contra os ditos Procuradores da República integrantes da “Força Tarefa Lava 

Jato”. Entretanto, o d. Juízo a quo, em total contrariedade aos elementos fáticos e 

jurídicos evidenciados, julgou improcedente a exceptio suspicionis, afirmando como 

razão de decidir que o MPF buscou apenas informar a sociedade, “como espécie de 

prestação de contas”. 

 

Neste momento, imperioso se faz realçar que, curiosamente, a 

sentença condenatória proferida pelo magistrado de primeiro grau deixou transparecer 

entendimento contrário ao esposado na decisão acima mencionada. Vejamos: 

 

130. Ainda que eventualmente se possa criticar a forma ou linguagem 
utilizada na referida entrevista coletiva, isso não tem efeito prático para a 
presente ação penal, pois o que importa são as peças processuais produzidas. 
 
131. Ainda que eventualmente se possa entender que a entrevista não foi, na 
forma, apropriada, parece distante de caracterizar uma "guerra jurídica" 
contra o ex-Presidente. 

 

Da simples leitura das alíneas acima transcritas, claramente se 

extrai que o próprio Juízo sentenciante reconhece que os Procuradores da República 

ultrapassaram o limite do aceitável durante a mencionada entrevista coletiva. 

 

Pois bem. 

 

Além da supracitada medida, considerando que a suspeição dos 

integrantes da Acusação é fator de grave violação do direito do Apelante, a Defesa viu-

se obrigada a impetrar ordem de habeas corpus perante este Egrégio Tribunal Regional 

Federal, visando ao reconhecimento do incontestável impedimento dos Procuradores da 

República para atuar no feito. No entanto, a 8ª Turma dessa Corte entendeu que o writ 

não merecia conhecimento. 
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Dessa maneira, necessário, em sede de Apelação, trazer 

novamente a discussão à baila, visto que, encerrada a ação penal, restou ainda mais 

cristalina a constatação de que a atuação irregular dos integrantes da “Força Tarefa” 

causou incontáveis prejuízos à defesa do Apelante, gerando consequências graves ao 

deslinde do feito. Nulidade, pois. 

 

a) da violação à presunção de inocência e aos princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade 

 

O sistema acusatório, de natureza garantista, traz na sua essência 

a necessidade de se assegurar uma série de franquias pessoais, como única forma de se 

atingir um julgamento democrático e justo. Dentre elas, está a exigência de um órgão 

acusatório comprometido com a preservação desses direitos fundamentais e que não 

esteja voltado a executar um linchamento moral público e torne impossível o embate 

dialético pela parte contrária. 

 

Com um órgão acusador não comprometido com os princípios da 

legalidade, da moralidade e da impessoalidade, destrói-se a estrutura dialética do 

processo e funda-se um odioso sistema inquisitorial. 

 

Nessa linha, salienta-se que o episódio em questão configurou 

grave afronta ao princípio da presunção de inocência. A apresentação feita, assim 

como o teor da peça acusatória e demais atos praticados posteriormente, deixou 

evidente que o Apelante foi considerado incontestavelmente culpado desde o 

oferecimento da denúncia e, portanto, pouco importava a instrução probatória.  

 

Não sobram dúvidas de que ao Ministério Público Federal 

incumbe a função de acusar no processo penal. Não se desconhece, também, a 

ponderação a respeito de ser a parcialidade inerente ao órgão ministerial, já que este 

configura uma das partes formais no processo. 
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Ocorre que, para exercer seu papel em defesa da ordem jurídica e 

dos interesses da sociedade, deve aquele órgão agir de acordo com as normas legais e os 

princípios constitucionais. A inobservância da presunção de inocência é uma face clara 

e tirânica dessa situação de negação desses princípios. 

 

Tal atuação, inclusive, prosseguiu ao longo da instrução penal 

consubstanciada em entrevistas concedidas, eventos, publicações em páginas pessoais 

nas redes sociais e, até mesmo, em sede de Alegações Finais. O arroubo retórico ficou 

evidente e incompatível com a atuação lícita que se espera de indivíduos que ocupam o 

nobre cargo de Procuradores da República.  

 

Restam indubitavelmente comprovadas as violações à presunção 

de inocência, princípio este que é base do Estado Democrático de Direito, consagrado 

em nossa Constituição Federal e também celebrado em Tratados Internacionais dos 

quais o Brasil é signatário. 

 

GIACOMOLLI, ao tratar desse princípio, destaca com maestria se 

tratar de modelo de processo penal em um Estado Democrático de Direito, afastando-se 

das bases inquisitoriais:  

 

"O estado de inocência é um princípio de elevado potencial político e jurídico, 
indicativo de um modelo basilar e ideológico de processo penal. Este, quando 
estruturado, interpretado e aplicado, há de seguir o signo da dignidade e dos 
direitos essenciais da pessoa humana, afastando-se das bases inquisitoriais, 
as quais partiam do pressuposto contrário, ou seja, da presunção de 
culpabilidade da pessoa. A adoção ou não do princípio da presunção de 
inocência revela a opção constitucional a um modelo de processo penal. [...] 
Nessa conformação, a sustentação humanitária do processo penal inicia com 
a consideração do imputado como sujeito inocente."55 (destacou-se) 

 

                                                
55 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. Abordagem conforme a Constituição Federal e 
o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 94-95. 
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AURY LOPES JR vai além e ressalta que o princípio infere, dentre 

outras coisas, "a limitação à publicidade abusiva (para redução dos danos decorrentes 

da estigmatização prematura do sujeito passivo)"56 (destacou-se). 

 

Nessa vereda, o espetáculo promovido configura o que se 

costumou chamar de trial by media, na medida em que os meios de comunicação são 

utilizados como forma de concretização da condenação do indivíduo perante a 

sociedade, de forma totalmente divorciada do devido processo legal. 

 

Importante trazer a lume, também, as precisas considerações do 

Eminente Ministro CELSO DE MELLO sobre o tema: 

 

“[...] a presunção de inocência, embora historicamente vinculada ao processo 
penal, também irradia os seus efeitos, sempre em favor das pessoas, contra o 
abuso de poder e a prepotência do Estado, projetando-os para esferas não 
criminais, em ordem a impedir, dentre outras graves consequências no plano 
jurídico [...] que se formulem, precipitadamente, contra qualquer cidadão, 
juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não definidas (e, 
por isso mesmo, essencialmente instáveis) ou, então, que se imponham, ao réu, 
restrições a seus direitos, não obstante inexistente condenação judicial 
transitada em julgado”57 (destacou-se). 

 

Nesse quadrante, a violação ao princípio da presunção de 

inocência no vertente caso deixa clara a eleição do Apelante como inimigo capital, 

desviando-se, por conseguinte, dos princípios da legalidade, da moralidade e da 

impessoalidade, e prejudicando gravemente o exercício da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal. 

 

 

 

 

                                                
56 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 220. 
57 STF – ARE 1006582, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.11.2016, publ. DJe 09.12.2016. 
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b) da utilização do Direito Penal do Autor 

 

Notório que de há muito, no âmbito da Operação Lava-Jato, já se 

forçavam referências artificiais ao nome do Apelante, deixando claro ser ele, desde o 

início, o alvo maior eleito pelos membros do Ministério Público Federal – em uma 

clara e condenável utilização do direito penal do autor e não do direito penal do fato. 

 

A utilização do Direito Penal do Autor, no entanto, é rechaçada pelo 

ordenamento pátrio e internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua 

vez, entende tal prática como incompatível com a sociedade democrática, por ser inerente 

ao autoritarismo: 

 
"Constitui claramente uma expressão do exercício do ius puniendi estatal 
sobre a base de características pessoais do agente e não do fato cometido, isto 
é, substitui o direito penal do fato, típico do sistema penal da sociedade 
democrática, pelo direito penal de autor, que abre as portas para o 
autoritarismo, precisamente em uma matéria na qual se acham em jogo bens 
jurídicos de grande hierarquia [...] Em consequência, a introdução no texto 
legal da periculosidade do agente como critério para a qualificação típica dos 
fatos e para a aplicação de certas sanções, é incompatível com o princípio da 
legalidade criminal e, por conseguinte, contrário à Convenção Americana de 
Direitos Humanos."58 (destacou-se) 

 

O mestre ZAFFARONI, por seu turno, é cortante e cirúrgico ao 

afirmar que tal metodologia remete às origens da pena pública, configurando 

verdadeiro atentado à dignidade humana: 

 
"Em sua total coerência, o direito penal de autor parece o produto de um 
crítico desequilíbrio deteriorante da dignidade humana daqueles que o sofrem 
e o praticam. [...] Em algum sentido, tal direito tende a incorporar uma 
matriz de intervenção moral, análoga à legislação penal das origens da pena 
pública, com o acrescido inconveniente de presumir dados subjetivos, a partir 
da afirmação de que a responsabilidade provém de processos de imputação 
objetiva baseados em expectativas normativas, e não em reais disposições 
intelectivas internas do sujeito que atua. Esta orientação culmina com o retorno 

                                                
58 CIDH. Serie C. n° 126, caso Fermín Ramírez contra Guatemala, sentença de 20 de junho de 2005. 
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à presunção do dolo, através da chamada normativização, que prescinde da 
vontade real."59 (destacou-se) 
 

Essa situação demonstra, repita-se, a suspeição dos Procuradores 

da Força Tarefa Lava-Jato que participaram da citada coletiva de imprensa e atuaram, 

desde então, de forma incompatível com o cargo que ocupam ao longo do trâmite da 

ação penal, violando-se, de maneira reiterada, direitos e garantias fundamentais do 

Apelante.  

 

Foram esses mesmos Procuradores que acompanharam a 

instrução, apresentaram as alegações finais – objeto de críticas por diversos juristas – e 

o descabido recurso de apelação, em verdadeira persecução sem limites e desenfreada, o 

que significa dizer que o processo, em todos os seus atos, foi contaminado com a 

inimizade demonstrada desde o início pela Acusação. Esta, embora não seja imparcial, 

deve ao menos ser isenta para que possa exercer seu ofício – de Fiscal e Promotora da 

lei – de forma legítima. 

 

Nesse sentido, os Princípios Orientadores Relativos à Função dos 

Promotores do Ministério Público, adotados pela ONU em Congresso realizado em 

Havana, Cuba, de 27.08.1990 a 07.09.1990: 

 
12. Os promotores do Ministério Público deverão, em conformidade com a lei, 
exercer as suas funções de forma justa, coerente e diligente, respeitar e 
proteger a dignidade humana e defender os direitos humanos, assim 
contribuindo para a garantia de um processo justo e para o bom funcionamento 
do sistema de justiça penal. 
 
13. No desempenho dos seus deveres, os promotores do Ministério Público 
deverão: 
 a) Exercer as suas funções com imparcialidade e evitar qualquer 
discriminação de ordem política, social, religiosa, racial, cultural, sexual ou de 
outro tipo; 
 b) Proteger o interesse público, atuar com objetividade, ter devidamente em 
conta a posição do suspeito e da vítima e prestar atenção a todas as 

                                                
59ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal brasileiro – I. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 133. 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

118 
 

circunstâncias relevantes, independentemente de as mesmas serem favoráveis 
ou desfavoráveis ao suspeito; 
 
[...] 
  
14. Os promotores do Ministério Público não deverão deduzir nem prosseguir 
uma acusação, ou farão todos os esforços para suspender o processo, caso uma 
investigação imparcial demonstre que a acusação não tem fundamento. 
  

c) da nulidade decorrente da Suspeição dos Procuradores 

 

O Código de Processo Penal determina em seu artigo 564, inciso I, 

que da suspeição do juiz decorre, necessariamente, nulidade. Relativamente à suspeição 

de membros do Ministério Público, dispõe: 

 

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em 
que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se 
estendem, no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos 
impedimentos dos juízes. 

 

Portanto, a nulidade dos atos praticados por membros do Ministério 

Público suspeitos é devida por força do art. 564, I c.c. 258, ambos do CPP, visto que, 

conforme o art. 258 transcrito, todas as regras relativas à suspeição de juiz aplicam-se 

aos órgãos do Ministério Público. Assim sendo, a extensão dos efeitos compreende não 

somente a suspeição de procurador, como também sua consequência: a nulidade dos 

atos praticados. 

 

Acerca da nulidade dos atos praticados por membro do Ministério 

Público suspeito60: 

 
“Por fim, se acolhida a exceção [de suspeição], os efeitos são aqueles previstos 
no art. 101: ficarão nulos os atos do processo principal em que houver 
intervindo o promotor/procurador. Muito cuidado deve-se ter em relação às 

                                                
60 Exarado nos autos 0017018-25.2016.8.26.0050, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de São Paulo. 
Nesta ação penal o Apelante foi denunciado por fatos relacionados ao mesmo “apartamento tríplex”, 
sendo a investigação, no que lhe dizia respeito, desmembrada e remetida indevidamente para este foro. 
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nulidades por derivação, de modo que devem ser anulados todos os atos 
praticados diretamente pelo promotor/procurador, bem como todos aqueles em 
que ele tiver intervindo (principalmente na instrução).”61 
 

Quanto à extensão dos efeitos do reconhecimento da nulidade, estas 

devem ter como marco inicial o primeiro ato em que o Procurador da República despe-

se de impessoalidade frente ao caso em que oficia. Nesse sentido, discorre NUCCI em 

comentário ao artigo 101 do CPP: 

 
“24. Nulidade dos atos praticados: impõe-se, de acordo com o disposto no art. 
564, I, deste Código [de Processo Penal], que, em caso de suspeição, sejam os 
atos praticados no processo principal considerados nulos. É verdade que, para 
tanto, torna-se necessário não ter ficado paralisado o feito. Qualquer decisão 
ou despacho proferido pelo juiz suspeito, a partir do instante em que nasceu a 
causa de suspeição ou impedimento, é de ser renovado por seu substituto legal. 
Note-se que a nulidade não surge no momento em que foi revelada durante a 
instrução, mas no instante em que ela foi gerada.”62 

 

No presente caso, a perda da impessoalidade se deu desde o 

oferecimento da denúncia, consoante amplamente demonstrado. Assim, toda a ação 

deverá ser declarada nula, vez que a apresentação da denúncia é ato judicial pretérito 

à formação da relação processual, sendo os atos posteriores à ação penal consequência 

deste marco inicial. 

 

Pelo exposto, em vista dos fatos narrados e com fulcro no art. 564, 

I, c.c. 258, ambos do CPP, requer-se sejam declarados nulos os atos praticados pelos 

Procuradores da República eivados de suspeição, tendo como marco inicial o 

oferecimento da denúncia, sendo devida a declaração de nulidade de toda a ação penal.  

 

III.4. DO CERCEAMENTO DE DEFESA 

 

                                                
61 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva. p. 336. 
62 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. p. 312. 
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Durante a instrução processual foram realizados diversos pleitos 

pela Defesa no sentido de melhor esclarecer os fatos em debate, possibilitando, assim, o 

exercício de direito à ampla defesa e ao contraditório, legalmente assegurados ao 

Apelante – conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal, na tentativa de garantir o 

devido processo legal.  

 

Ademais, visava-se à instrução do juízo, a fim de que o 

julgamento fosse calcado em amplo conjunto probatório. 

 

Contudo, por meio de reiteradas negativas, pedidos de justificação 

com indeferimentos sem razão aparente e inviabilização do pleno conhecimento para 

efetivo contraditório sobre documentação previamente requerida, este Juízo privou o 

Apelante do exercício da ampla defesa na forma da produção de provas. 

 

A Defesa pretendia, justamente, evitar o que se verificou em 

sentença posteriormente prolatada: o julgamento dos fatos sem amparo na realidade ou 

lastro probatório que o justificasse. 

 

Como se verá a seguir, este Juízo, por meio de (a) cerceamento do 

direito de produção de provas requeridas na resposta à acusação; (b) deferimento de 

produção de provas sem, no entanto, oferecer prazo razoável para análise dos 

documentos pela defesa; (c) obstrução da gravação das audiências, prerrogativa 

defensiva inerente ao aspecto técnico da ampla defesa; (d) indeferimento de questões a 

testemunhas, referentes a acordos de colaboração premiada no exterior; (e) supressão da 

fase de diligências complementares para apuração de circunstâncias ou fatos 

controversos da instrução (art. 402, do CPP) e; (f) indeferimento de pedido pela juntada 

de depoimentos tomados em ação penal conexa, promoveu prejuízo imensurável à 

defesa, perpetuando a disparidade de armas entre esta e a acusação, bem como 

danificando a devida instrução do processo com elementos de prova que corroborariam 

as teses defensivas.  
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Existente o prejuízo, impõe-se decretar a nulidade do processo, 

desde o recebimento da denúncia, para que sejam produzidas as provas necessárias a 

uma instrução processual constitucional e, consequentemente, se possa aspirar a um 

desfecho legítimo. 

  

Vejamos. 

 

a) do cerceamento do direito de produção de provas requeridas na resposta à 

acusação 

 

Na resposta à acusação o Apelante requereu a produção de 

provas (i) periciais, (ii) documentais e (iii) testemunhais. Nada obstante sua 

imprescindibilidade, este Juízo indeferiu a realização de várias das provas requeridas, 

por meio de decisões cuja fundamentação, data venia, não se exibe adequada e idônea. 

 

Em primeiro lugar, cabe rememorar o teor do pleito defensivo por 

provas periciais, todas indeferidas e ainda não realizadas, como de rigor: 

 

Prova pericial multidisciplinar referente à Petrobras: os três 

contratos e o hipotético favorecimento do Apelante: 

 

“Seja determinada a realização de prova pericial multidisciplinar a fim de 
identificar (i) se houve desvio de recursos da Petrobras em favor de seus 
agentes em relação aos três contratos indicados na Denúncia; (ii) quem 
seriam os beneficiários dos recursos desviados; e (iii) se houve algum tipo de 
repasse desses eventuais recursos desviados em favor de Lula e Marisa 
Letícia.” 
 

Prova pericial econômico-financeira referente à lavagem de 

dinheiro: rastreamento dos valores empregados pela OAS: 
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“Seja determinada a realização de prova pericial econômico-financeira a fim 
de apurar: (i) se a OAS utilizou diretamente de recursos eventualmente ilícitos 
oriundos dos três contratos firmados com a Petrobras indicados na Denúncia 
na construção e eventuais benfeitorias realizadas no empreendimento 
Condomínio Solaris ou, ainda, para pagamento da empresa Granero para 
armazenagem do acervo presidencial; (ii) os prejuízos eventualmente causados 
à UNIÃO em virtude dos eventuais desvios verificados em relação a esses três 
contratos indicados na Denúncia.” 
  

Prova pericial no Condomínio Solaris: 

 

"Seja determinada a realização de prova pericial no Condomínio Solaris a fim 
de apurar: (i) a data em que o empreendimento foi finalizado; (ii) a situação 
das unidades do empreendimento, inclusive no que tange ao registro no 
Cartório de Registro de Imóveis; (iii) as alterações eventualmente realizadas na 
unidade 164-A após a finalização do Condomínio Solaris; (iv) o valor da 
unidade 164-A e das alterações eventualmente realizadas no local; (v) eventual 
posse da unidade 164-A por Lula e Marisa Letícia". 
 

Mesmo diante da negativa das referidas provas solicitadas, 

promoveu o Juízo condenação do Apelante nas condutas de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro. 

 

Conforme será demonstrado mais adiante nestas razões, o Juízo, 

sem comprovação, indica a existência de desvio nos citados contratos, o que teria 

resultado em vantagem indevida ao Apelante.  

 

Ou seja, o Magistrado indeferiu prova pericial que se destinava a 

(i) determinar a existência de desvios na Petrobrás referentes aos especificados 

contratos; (ii) esclarecer quem teriam sido os beneficiários em caso positivo; e (iii) 

averiguar se houve qualquer repasse de vantagens ao Apelante; para, em sua decisão, 

tomar tais fatos como verdadeiros sem qualquer amparo fático.  
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Da mesma forma, rejeitou pleito defensivo que intencionava 

rastrear eventuais valores ilícitos utilizados pela OAS, decorrentes dos 03 (três) 

contratos com a Petrobrás, e sua aplicação no apartamento do Condomínio Solaris. 

 

Evidente o prejuízo quando os exames periciais que 

corroborariam as teses defensivas e comprovariam o contrário do quanto imputado pela 

denúncia são negadas em nítido cerceamento de defesa.  

 

O Magistrado afirma no item 185 da decisão a autoridade 

incontrastável do julgador em realizar controle sobre a pertinência, relevância e 

necessidade da prova. Ora, como seriam desnecessárias, impertinentes ou mesmo 

protelatórias as perícias técnicas requeridas e acima descritas na apuração dos fatos em 

debate? 

 

Preferiu-se o descomprometido crédito às palavras de corréus, 

“colaboradores informais” ávidos de benesses retributivas, em lugar da realização de 

exames técnicos... Pobre justiça! A grande complexidade da apuração não pode ser 

argumento para sua não realização, trata-se de direito fundamental de pessoa que está 

sendo julgada. 

 

Ademais, o juízo da autodenominada “Operação Lava Jato” não 

permitiu a produção de provas quanto à: 

 

a) refutação em contraditório da tese de acusação segundo a qual houve 

estruturação criminosa para perpetuação no poder, por meio da 

apresentação de documentos da Presidência da República sobre 

missões internacionais; 

 

b) análise em contraditório do sistema de controle externo das contratações 

da Petrobras apontadas na exordial acusatória como fontes do delírio 
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acusatório do caixa imaginário, por meio da juntada de documentos do 

Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União; e 

 

c) análise em contraditório de documentos referentes às operações 

financeiras das quais o “apartamento tríplex” foi objeto, em posse da 

Planner Trustee, agente fiduciária. 

 

Em suma, foi requerido ao juízo singular um mergulho de maior 

profundidade nas teses de acusação para identificar nelas sua fidedignidade ou 

inidoneidade e incompletude. Satisfizeram-se alguns com a aparência epidérmica. 

 

No tocante às testemunhas arroladas pelo Apelante, aquele 

juízo, nos termos do art. 222-A do Código de Processo Penal, determinou que fosse 

demonstrada a imprescindibilidade da oitiva das residentes no exterior – o que foi 

fundamentadamente demonstrado.  

 

Inobstante os argumentos trazidos, o Juízo negou a oitiva das 

testemunhas defensivas residentes no exterior, ignorando totalmente a fundada 

relevância de suas palavras. 

 

b) do deferimento de produção de provas sem que, no entanto, fosse ofertado prazo 

razoável para análise dos documentos pela defesa 

 

Antes mesmo da apresentação de resposta à acusação, o Apelante 

peticionou indicando a precária instrução da denúncia, considerando que não havia sido 

disponibilizada cópia integral dos instrumentos contratuais relativos aos 03 (três) 

contratos em foco no procedimento. 

 

Ademais, o Apelante formulou requerimentos probatórios na 

resposta à acusação para que o Juízo determinasse à Petrobras a juntada de documentos 
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relevantes para contrapor as hipóteses acusatórias. Tais pedidos foram indeferidos sob o 

fundamento equivocado de que não haveria “relevância” na referida prova. 

 

Inconformado, o Apelante tentou a reversão de tal decisão por 

diversos meios processuais. Tendo ocorrido o exaurimento das diversas medidas 

tomadas para reversão da decisão de indeferimento de provas proferida pelo Juízo a 

quo, o Apelante, em 14.03.2017, apresentou novamente uma série de requerimentos 

probatórios a ser dirigida à Assistente de Acusação, a Petrobras. 

 

O Juízo, em decisão de 07.04.2017, deferiu o pedido para 

consulta pelo Apelante da documentação arquivada junto à Assistente de Acusação 

para que extraísse cópias e apresentasse aos autos até o término da instrução. 

 

No entanto, a estatal informou que “preferia” juntar os 

documentos indicados por meio de mídia digital diretamente na Secretaria. Apesar do 

pedido tempestivo do Apelante para cumprimento da decisão judicial, que tinha 

deferido a consulta in loco para retirada de cópias que julgasse pertinentes, a Petrobras 

realizou a juntada da mídia digital, com documentos por ela selecionados, de forma 

incompleta e no último dia do prazo para tanto. Em complemento, afirmou que não 

entregaria a parte remanescente da documentação requerida. 

 

Assim, em 28.04.2017 e em 02.05.2017 (meses após o pedido 

inaugural do Apelante), a Petrobras acostou aos autos do processo um enorme volume 

de documentos por ela selecionados sem organização e índice — cerca de 5,42 

gigabytes em mídia digital, contendo mais de 5.000 documentos técnicos, jurídicos 

e negociais, que totalizaram 146 mil folhas.  

 

Ocorre que o interrogatório do Apelante fora designado para o 

dia 10.05.2017, mesma data em que o prazo para apresentação de diligências 

complementares estava designado para expirar. 
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Portanto, não havia viabilidade material para análise dessa 

documentação antes do interrogatório do Apelante, designado para o dia 10 de maio 

de 2017, de modo que sua defesa restaria prejudicada. Assim, como seria razoável, 

requereu-se, em 03.05.2017, a concessão de prazo necessário para análise dos 

documentos apresentados antes do interrogatório. 

 

Contudo, em decisão do dia 04.05.2017, o Juízo consignou que 

não permitiria à Defesa um prazo mais estendido para análise dos documentos, 

alegando ausência de base legal.  

 
Recorda-se, por relevante e antes de mais avançar, que há: 

 

(i) violação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(Decreto nº 592/1992), em seu dispositivo que assegura que as pessoas 

acusadas tenham tempo e meios necessários para a preparação de sua 

defesa (art. 14.3, “b”), bem como do direito de constituição de provas, 

insculpido na Constituição da República (art. 5º, LV); 

 

(ii) violação à garantia do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (Decreto nº 592/1992) que determina que a Defesa disponha das 

mesmas condições da acusação para devido andamento do interrogatório 

(artigo 14.3, “e”), bem como ao artigo 400 do CPP, tendo em vista a 

constitucionalização do devido processo penal, presente na 

jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, ilustrativamente, no 

julgamento do Habeas Corpus nº 115.698/AM, no qual se consolidou o 

entendimento segundo o qual o interrogatório figura como último ato 

ordinário do processo — afora a oportunidade do artigo 402 do CPP — 

para o qual se deve assegurar a “máxima efetividade das garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV), 
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dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º LIV) e 

cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, 

caput)”; 

 

(iii) Inegável também que a análise de 146.000 laudas em prazo tão 

exíguo violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

inerentes ao “substantive due process of law” (art. 5º, XXXIV, CF) e 

esvaziou de sentido os artigos 400 e 402 do CPP ao inviabilizar 

materialmente a capacidade do Apelante de conhecer a documentação – 

restringindo de forma irremediável o exercício da ampla defesa. 

 

c) da proibição da gravação das audiências 

 

Ao final de audiência realizada em 16.12.2016 – acima 

mencionada, na qual foi ouvido o Sr. José Afonso Pinheiro, o “Zelador do Triplex” –, o 

Magistrado mostrou a recorrente hostilidade direcionada à Defesa do Apelante, o que 

foi registrado por meio de gravação autônoma do ato judicial. 

 

Na audiência seguinte, realizada em 09.02.2017, aquele Juízo fez 

constar em ata que indagou aos advogados presentes na audiência sobre mencionada 

gravação. Naquela ocasião, afirmou que tratar-se-ia de “grave irregularidade” e que 

“nenhuma parte teria o direito de gravar áudio ou vídeo”, proibindo a realização da 

medida “sem a autorização expressa deste Juízo”. 
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O ato ilegal e abusivo foi registrado em ata sob o fundamento de 

manutenção da regularidade processual disposta no artigo 251 do Código de Processo 

Penal. 

 

Como se não bastasse a tentativa de se manterem opacos os 

próprios abusos, o Juízo proibiu o registro fidedigno e autônomo do interrogatório do 

Apelante sob presunção de que “o acusado Luiz Inácio Lula da Silva e sua Defesa 

pretendem transformar um ato normal do processo penal, o interrogatório, 

oportunidade que o acusado tem para se defender, em um evento político-partidário, 

tendo, por exemplo, convocado militantes partidários para manifestações de apoio ao 

Ex-Presidente na referida data e nessa cidade, como se algo além do interrogatório 

fosse acontecer”.  

 

É de pasmar! 

 

Contudo, o art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, estabelece 

mandamento de representação fiel das informações das audiências. Além disso, o art. 

367 do CPC c.c. o art. 3º do CPP, constitui como prerrogativa profissional do advogado 

gravar a audiência em sua integridade, independente de autorização judicial. 

 

De plano, é possível constatar que, apesar de os artigos de lei 

tratarem de temas aproximados – o registro de audiências – o Código de Processo Penal 

é silente quanto à possibilidade de gravação de audiência diretamente pela parte.  

 

Assim sendo, a decisão do Magistrado sentenciante, além de 

arbitrária e autoritária, restringiu o direito assegurado pela legislação 

infraconstitucional do acusado de oferecer contraprova à gravação realizada 

oficialmente pela Seção Judiciária, bem como registrar eventuais abusos, como os já 

flagrados. No fim das contas, princípio constitucional da publicidade dos atos não vale? 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

129 
 

 

d) do indeferimento de questões a testemunhas referentes a acordos de colaboração 

premiada  

 

O artigo 203 do Código de Processo Penal estabelece o dever da 

testemunha em responder, observando-se a verdade, ao que lhe for perguntado.  

 

Em diversas audiências, o Juízo a quo cerceou o exercício da 

defesa, em contrariedade à norma legal, permitindo que testemunhas não respondessem 

questões relacionadas à existência de negociações ou acordos de colaboração premiada 

com órgãos estrangeiros, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da 

América. 

 

Pede-se vênia para transcrição de alguns dos diversos episódios: 

 

Depoente Trechos Pertinentes 

Augusto Ribeiro 
de Mendonça 

Neto63 

Juiz Federal: - Não, aí está indeferido também. 
Defesa: - A testemunha pode informar se viajou, se fez viagens ao exterior?  
Juiz Federal: - O senhor fez viagens aos Estados Unidos? O senhor pode 
responder. 
Depoente: - Fiz várias.  
Defesa: - O senhor tinha passaporte para fazer essas viagens?  
Depoente: - Tinha, sim senhor. 
Defesa: - O seu passaporte não estava apreendido? 
Depoente: - Não senhor. 
Defesa: - Quando foi que o senhor fez essas viagens? 
Depoente: - Fiz diversas viagens aos Estados Unidos. 
Defesa: - Nos últimos 90 dias, o senhor pode me dizer quantas foram? 
Depoente: - Não fui, esse ano não fui nenhuma vez. 
Defesa: - Então o senhor foi o ano passado? 
Depoente: - Sim senhor. 
Defesa: - Pode citar quantas vezes o senhor foi?  
Depoente: - Talvez 4 ou 5 vezes.  
Defesa: - Em todas elas o senhor estava na posse do passaporte? 
Depoente: - Sim senhor. 
Defesa: - O senhor é colaborador apenas no Brasil ou no exterior também?  
Depoente: - Eu não sei se posso responder essa pergunta. 
Juiz Federal: - Tem um acordo... 
Depoente: - O  senhor está sob o dever.  

                                                
63 Evento 252. 
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Juiz Federal: - De confidencialidade orientado pelo defensor? 
Defesa: - (ininteligível), mas não tem autorização para responder. 
Defesa: - A testemunha está depondo sobre fatos...  
Defesa: - Autorização de quem, do estado estrangeiro? 
Juiz Federal: - Se tem um acordo de confidencialidade, ele não sabe os reflexos 
jurídicos de uma eventual afirmação dele.  
Defesa: - Vossa excelência, ele tem o dever de dizer a verdade. 
Juiz Federal: Certo. Mas existe um acordo, não sei se ele tem um acordo... 
Defesa: - Eu não reconheço a soberania dos Estados Unidos com o nosso país, nem 
nossa justiça. 
Juiz Federal: Eu também não reconheço, doutor, mas acontece que a gente tem que 
se preocupar com os reflexos jurídicos para a testemunha aqui, certo?  
Defesa: - Eu insisto na pergunta porque primeiro que não tem nenhuma 
demonstração dessa situação, existe uma dúvida e... 
Juiz Federal: - Está indeferido, até porque, doutor, a relevância disso me escapa 
também.  
Defesa: - Não? O senhor pode me dizer quando o senhor começou a fazer a 
colaboração nos estados Unidos? 
Juiz Federal: - Não, isso está indeferido também, doutor, na mesma linha.  
Defesa: - A testemunha pode me dizer se viajou para os Estados Unidos para esta 
finalidade?  
[...] 
Juiz Federal: - Outros defensores têm indagações?  
Defesa: - Tenho perguntas, excelência, algumas poucas. O senhor disse que está 
proibido de revelar detalhes acerca de um suposto acordo de delação premiada 
celebrado com autoridades americanas, o senhor foi autorizado por autoridades 
brasileiras para celebrar esse acordo?  
Depoente: - Não, o que eu disse é que essa pergunta eu não sei se poderia 
responder, acredito que eu não possa responder. 
Defesa: - Se foi autorizado ou não? 
Juiz Federal: - Indiretamente daí está né, acho que não dá. 
Defesa: - O senhor, nessa viagem, que o senhor já admitiu que foi aos Estados 
Unidos, o senhor foi à Nova Iorque, foi à Virgínia, em Langlay especificamente? 
Juiz Federal: - Não, doutor, eu estou indeferindo essas questões? 
Defesa: - Por que, excelência?  
Juiz Federal: - Porque já foi dito, doutor, ele não sabe o reflexo jurídico, se ele fez 
um eventual acordo e se ele revelar, então... 
Defesa: - Mas eu não estou perguntando sobre o acordo agora, eu estou 
perguntando sobre a viagem, sobre a qual ele já respondeu. 
Juiz Federal: - Qual a relevância então, doutor, dessa questão para o processo?  
Defesa: - A relevância...  
Juiz Federal: - Ele um agente dos Estados Unidos aqui?  
Defesa: Como? 
Juiz Federal: Ele é um agente dos Estados Unidos? 
Defesa: Não, eu queria saber porque consta que há ações nos Estados Unidos que 
objetivam vários bilhões de indenização.  
Juiz Federal: Isso é um fato conhecido, não precisa indagar a testemunha.  
Defesa: Não, mas eu quero saber se a testemunha tem participação nesse 
processo... 
Juiz Federal: Está indeferido.  
Defesa: Pelo menos se ele foi aos Estados Unidos.  
Juiz Federal: Isso ele já respondeu. 
Defesa: Não, mas eu faço essa pergunta em nome da soberania do meu país.  
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Juiz Federal: Tá doutor, mas, independente da soberania, é questão dos reflexos 
jurídicos para a testemunha, tem que ver lá pelos... 
Defesa: Vossa excelência podia fazer o obséquio de indagar pelo menos à 
testemunha se ela quer responder, porque vossa excelência está respondendo por 
ela? 
Juiz Federal: Ele já respondeu, doutor.  
Defesa: Mas pergunta, por obséquio, excelência.  
Juiz Federal: Próxima pergunta, doutor.  
Defesa: Conhece nos Estados Unidos o senhor Vance? 
Juiz Federal: Sobre as questões relativas a esse eventual acordo ou perguntas 
indiretas que queiram do senhor, fique à vontade para respondê-las ou não, certo? 
Eu não conheço se tem esse acordo, se não tem, os reflexos jurídicos, os 
compromissos que o senhor eventualmente assumiu ou não assumiu, então o senhor 
responda ou não responda essas questões, segundo o seu interesse.  
Depoente: Sim, senhor.  
Juiz Federal: Vai responder essa do... 
Defesa: Foi à Nova Iorque, à Virgínia? 
Depoente: Não conheço essa pessoa e estive em Nova Iorque, em Miami e outras 
cidades dos Estados Unidos durante o ano de 2015. 
Defesa: Langley é uma delas? 
Depoente: Não senhor.  
Defesa: Foi ao estado da Virgínia? 
Juiz Federal: Doutor, essa linha de perguntas está indeferida, é uma coisa assim 
inapropriada, não, não precisa responder. 
Defesa: Excelência... 
Juiz Federal: Eu já falei, doutor, sobre o acordo... 
Defesa: Vossa Excelência não quer que a testemunha responda, deixa que a 
testemunha diga “Não quero responder”, por obséquio, não se antecipe a ela, 
Vossa Excelência é o juiz, não é a acusação, nem é a testemunha, pergunte a ela, 
por obséquio, Excelência.  
Juiz Federal: Está indeferido, doutor, pode ir para a próxima pergunta que não 
tenha a ver com o acordo nos Estados Unidos? 
Defesa: Quando é que foi liberado o seu passaporte para viajar? 
Depoente: O meu passaporte nunca foi retido, o meu acordo diz que eu devo avisar 
com uma semana de antecedência viagens internacionais.  
Defesa: E nesse caso dos Estados Unidos o senhor avisou? 
Depoente: Avisei, todas as vezes que eu viajei eu avisei.  
Defesa: E o senhor disse qual era a finalidade da sua viagem? 
Depoente: Não era necessário.  
Defesa: Mas disse ou não? 
Depoente: Não, não disse.  
Defesa: Simplesmente comunicou que ia viajar? 
Depoente: Acredito que não disse. Sim, simplesmente avisei que ia viajar. 
Defesa: O senhor não precisa revelar o teor, já disse que não quer e a defesa 
respeita, agora a pergunta é, o senhor depôs em processo judicial ou o senhor 
depôs no FBI, nos Estados Unidos? 
Depoente: Eu prefiro não responder a pergunta.  
Defesa: Então, eu estou satisfeito. 

 
Depoente Trechos Pertinentes 
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Eduardo 
Hermelino 

Leite64 

Juiz Federal: A defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia tem perguntas? 
Defesa: Sim, excelência. O senhor firmou acordo de colaboração premiada com o 
Ministério Público, também firmou ou está firmando com os Estados Unidos, com 
algum órgão dos Estados Unidos? 
Depoente: Ainda não.  
Defesa: “Ainda não” significa o quê? 
Depoente: Que eu posso vir a firmar, mas hoje não tenho nada firmado.  
Defesa: O senhor está em negociação? 
Depoente: Também não, eu fui procurado pelo governo americano no intuito de 
buscar um interesse, um entendimento entre as partes.  
Defesa: Qual foi o órgão que procurou o senhor? 
Depoente: [DOJ – Department of Justice] 
Defesa: E o senhor comunicou isso ao Ministério Público? 
Depoente: Com certeza, isso foi partilhado junto ao Ministério Público.  
Defesa: A quem especificamente o senhor comunicou? 
Depoente: Não sei, mas os advogados podem lhe informar.  
Defesa: E ao Ministério Público e ao juízo? 
Depoente: Não sei lhe dizer, quem pode lhe informar é o meu advogado.  
Defesa: Em que status estão estas tratativas? 
Depoente: Do mesmo jeito que elas começaram, na verdade foi uma busca do 
governo americano, através da força tarefa, pelo qual nós fomos procurados para 
saber o intuito, o interesse em haver um partilhamento ou da gente participar de 
um processo lá.  
Defesa: Essa demanda veio através da força tarefa, essa demanda... 
Ministério Público Federal: Essas perguntas já foram indeferidas, excelência. 
Defesa: Essa demanda dos Estados Unidos veio através da força tarefa? 
Ministério Público Federal: De colaboração do exterior. 
Juiz Federal: Só um minuto, só um minuto. Pode repetir a pergunta, é que a outra 
testemunha disse que não ia responder, não se sentiu segura, a testemunha está 
respondendo e o defensor dela está aqui presente, então se tiver algum óbice eu 
imagino que... 
Defesa: Eu não sei porque... 
Ministério Público Federal: Isso não tem relação nenhuma com os autos, 
excelência.  
Defesa: Puxa vida! Se isso não tem relação nenhuma com os autos... 
Ministério Público Federal: Um acordo com os Estados Unidos, qual é a relação? 
Defesa: Vamos ver, eu não sou obrigado a adiantar a vossa excelência a estratégia 
de defesa.  
Juiz Federal: Certo. Pode repetir a pergunta, doutor? 
Defesa: Eu gostaria de saber se... O senhor já disse que comunicou à força tarefa, 
enfim, Ministério Público Federal... 
Depoente: Eu gostaria de consertar, o procedimento eu não tenho domínio, o 
procedimento quem tem domínio é meu advogado, eu entendo que isso deve ter 
havido uma comunicação.  
Defesa: Perfeito. De que forma o senhor recebeu esse contato do governo 
americano, diretamente dos agentes americanos ou foi através de algum agente 
público brasileiro? 
Depoente: No meu caso foi através do meu advogado.  
Defesa: E o seu advogado disse ao senhor como é que chegou a ele? 
Depoente: Não. 
Defesa: O senhor não perguntou nada? 
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Depoente: Não, especificamente, assim... 
Defesa: Começou a negociar sem saber como veio... 
Depoente: Não, não negociei nada, eu li um termo que me foi oferecido. 
Defesa: Um termo, uma proposta de colaboração? 
Depoente: Exato.  
Defesa: E o senhor sabe dizer quais são os termos dessa proposta de colaboração? 
Depoente: Não, eram genéricos, eu não sei lhe precisar, à época me foi trazido, era 
um termo genérico no qual se havia disposição em vir a colaborar com a justiça 
americana no caso de apuração, alguma coisa nesse sentido.  
Defesa: E o senhor ainda não decidiu se vai colaborar ou não com a justiça 
americana? 
Depoente: Não. 

 
Depoente Trechos Pertinentes 

Pedro Barusco65 Defesa: O senhor fez acordo de colaboração com o Ministério Público Federal? 
Depoente: Sim.  
Defesa: O senhor fez ou está fazendo também com algum outro país alguma 
espécie de colaboração? 
Depoente: Olha... 
Defesa [de Pedro Barusco]: Excelência, esses assuntos sobre acordos fora do 
Brasil está sendo tratado em sigilo e como não fazem parte dessa denúncia eu 
pediria que a testemunha não responda nesse momento.  
Juiz Federal: Então, doutor, fica prejudicada a questão.  
Defesa: É, mas eu, excelência, eu gostaria de saber pelo menos aonde está sendo 
feito, que corte, a testemunha está sob compromisso de dizer a verdade.  
Juiz Federal: A orientação da defesa da testemunha é que ela não fale nada sobre 
esses fatos? 
Defesa [de Pedro Barusco]: Sim, excelência, pois estão sendo negociados fora do 
país, não tem relação com os fatos tratados aqui, e requer esse sigilo durante as 
negociações de qualquer tipo de acordo fora do país.  
Defesa: Excelência, esse dado poderia ter sido apresentado antes do senhor Pedro 
Barusco se apresentar aqui em juízo ou no momento em que se apresentou, agora 
como foi definida a oitiva dele como testemunha a questão volta aqui a ocorrer, o 
cerceamento de defesa, porque não há essa previsão na lei.  
Juiz Federal: Certo. Doutor, como existe a orientação do advogado para o seu 
cliente como sugestão que isso pode prejudicar o outro acordo, o juízo vai respeitar 
essa orientação.  
Defesa: Eu vou fazer as perguntas aqui e vossa excelência dá a destinação que 
entender cabível, mas eu vou registrar as perguntas que eu gostaria que fossem 
feitas à testemunha.  
Juiz Federal: Então faça, doutor.  
Defesa: Com qual país o senhor está negociando esse acordo? A testemunha, isso 
não existe esse contato testemunha dessa forma... 
Depoente: Doutor, eu tenho que manter o sigilo, o senhor está pedindo para eu 
quebrar o sigilo.  
Juiz Federal: Está indeferida, doutor, a questão.  
Defesa: O senhor pode dizer se o senhor viajou para fazer esse acordo ou se está 
sendo feito no Brasil? 
Juiz Federal: O senhor pode responder seguindo a orientação da sua advogada ou 
responder da forma como o senhor entender.  
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Depoente: O assunto é sigiloso, o senhor fica perguntando detalhes do assunto, 
assim que for retirado o sigilo eu não vou ter problema nenhum em responder todas 
as perguntas, mas enquanto eu estiver sob sigilo, eu já estive sob sigilo também 
com esse acordo, eu sei como me comportei antes e vou me comportar da mesma 
maneira, no momento em que for retirado o sigilo eu vou ter o maior... 
Juiz Federal: Mas eu peço para o senhor responder objetivamente se vai ou não 
responder a questão, certo? 
Depoente: Não, vou manter o sigilo.  
Juiz Federal: Mais alguma pergunta? 
Defesa: Algum agente público brasileiro está participando dessas tratativas? 
Depoente: Eu vou manter o sigilo, segundo a orientação do meu advogado.  
Defesa: O senhor pode dizer se algum dos fatos discutidos aqui nesta audiência são 
objeto desse acordo de colaboração que o senhor está fazendo? 
Depoente: Eu vou continuar mantendo o sigilo.  
Defesa: O senhor pode dizer quais são esses países? 
Depoente: Não, é sigilo.  
Defesa: Esses acordos são no âmbito de ações penais ou também se referem a 
ações indenizatórias? 
Depoente: É... 
Defesa: Excelência... 
Depoente: Eu vim aqui para responder, eu peço... 
Defesa: Eu respeito o trabalho da nobre advogada, louvo o trabalho, mas a 
testemunha não pode fazer consultas... 
Juiz Federal: Eu peço para o senhor responder objetivamente se vai ou não 
responder isso? 
Depoente: Eu não vou responder sobre um acordo que está sendo elaborado sob 
sigilo.  
Juiz Federal: O senhor já explicou, já deu a explicação.  
Defesa: Eu estou na verdade fazendo o meu papel, é que há uma situação... 
Juiz Federal: Próxima pergunta, doutor, então. 
Defesa: O senhor pode dizer qual a vantagem está sendo negociada para o senhor 
nesses acordos? 
Juiz Federal: Objetivamente, senhor Pedro Barusco, vai responder ou não? 
Depoente: Não, não vou responder. 

 
Depoente Trechos Pertinentes 

Nestor Cerveró66 Defesa: O senhor também está fazendo colaboração com outro país ou só com o 
Ministério Público? 
Defesa [de Cerveró]: Excelência, só uma questão de ordem... 
Juiz Federal: Fale no microfone doutora, poderia passar por gentileza o 
microfone? 
Defesa [de Cerveró]: Obrigada, Excelência, só uma questão de ordem, com relação 
à pergunta sobre acordo com outros países, da mesma forma como é feito no 
Brasil, é feito um termo de confidencialidade, dessa forma ele não pode prestar, 
nem dizer se tem acordo ou não, então peço que vossa excelência indefira essas 
perguntas.  
Juiz Federal: Eu não vou indeferir as perguntar não, mas ele pode se recusar a 
responder, certo? 
Depoente: Bom, pode falar, desculpe.  
Defesa: Na verdade a minha pergunta é se o senhor tem, está fazendo, fez acordo 
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de colaboração em outro país.  
Depoente: Como a minha advogada falou, isso envolve uma questão de sigilo e aí é 
muito sensível isso, então eu vou seguindo uma, conforme o juiz me permitiu, eu 
não vou responder essa, para não quebrar a regra de sigilo. 
Defesa: A consulta, eu louvo o trabalho da nobre advogada, mas a testemunha não 
é... 
Depoente: Eu não vou, eu não vou... 
Juiz Federal: Qual que é a perguntar, doutor, esse ele já respondeu? 
Defesa: O senhor tem viajado para o exterior? 
Depoente: Não, eu não posso nem viajar para fora de casa, para vir aqui hoje eu 
tenho que ter uma autorização do juiz Moro para me deslocar, para ir ao médico, 
amanhã eu tenho que visitar minha filha que está internada em uma clínica 
psiquiátrica, então para qualquer tipo de movimentação, então muito menos, eu 
não saio nem de casa. 
Defesa: O senhor recebeu ou vem recebendo visitas de autoridades de outros 
países, agentes de outros países? 
Depoente: Eu vou continuar mantendo a minha posição aos termos de sigilo. 
Defesa: O senhor pode dizer com quantos países o senhor está fazendo ou 
negociando colaboração? 
Depoente: Permaneço na minha linha de resposta. 
Defesa: O senhor pode me dizer quais são os fatos envolvidos nesses acordos ou 
nesse acordo de colaboração que o senhor está fazendo com outro ou outros 
países?  
Depoente: Por uma questão de coerência já que não estou respondendo por 
questões de sigilo, eu não vou responder essa pergunta também.  
Defesa: O senhor pode me dizer se os fatos que foram objeto das perguntas feitas 
pela doutora procuradora da república, são objeto desses acordos ou desse acordo 
que o senhor está fazendo com outros países? 
Depoente: Coerentemente eu também não vou responder. 
Defesa: O senhor pode me dizer se nesse acordo ou nesses acordos que o senhor 
está fazendo com outros países, há participação do Ministério Público ou de outra 
autoridade brasileira? 
Depoente: Sigo a mesma linha, doutor.  
Defesa: O senhor pode me dizer se em algum momento o Ministério da Justiça foi 
envolvido nesse acordo ou nesses acordos que o senhor está negociando ou 
negociou com outros países? 
Depoente: Doutor, de novo, qualquer tipo de resposta que eu der ou fizer nesse 
sentido, envolve a minha mesma linha de raciocínio, mesma linha de não 
responder.  
Defesa: O senhor pode me dizer se esse acordo ou esses acordos que o senhor está 
fazendo com outros países é ou são restritos a área penal ou se tem alguma questão 
indenizatória envolvida? 
Depoente: Também não posso, não vou responder. 
Defesa: O senhor pode me dizer se a negociação desse acordo ou desses acordos 
ocorreu simultaneamente à negociação da sua delação no Brasil? 
Depoente: De novo, não vou responder.  
Defesa: O senhor pode me dizer se esse acordo ou esses acordos que o senhor está 
ou fez com outros países já estão concluídos ou ainda estão em fase de negociação? 
Depoente: Mesma resposta.  
Defesa: O senhor pode me fizer se o senhor prestou depoimentos sobre fatos 
relacionados à Lava Jato nesse acordo ou nesses acordos que o senhor fez com 
outros países? 
Depoente: Doutor, eu não vou responder. 
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Defesa: Excelência, sem prejuízo de compreender a orientação jurídica dada pela 
nobre advogada do doutor Nestor Cerveró, nós temos mais uma vez aqui um 
impasse, porque o senhor aceitou ouvir o doutor Nestor como testemunha e nessa 
forma após responder as questões do Ministério Público Federal ele tem obrigação 
de responder as perguntas da defesa, esta situação de testemunha que está sendo 
desobrigada a responder perguntas da defesa sem previsão legal, evidentemente 
que prejudica o trabalho da defesa, implica cerceamento, até porque como vossa 
excelência percebeu, há fatos relevantes que foram perguntados aqui que dizem 
respeito à própria, aos fatos debatidos nessa ação penal e a situação de conflito do 
doutor Nestor Cerveró em relação ao depoimento que ele está prestando aqui, 
então diante desse situação, eu peço a vossa excelência que reconsidere a posição 
dele, eu peço que a vossa excelência ou me permita fazer as perguntas com a 
necessidade da resposta ou então que haja uma revisão... 
Juiz Federal: Não doutor, a questão também já foi objeto, orientação dos 
advogados, eles não sei se tem ou não tem um acordo que está sendo negociado e 
se ele revelar isso pode gerar prejuízos para ele perante outra jurisdição, do outro 
lado com todo respeito, mas essa linha de indagação, a relevância disso me escapa 
completamente, salvo aquela, talvez tese de que isso é alguma coisa um plano para 
colher aqui as reservas de petróleo do Brasil, ou coisa parecida, enfim doutor, é 
indeferido. 
Defesa: Eu na verdade, vossa excelência, deve saber que existe todo um 
regramento para coleta e enfim colaboração com outros estados, o Brasil inclusive 
assinou tratados internacionais que estabelecem procedimentos... 
Juiz Federal: Bem doutor, mas para esse processo o que está sendo discutido aqui 
é essa acusação, não estamos cuidando do processo lá dos Estados Unidos, então 
se é que há alguma coisa disso, se houver alguma invalidade lá nos Estados 
Unidos, certamente as cortes americanas vão se preocupar com isso, agora acho 
que nós temos que nos preocupar aqui com a acusação feita ao seu cliente que não 
tem nenhuma relação com esses fatos.  
Defesa: Sim excelência, mas vossa excelência há de compreender que a questão da 
validade da prova é uma matéria que a defesa precisa discutir.  
Juiz Federal: A prova que foi colhida é a prova que foi colhida no acordo de 
colaboração feito no Brasil e os depoimentos que ele prestou em juízo, então a 
minha sugestão é que a defesa faça questionamentos sobre fatos que tenham 
relevância para essa acusação e não sobre processos supostos e eventuais dos 
Estados Unidos que não tem nenhuma relação com a acusação feita contra o seu 
cliente nesse processo, portanto está indeferido e eu peço para seguir as perguntas 
seguintes. 
Defesa: Eu registro que eu não concordo com o juízo, mas vou prosseguir sem 
prejuízo de uma eventual nulidade da prova. 
Juiz Federal: Perfeito doutor, aí o doutor alegue num um momento apropriado. 

 
Depoente Trechos Pertinentes 

Alberto 
Youssef67 

Defesa: Perfeito. O senhor firmou ou está firmando algum acordo de colaboração 
com outro país? 
Depoente: Excelência, mesmo que eu tivesse firmando eu não poderia dizer, que é 
um assunto sigiloso.  
Defesa: Existe algum documento, alguma cláusula que imponha sigilo nessas 
tratativas ou nesse documento? 
Depoente: Doutor, mesmo que eu tivesse firmado algum documento ou tivesse 
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firmado um acordo com outro país eu não poderia dizer ao senhor. 
Defesa: Excelência, eu entendo a posição de vossa excelência, mas por uma 
questão jurídica eu vou ter que me dirigir ao juiz e pedir a vossa excelência que 
lembre à testemunha que ela está sob o compromisso de dizer a verdade, não pode 
a testemunha evidentemente pela letra da lei se recusar simplesmente a responder 
uma pergunta. 
Juiz Federal: Bem, nós já visitamos esse assunto nos depoimentos anteriores e se 
existem esses acordos, se eles têm cláusulas de confidencialidade, não posso 
obrigar a testemunha a responder colocando em risco o próprio acordo, então, 
nesse caso a recusa em responder essas questões que não tem a menor relação com 
o caso concreto aqui em questão como justificado. 
Defesa: Excelência, dois pontos, primeiro que a situação me parece diversa...  
Juiz Federal: Não, o doutor já colocou e eu indeferi. 
Defesa: Vossa excelência pode me ouvir pelo menos. 
Juiz Federal: Não, vamos voltar a essa questão novamente? 
Defesa: É que eu estou, na verdade, é uma questão de ordem bem relevante, porque 
eu estou esclarecendo a vossa excelência que a situação aqui posta é diversa 
daquelas já tratadas nas audiências anteriores, aqui não existe afirmação de que 
há um contrato, há um compromisso, há um dever de sigilo, aqui existe 
simplesmente uma negativa de responder e essa negativa, data máxima vênia, não 
tem respaldo legal.  
Juiz Federal: Então me reputando suficientemente esclarecido sobre essa questão, 
eu mantenho o indeferimento. 
Defesa: Perfeito. E com relação, quando a vossa excelência diz que é irrelevante... 
Juiz Federal: Doutor, aí eu já, nós vamos voltar, vamos discutir novamente? 
Defesa: Não, não estou discutindo... 
Juiz Federal: Ad eternum? 
Defesa: Não, excelência, eu estou apresentando só as minhas razões dentro do 
exercício do direito de defesa, vossa excelência diz que é irrelevante, mas eu nem 
apresentei porque é que eu estou fazendo a pergunta e vossa excelência já diz que é 
irrelevante? 
Juiz Federal: Por que o doutor está fazendo a pergunta, então? 
Defesa: Estratégia da defesa, vai ser apresentado em momento oportuno.  
Juiz Federal: Então, o poder do juízo é decidir, indeferir perguntas impertinentes.  
Defesa: No momento oportuno a excelência pode indeferir, mas... 
Juiz Federal: Se puder esclarecer porque isso é pertinente ou não, eu posso 
apreciar, se não quiser na minha avaliação a priori é impertinente e irrelevante. 
Defesa: Então eu farei as perguntas, para ficar registradas as perguntas que eu 
gostaria que a testemunha respondesse, e vossa excelência indefere. 
Juiz Federal: Se o senhor não pretender responder, o senhor não responda, mas 
então coloque isso objetivamente, certo, “Não vou responder isso por conta do 
sigilo”? 
Depoente: Certo. 
Juiz Federal: Pronto, para a gente ganhar tempo. 
Defesa: Com quantos países o senhor está negociando um acordo de colaboração? 
Depoente: Não vou responder.  
Defesa: Esses acordos de colaboração envolvem só matéria penal ou também 
matéria cível? 
Depoente: Doutor, não vou responder essa pergunta. 
Defesa: Esses acordos que o senhor está firmando com outros países têm a 
participação do Ministério Público Federal? 
Depoente: Não vou responder, doutor. 
Defesa: Tem a participação de alguma outra autoridade brasileira? 
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Depoente: Não vou responder. 
Defesa: O senhor fez viagens ao exterior para negociar esses acordos? 
Depoente: Não vou responder.  
Juiz Federal: Eu vou responder por ele, ele está preso até, está preso em prisão 
domiciliar, isso é fato notório também.  
Defesa: Mas isso, dentro da minha... 
Juiz Federal: Então eu respondi essa para o doutor, que eu sei a situação do 
acusado desde 17 de março de 2014. 
Defesa: Perfeito. Em relação ao tema tratado, eu gostaria que o senhor 
esclarecesse se o senhor participava das reuniões em que estavam presentes apenas 
as empreiteiras? 

 
Depoente Trechos Pertinentes 

Milton 
Pascowitch68 

Defesa: O senhor firmou também colaboração ou está em tratativas com outro 
país? 
Depoente: Doutor, esse assunto de colaboração, firmar acordo de colaboração 
com algum outro país ou com outro órgão, ele envolve, está sob uma estrutura de 
sigilo e eu gostaria de me abster de responder a sua pergunta.  
Defesa: O senhor pode me esclarecer se essas tratativas ou esse acordo tem a 
participação do Ministério Público Federal? 
Depoente: Eu acho que está sob o mesmo manto do sigilo, eu vou me abster de 
respondê-lo.  
Defesa: O senhor pode me dizer se o senhor viajou para o exterior para fazer, pra 
tratar desse assunto ou se está sendo tratado no Brasil? 
Depoente: Eu vou me abster novamente, doutor.  
Defesa: Bom excelência, ficam reiterados todos os protestos relativos ao 
cerceamento de direito de defesa, na medida em que vossa excelência tomou o 
compromisso da testemunha e a testemunha tem o dever de esclarecer os fatos que 
lhe forem perguntados, então neste momento identificamos mais uma vez um 
problema em relação a esse aspecto.  
Juiz Federal: A posição do juízo já é conhecida, doutor, a acusação tem os objetos 
aqui definidos, as provas decorrem de provas produzidas aqui no Brasil e o acordo 
de colaboração que é relevante para esse processo é um acordo de colaboração 
que foi firmado no Brasil, então essas questões, eu vou respeitar a posição da 
testemunha, não conheço essas, se é que existem, essas negociações que ocorrem 
eventualmente lá fora, se a testemunha vislumbra um eventual prejuízo para ela 
com a confidencialidade eu entendo que ela não pode ser forçada aqui a depor, 
mesmo porque não tem a menor pertinência ou relevância com o objeto da 
acusação. Então, a minha sugestão é voltar às questões relativas aos fatos.  
Defesa: Só peço a vossa excelência que fique atento com o contexto da defesa 
também, porque vossa excelência está muito atento com o contexto da acusação, 
mas o contexto da defesa... 
Juiz Federal: Qual é o contexto então, doutor, que envolve esse acordo de 
colaboração nos Estados Unidos? 
Defesa: Como eu disse a vossa excelência, eu não sou obrigado a adiantar a 
estratégia de defesa. 
Juiz Federal: O contexto da acusação eu consigo ler na denúncia, doutor, o 
contexto da defesa...  
Defesa: Poderíamos debater porque, ao proferir a decisão do dia 28 de outubro, 
vossa excelência foi muito claro ao dizer que o objeto dessa ação penal se reporta a 

                                                
68 Evento 279. 
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três contratos e nada mais, agora parece que isso mudou.  
Juiz Federal: Não, doutor, não é bem essa a situação.  
Defesa: Eu também não consigo entender qual... 
Juiz Federal: A defesa vai esclarecer porque é relevante esses acordos nos Estados 
Unidos ou não? 
Defesa: Vossa excelência... 
Juiz Federal: Pra eu poder avaliar se é pertinente ou não a questão.  
Defesa: Eu posso esclarecer um dos aspectos a vossa excelência. 
Juiz Federal: Qual seria o aspecto, doutor? 
Defesa: Porque primeiro que ele está fazendo colaboração, eu queria saber se em 
relação a fatos tratados aqui nessa ação.  
Juiz Federal: E qual é a relevância disso? 
Defesa: A relevância para a defesa vai ser exposta no momento adequado, doutor.  
Juiz Federal: Está bom, então está indeferido, doutor. Fica difícil a defesa 
reclamar que a questão dele é pertinente, se a defesa não consegue expor a sua 
tese. 
Defesa: Vossa excelência... 
Juiz Federal: O que pretende com essa... 
Defesa: Vossa excelência há de convir que a defesa não é obrigada antecipar a 
vossa excelência a estratégia.  
Juiz Federal: Está bom, doutor, eu tenho poder na audiência de deferir ou não 
deferir questões pertinentes, se a defesa não consegue demonstrar minimamente a 
pertinência, então... 
Defesa: Eu concordo, mas quando vossa excelência toma o compromisso da 
testemunha, o que está na lei, independentemente do que entende vossa excelência, 
está na lei é que a testemunha tem o dever de depor.  
Juiz Federal: Doutor, eu não vou colocar em risco uma eventual tratativa que a 
testemunha tem com algum acordo no exterior por mero capricho da defesa. Então 
eu peço que sejam feitas as perguntas.  
Defesa: O que vossa excelência já usou nessas audiências, retórica, vossa 
excelência já usou que não tem argumentos e agora um capricho, se vossa 
excelência está vendo a defesa desta forma eu lamento muito.  
Juiz Federal: Essa linha de argumentação a defesa não consegue me esclarecer, 
então fica difícil ou poder dizer que tem pertinência ou não tem pertinência, mas 
prossiga, doutor, com as perguntas.  
Defesa: Vou prosseguir. Senhor Milton, o senhor trabalhava para a empresa 
Engevix desde quando? 

 
Depoente Trechos Pertinentes 

Fernando 
Antonio Soares69 

Defesa: O senhor fez acordo de colaboração premiada com o Ministério Público 
Federal, o senhor fez também com algum outro país? 
Depoente: Não. 
Defesa: Não foi procurado para fazer? 
Depoente: Tem informações que eu não posso falar porque estão em sigilo.  
Defesa: Mas o senhor disse que não fez.  
Depoente: Eu disse que não fiz. 
Defesa: O senhor está em tratativas então? 
Depoente: Não posso falar.  
Juiz Federal: Só no microfone, doutor, o senhor pode alcançar o microfone. 
Defesa [de Fernando Soares]: Sergio Reali, advogado do senhor Fernando Soares. 

                                                
69 Evento 279. 
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Há questões que estão sob sigilo que infelizmente a testemunha não pode revelar no 
momento, assim, podem atrapalhar alguma tratativa que porventura possa ter com 
algum país.  
Juiz Federal: Certo. Considerando a informação do defensor, eu vou permitir que 
a testemunha não responda sobre eventuais acordos em discussão ou celebrados 
com autoridades de outros países, até porque também irrelevantes para o 
julgamento dessa acusação.  
Defesa: Perfeito. Só fica o registro da defesa de que o direito aqui está sendo 
cerceado na medida em que a testemunha prestou compromisso pra dizer a verdade 
e para depor sobre todos os fatos que lhe forem perguntados, então há um 
cerceamento de defesa, eu gostaria só de fazer esse registro. 

 

Tenha-se em linha de conta que a Defesa, em audiência, 

apresentou contradita contra estas testemunhas, pois se trata de depoentes que 

realizaram – ou estão em fase de negociação de – acordo de colaboração premiada, 

não apresentando a isenção necessária de uma testemunha, na forma da lei. De fato, 

possuem interesses que visam à manutenção de benefícios negociados com o Ministério 

Público Federal. No entanto, tais contraditas foram todas indeferidas. 

 

Realmente, apesar da questão de ordem levantada, o Juízo decidiu 

pela manutenção do depoimento de tais testemunhas, entendendo que a Lei 12.850/2013 

não exime o colaborador de dizer a verdade em depoimentos e que seria tomado o 

compromisso. 

 

No entanto, no decorrer dos questionamentos por parte da Defesa, 

aquele magistrado isentou as testemunhas-colaboradoras de responderem quesitos 

defensivos, em flagrante contrariedade à norma processual penal que obriga a 

testemunha a responder a verdade sobre os fatos que sabe e lhe são perguntados. 

“Durma-se com um barulho destes” diria o jargão popular... 

 

Buscava-se apurar se tais testemunhas estavam em negociação ou 

haviam firmado acordo de colaboração premiada no exterior, o que reforçaria a suspeita 

de que seus depoimentos estavam direcionados, unicamente, à manutenção de seus 

privilégios contratados.  
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Ora, é evidente que agente colaborador não tem qualquer 

compromisso com a verdade, mas sim – e apenas – com o contrato firmado com a 

Acusação. Resta explícito o cerceamento de defesa quando é autorizada pelo Juízo a 

tomada de depoimento de testemunhas pactuadas com órgãos acusatórios, agravando-se 

o fato no momento em que são dispensadas do compromisso de responderem aos 

questionamentos realizados, só os pela defesa, é claro! 

 

O Juízo trata desse tema no item 204 e seguintes da sentença, 

justificando sua atitude desconforme à lei sob o argumento de que não poderia 

prejudicar a testemunha em jurisdição estrangeira. Desrespeita, assim, não apenas o 

Código de Processo Penal, mas também a própria soberania nacional, quando coloca 

possíveis interesses de órgãos estrangeiros acima dos procedimentos legais brasileiros: 

God bless America! 

 

Se a testemunha está compromissada em dizer a verdade sobre 

aquilo que sabe e lhe for perguntado, como determina a norma supracitada, deve 

responder a todos os questionamentos, inclusive acerca de acordos com departamentos 

internacionais. Aliás, para que mesmo é tomado o compromisso de dizer a verdade? 

 

Ademais, a testemunha Eduardo Leite afirmou em depoimento 

(evento 252) ter sido procurada por autoridades estadunidenses por meio da “Força 

Tarefa Lava Jato”, conforme transcrito acima. 

 

Ou seja, há fortes indícios – mais que isto, dados concretos - de 

que testemunhas atuantes no processo, com o intermediação do MPF, estariam 

realizando negociações ou acordos de colaboração com órgãos estrangeiros a respeito 

de fatos tratados neste procedimento. Pior é que isso poderá resultar em pesadas 

indenizações contra empresas brasileiras (de que participa o Estado brasileiro) na assaz 

monetarizada Justiça Norte-Americana! Patriótico?  
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Há explícito cerceamento da defesa quando são recusadas 

perguntas sobre o tema, sendo que em alguns momentos o Juízo indeferiu os 

questionamentos da defesa antes mesmo de eles serem exteriorizados. Nesse sentido, o 

Juízo indeferiu, por antecipação, perguntas defensivas formuladas, bem como 

cassou a palavra dos Defensores. 

 

É preciso, para o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, total conhecimento sobre fatos, máxime os tão intimamente ligados ao 

procedimento em questão, redundando a negativa em evidente a disparidade de armas 

em relação à acusação.  

 

e) da supressão da fase de diligências complementares do art. 402 do CPP 

 

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o Apelante 

requereu a realização de 11 (onze) diligências complementares, baseadas em 

controvérsias surgidas ao longo da instrução, sendo que a pertinência de cada diligência 

foi devidamente justificada (evento 824). Contudo, por meio da decisão do evento 836, 

o Juízo impediu a produção de provas absolutamente pertinentes e compatíveis, tal 

qual prevê o citado dispositivo legal. Dentre elas, as abaixo descritas.  

 

1. No interrogatório do corréu José Adelmário Pinheiro Filho 

(evento 736), em 20.04.2017, quando a Defesa do Apelante questionou o então 

interrogando acerca da existência de auditorias internas e externas nas empresas do 

Grupo OAS, dentre elas a Construtora OAS e a OAS Empreendimentos, obteve como 

resposta que, à época dos fatos, havia empresas contratadas para a realização de 

auditoria externa, assim como auditoria interna, não tendo sido especificado, no entanto, 

quais seriam tais empresas nem tampouco os resultados da auditoria interna realizada. 
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Por isso, requereu-se expedição de ofício à Construtora OAS e à 

OAS Empreendimentos, devidamente qualificadas ao final da petição, para que 

informassem (i) quais eram as empresas responsáveis pelas suas auditorias externas; (ii) 

sobre a existência de auditorias internas nessas empresas e os resultados apurados no 

período compreendido entre 2008 e 2014; e após retorno, fosse expedido ofício às 

auditoras externas indicadas pelas empresas do Grupo OAS, para que esclarecessem se 

(a) teriam conhecimento da prática de atos ilícitos que relacionassem o Apelante às 

empresas Construtora OAS e a OAS Empreendimentos, no período compreendido entre 

os anos de 2008 a 2014, indicando os fatos e as provas na hipótese de a resposta ser 

positiva; e (b) se foi constatada qualquer irregularidade na transferência dos 

empreendimentos da BANCOOP para a OAS Empreendimentos, ocorrida no ano de 

2009, em especial, da transferência pela BANCOOP à OAS Empreendimentos da 

propriedade das acessões e benfeitorias já executadas na Seccional Mar Cantábrico, 

posteriormente renomeado como Condomínio Solaris. 

 

2. No interrogatório do corréu Roberto Moreira Ferreira (evento 

774), em 04.05.2017, a Defesa do Apelante o indagou sobre quem seriam os 

responsáveis pela apuração dos ativos quando da elaboração do Plano de Recuperação 

Judicial de diversas empresas do Grupo OAS, dentre elas a Construtora OAS e a OAS 

Empreendimentos – finalizado em 28.11.2015. O depoente respondeu que existia um 

grupo de pessoas responsável pela realização dessa atividade, alegadamente vinculadas 

ao Departamento Financeiro da OAS Empreendimentos. 

 

Considerando que o Juízo condenou o Apelante pela obtenção de 

vantagens indevidas, de forma dissimulada, mediante o recebimento de um apartamento 

no Guarujá/SP, por volta de 2009 e, estando o imóvel declarado como ativo da OAS 

Empreendimentos no processo de recuperação judicial que envolve empresas do 

grupo, iniciado no ano de 2015 (informação confirmada pela Justiça, por meio do 

Administrador Judicial), é evidente que dito imóvel não pode ter sido transferido ao 
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patrimônio do Apelante ou de quem quer que seja – fatos que contrariam as conclusões 

tomadas na sentença. 

 

Assim, diante dos fatos acima, o Apelante requereu fosse: a) 

expedido ofício à OAS Empreendimentos para que informasse os responsáveis pela 

elaboração do referido Plano de Recuperação Judicial no âmbito da empresa, 

especialmente quanto à tarefa de arrolamento dos ativos da empresa; b) após a 

apresentação de resposta pela empresa, deveria ser realizada a oitiva em audiência dos 

responsáveis indicados, especialmente para que fossem esclarecidos aspectos do plano 

de recuperação judicial da OAS sobre a propriedade do apartamento 164-A, do 

Condomínio Solaris, no Guarujá/SP. 

 

3. Demonstrou-se que durante o interrogatório do corréu Roberto 

Moreira Ferreira, este foi questionado sobre a suposta elaboração do projeto de mobília 

do apartamento 164-A do Condomínio Solaris. Na ocasião, afirmou que as arquitetas 

que trabalhavam com ele foram as responsáveis pela elaboração do projeto e que seu 

papel teria sido de mera aprovação. 

 

Considerando a relevância da oitiva das duas arquitetas, 

requereu-se fosse oficiado à OAS Empreendimentos para que fornecesse o nome 

completo das duas funcionárias em questão, com posterior designação de audiência 

para suas oitivas. 

 

Mesmo diante de tais fatos, que necessitavam de maior apuração, 

o Juízo considerou – sem qualquer prova além de depoimentos de corréus, 

“colaboradores informais” interessados na obtenção de benefícios, os quais foram 

concedidos – que as reformas teriam sido realizadas de acordo com indicações do 

Apelante e sua falecida esposa. 
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Utiliza-se deste fato, que seria totalmente contrariado com o 

depoimento das arquitetas em complemento ao de Roberto Moreira Ferreira, para 

justificar a condenação.  

 

4. Ademais, o Apelante requereu ao Juízo, já na Resposta à 

Acusação, que fosse determinado à empresa Planner Trustee que: (i) informasse a 

relação contratual mantida com a empresa OAS em relação ao Condomínio Solaris, 

incluindo, mas não se limitando, os recursos disponibilizados para a construção do 

empreendimento, as garantias envolvidas e, ainda, o status da operação; bem como que 

(ii) encaminhasse aos autos cópia dos documentos correspondentes. 

 

Esclarece-se que (i) esta unidade imobiliária foi dada em garantia 

pela OAS em operações financeiras objetivando o levantamento de recursos pela 

companhia – mostrando, portanto, que é a OAS quem exercia os atributos da 

propriedade – e, além disso, (ii) até mesmo os recebíveis relativos a essa unidade 

(quando da sua futura venda) já foram objeto de alienação fiduciária. 

 

Diante dessa situação, explorada durante a fase de instrução, 

mostrou-se fundamental que os esclarecimentos por parte de representantes da Planner 

Trustee DTVM Ltda., empresa que atuou como agente fiduciário da “1ª Emissão de 

Debêntures Simples, não conversíveis em Ações, com Garantia Real e Garantia 

Adicional Fidejussória, de Emissão da OAS Empreendimentos S/A de 03 de novembro 

de 2009”, instruíssem o processo. 

 

Do mesmo modo, seria essencial que se juntassem aos autos 

esclarecimentos e termos de depoimentos de diretores da APSIS Consultoria 

Empresarial Ltda e da G5 Evercore Venture Capital Fundo de Investimento em 

Participações, empresas que cuidaram da elaboração do Plano de Recuperação Judicial 

de companhias do Grupo OAS, na qual o apartamento 164-A foi arrolado como um 

ativo da OAS Empreendimentos S/A. 
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A pertinência da prova é evidente, pois ela demonstraria que 

quem sempre agiu com todos os atributos inerentes à propriedade (CC, art. 1.228) em 

relação à unidade 164-A – inclusive dando esse imóvel em garantia em sucessivas 

operações e até mesmo os recebíveis de uma venda futura foi a OAS e jamais o 

Apelante. 

 

Frente ao indeferimento da produção de tal prova, o Magistrado 

afirma na sentença proferida ter o Apelante recebido a propriedade da unidade 164-A, 

do Edifício Solaris, no Guarujá/SP, como pagamento dissimulado de vantagens 

indevidas, por volta de 2009.  

 

Nega-se o requerimento de prova e condena-se sem suporte na 

realidade. 

 
 5. Diz o artigo 158 do Código de Processo Penal: 

 

 “Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do 
acusado.” (destacou-se) 

 

A lei, portanto, impõe a realização de perícia sempre que a 

suposta infração penal deixar vestígio. 

 

Complementarmente, o art. 564, III, “b”, do referido Codex, vai 

além e dispõe expressamente que ocorrerá nulidade quando da não realização de exame 

do corpo de delito nos crimes que deixem vestígios. 

 

Verificou-se a ocorrência de operações financeiras em que a OAS 

Empreendimentos exerceu faculdades inerentes ao dominium proprietas do tríplex em 

questão. Ou seja, a empresa exerceu as faculdades de proprietária desse bem imóvel, 
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inclusive dando-o em garantia a operações financeiras. Tais operações se 

consubstanciaram, dentre outras coisas, na cessão fiduciária de direitos atuais e futuros 

de crédito atrelado à emissão de valores mobiliários da OAS Empreendimentos.  

 

É evidente, portanto, que os fatos tratados na ação penal são 

daqueles que deixam “vestígios”, sendo impositiva, em razão disso, a realização da 

prova pericial com vistas a apurar as questões supramencionadas. 

 

Mais uma vez, constata-se a negativa de diligências de extrema 

relevância para depois, na sentença, o Juízo atribuir a “propriedade de fato” do imóvel 

ao Apelante. Para isto, como será demonstrado em tópico específico, não há a 

indicação de qualquer prova material.  

 

Utiliza-se de grande esforço retórico para ser atingido o objetivo 

da condenação, indeferindo-se a produção de provas que atestariam a tese defensiva – 

ferindo-se, novamente, o exercício do direito a ampla defesa.  

 

6. Durante a oitiva de testemunhas arroladas, especialmente dos 

ex-Procuradores Gerais da República, ex-Diretores Gerais da Polícia Federal e ex-

Diretor Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), foi esclarecido que 

nenhum desses órgãos jamais constatou a existência de um suposto esquema de 

“macrocorrupção” no âmbito da Petrobras e muito menos emitiu qualquer informação 

ao Apelante sobre esse tema no período em que ele exerceu o cargo de Presidente da 

República (2003/2010). 

 

Para complementar esses depoimentos e permitir prova robusta, 

documental e declaratória, necessária seria a expedição de ofício para que essas 

instituições, devidamente qualificadas ao final do evento 824, informassem: (i) se 

durante o período compreendido entre 2003 e 2010 houve apuração da existência de um 

“macrossistema de corrupção” na Petrobras; e (ii) caso fosse positiva a resposta, se 
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levaram ao conhecimento do Apelante os fatos apurados, encaminhando, ainda, nesta 

hipótese, os documentos e comprovantes dessa comunicação.  

 

Não se trata de prova “absolutamente desnecessária”, como 

afirmou o Juízo a quo. Ao contrário, são indispensáveis provas complementares às já 

coligidas e que demonstrariam, de forma plena e cabal, que o Apelante jamais teve 

conhecimento de qualquer ato ilícito no âmbito da Petrobras e, ainda, que jamais 

foi informado sobre esses eventuais ilícitos por parte das autoridades que tinham 

atribuição para essa finalidade – porque elas também não tomaram conhecimento. 

 

Repetidamente, observa-se situação em que o Magistrado de 

primeiro grau fez afirmações na sentença sem qualquer demonstração material, 

declarando ter o Apelante conhecimento de alegada arrecadação de propinas no âmbito 

da Petrobrás em razão de “conclusão natural por ser também um dos beneficiários dos 

acertos de corrupção”.  

 

Ou seja, não há qualquer demonstração concreta, qualquer 

elemento material que aponte o conhecimento do Apelante da existência de desvios na 

petroleira. Tal conclusão é atingida sem a observância do conteúdo probatório 

produzido durante a instrução e depois de indeferidos pleitos que corroborariam o 

contrário.  

 

7. Durante a fase de instrução, houve referência ao 

monitoramento de terminais telefônicos pertencentes a Alberto Youssef, desde o ano de 

2006, por decisões proferidas pelo Juízo a quo. 

 

Outrossim, o próprio Juízo, para tentar afastar sua manifesta 

incompetência para presidir e processar a ação penal em tela, fez referência a inquéritos 

policiais e a ações penais envolvendo Alberto Youssef, que se reportam à longínqua 
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data de 2008, nas quais infere-se que houve monitoramento telefônico de referida 

pessoa desde aquela época. 

 

Trata-se, assim, de prova relevante e complementar à prova 

mencionada no item anterior, também denegada. 

 

8. O Apelante requereu, em consonância com os princípios da 

ampla defesa, contraditório e da paridade de armas, bem como o dever de lealdade 

processual, a disponibilização dos Termos de Colaboração Premiada70 – ou do status da 

negociação –, eis que fora admitido nas audiências de interrogatório dos corréus José 

Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros que ambos estavam 

em tratativas para firmar acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. 

 

Neste sentido, portais de comunicação noticiaram que fazia parte 

do trato, entre estes acusados e a Força-Tarefa, o adiantamento do teor de seus 

respectivos acordos, devendo os réus apresentarem dados necessariamente 

incriminadores da pessoa do Apelante71.  

 

Considerando estes fatos, o Apelante requereu a intimação do 

Ministério Público Federal para que indicasse o status dos acordos de colaboração que 

estavam em negociação em relação às pessoas ouvidas na ação penal ora comento – 

especialmente em relação aos referidos corréus –, apontando quais seriam os termos 

destes acordos (ou propostas de acordo) e os benefícios que estavam sendo oferecidos 

aos acusados. 

                                                
70 Consigne-se que na Ação Penal nº 5063130-17.2016.404.7000, em atenção ao requerimento do 
Apelante para que informasse previamente naqueles autos se eventuais testemunhas ou acusados estariam 
em discussão quanto a acordos de colaboração ou leniência, o parquet disse que iria informar e que assim 
vinha procedendo. Contudo, os procuradores da Força-tarefa nada informaram sobre esse tema 
nesta ação penal. 
71 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1876735-leo-pinheiro-socio-da-oas-promete-relatar-
favores-a-lula-em-delacao.shtml; http://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/6367353/leo-
pinheiro-presta-depoimento-moro-negocia-delacao-que-mira-lula 
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No entanto, aquele Juízo indeferiu o pedido de informação sobre 

o mencionado status e/ou o imediato acesso às colaborações, tendo postergado a 

prestação de esclarecimentos para as alegações finais do parquet.  

 

Entretanto, Léo Pinheiro prestou depoimento em 20.04.2017, data 

em que confirmou as expectativas suscitadas pela imprensa e, como já havia sido 

noticiado, confirmou que estava negociando acordo de colaboração com o Ministério 

Público Federal. Da mesma forma, na audiência ocorrida em 04.05.2017, Agenor 

Franklin e o próprio Ministério Público Federal admitiram que estariam em fase de 

negociação de acordo de colaboração.  

 

 Desta maneira, constata-se que os interrogados depuseram na 

condição de acusados – portanto, sem o compromisso de falar a verdade – mas no curso 

de tratativas para celebração de delação premiada, fator que certamente influenciou os 

depoimentos em questão.  

 

Ademais, o Apelante desconhecia (e ainda desconhece) o teor das 

tratativas de colaboração premiada dos executivos do Grupo OAS, havendo, portanto, 

disparidade de armas com relação à acusação. 

 

Destaca-se que mesmo sem que tenha ocorrido, ainda, a 

homologação de qualquer acordo em relação a estes executivos, o Juízo, na sentença, 

atribuiu benefícios a tais réus – fato que será tratado adiante –, inaugurando o instituto 

da “colaboração premiada informal” com a concessão de benefícios prévios. Esta 

atitude reforça também a parcialidade do Juízo diante de julgamentos referentes ao 

Apelante. 
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f) do indeferimento de pedido pela juntada de depoimentos tomados em ação penal 

conexa 

 

Em despacho proferido no dia 11.07.2017, o Juízo a quo indeferiu 

pedido formulado pelo Apelante que pugnou pela juntada de depoimentos tomados na 

ação penal conexa de autos nº 5063130-17.2016.4.04.7000, sob a alegação de que 

“[d]escabe o pretendido nessa fase e os depoimentos referidos sequer são relevantes 

para o julgamento da presente”. 

 

Ocorre que referidos depoimentos – prestados por Jorge Gerdau, 

Bruno Boetger, Pérsio Dangot, Glenn Mallett, João Paulo Torres, Patrícia Moraes, 

Graciema Bertoletti, Antonio Romualdo Galliez Pinto da Silva, Caio Scatamburlo 

Costa, Fábio Gabai Puga e Sérgio Spinelli Silva Júnior – seriam sim de extrema 

relevância para a discussão conduzida na presente ação penal. 

 

Seus depoimentos trataram da escolha de Diretores pelo Conselho 

de Administração da Petrobras e o desconhecimento da existência de desvios no âmbito 

da empresa, provas que atestariam o que vem sendo alegado pela Defesa desde o início 

do procedimento investigatório, qual seja, que a “macrocorrupção sistêmica” da 

Petrobras é narrativa fantasiosa por parte do MPF (e, agora, da sentença), bem como 

que não houve ato de ofício por parte do Apelante que contribuiu com qualquer 

ilicitude cometida no âmbito da Petrobras ou capaz de configurar corrupção passiva. 

 

Ademais, as testemunhas são profissionais extremamente 

qualificados que participaram da oferta pública de ações realizada pela Petrobras em 

2010, e que são categóricas ao relatarem que, para a conclusão da referida operação, 

houve, necessariamente, rígido processo de auditoria e controle por diversas instituições 

sobre a Companhia.  
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Imperioso também apontar que nenhuma das instituições 

envolvidas – de incontestável reputação, registre-se – detectou ato de corrupção nos 

procedimentos de controle realizados na Petrobras.  

 

Dessa forma, por exemplo, o depoimento de Jorge Gerdau, que 

compôs o Conselho de Administração da Petrobras entre 2001 e 2014 – período dos 

fatos trazidos na acusação – confirma: (i) a atribuição exclusiva do Conselho de 

Administração em eleger os Diretores da estatal, o que era feito de forma impessoal, e 

sem qualquer sujeição a influências de índole política; (ii) que, à época, não havia 

qualquer razão para suspeitar da nomeação de Paulo Roberto Costa e Renato Duque à 

Diretoria da Companhia, eleitos por votação unânime, inclusive pelos votos dos 

Conselheiros minoritários; (iii) que todo o sistema de auditoria, fiscalização, controle 

interno e externo a que a Petrobras se submetia à época dos fatos descritos na denúncia, 

o que dizima a alegada existência de um esquema de corrupção sistêmico na estatal. 

 

Oportuno trazer à baila os trechos mais relevantes de seu 

depoimento:  

 

Depoente Trechos Pertinentes 

Jorge Gerdau Defesa:- Doutor Gerdau, o senhor foi membro ou é membro do conselho de 
administração da Petrobras?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Fui membro do conselho de administração sim.  
Defesa:- O senhor pode dizer qual foi o período em que o senhor integrou o 
conselho?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Foi do ano de 2001 até 2014.  
Defesa:- Então o senhor na verdade durante o governo Fernando Henrique e 
depois durante o governo do presidente Lula, e depois da presidente Dilma?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Correto, foi no final do governo Fernando Henrique, 
eu acho que foi 1 ano e meio, coisa assim.  
Defesa:- Correto, correto. O senhor pode dizer se era função do conselho de 
administração da Petrobras eleger os diretores da companhia?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Sim, era função estatutária que cabia ao conselho a 
eleição da diretoria executiva.  
[...]  
Defesa:- O senhor se recorda se na eleição de Paulo Roberto Costa, Nestor 
Cerveró e Renato Duque, se essas pessoas foram eleitas pelo conselho por 
unanimidade, inclusive com o voto dos conselheiros indicados pelos minoritários? 
Jorge Gerdau Johannpeter:- Pelo que eu me lembro foram eleitos por 
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unanimidade. 
Defesa:- Inclusive pelos conselheiros indicados pelos acionistas minoritários? 
Jorge Gerdau Johannpeter:- Correto.  
Defesa:- Havia alguma informação disponível à época que desabonasse o nome 
desses três diretores da companhia?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Não, não havia nada que desabonasse eles, nós 
recebíamos ali um currículo amplo dos nomes indicados que vinha via secretaria, 
secretaria de apoio ao conselho, a indicação normalmente era encaminhada pelo 
presidente do conselho. 
[...] 
Defesa:- O senhor se recorda se a Petrobras dispunha de um sistema de controle, 
tanto interno como externo, composto, por exemplo, de ouvidoria, auditoria 
interna, auditoria externa?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- A Petrobras tinha um sistema estruturado dentro dos 
processos normais de administração, com uma auditoria interna, tinha uma 
auditoria externa dentro dos padrões exigidos pela lei de S/A, e num período, eu 
não sei precisar a data, mas eu acho que após a lei Sarbane-Oxley foi criado o 
comitê de auditoria dentro do conselho de administração.  
Defesa:- O senhor sabe também se a CGU exercia atividade de fiscalização na 
Petrobras, notadamente a partir de 2003?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Se percebia que havia a CGU, embora das nossas 
relações do conselho de administração, não havia, vamos dizer, uma relação direta 
entre CGU e o conselho de administração.  
Defesa:- Correto, mas havia, era do conhecimento de que esse órgão exercia 
também atividades de fiscalização na Petrobras? 

 

Oportuno também registrar que as declarações de Jorge Gerdau 

encontram integral ressonância no quanto dito por Fábio Coletti Barbosa, outra pessoa 

que foi membro do Conselho de Administração da Petrobras, também eleito pelos 

acionistas minoritários, cujo depoimento prestado na ação conexa mencionada já foi 

devidamente juntada pela defesa no presente processo. 

 

Pede-se vênia para transcrever alguns trechos desse depoimento: 

 

Depoente Trechos pertinentes 
Fabio Coletti 

Barbosa72 
Defesa – Bom dia, Dr. Fábio Barbosa. O Sr. poderia, rapidamente, só fazer um 
histórico da sua formação e da sua atuação profissional? 
Fábio Barbosa – Sou formado em administração de empresas, eu atuei em empresa 
comercial, Nestle, depois no setor financeiro duramente muitos anos, enfim, 
inclusive, recentemente na Editora Abril e agora estou no Conselho de algumas 
empresas.  
Defesa- correto. 
[...] 
Defesa- correto. O Sr. compôs o Conselho de administração da Petrobrás? 

                                                
72 Evento 654 da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR 
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Fábio Barbosa – Sim. 
Defesa. O Sr. se recorda o período? 
Fábio Barbosa – 2003 a meados de 2011. 
[...] 
Defesa – correto. O Sr. foi eleito para o conselho de administração pelo grupo 
majoritário ou pelo grupo minoritário? 
Fábio Barbosa – eu representava o grupo minoritário. 
Defesa – certo. Então o sr. não foi eleito por membros do governo? 
Fábio Barbosa – não.  
Defesa – Certo. O sr. se considerava um conselheiro independente?  
Fábio Barbosa – fazendo uma ressalva e depois respondendo objetivamente, todo 
conselheiro de acordo com a lei da S/A está lá para representar os interesses da 
empresa e não de nenhum grupo especifico de acionistas, numero um. Numero dois, 
existia dentro (inaudível) o que era membro independente e eu me qualifico como 
membro independente.  
Defesa- o Sr. se recorda se na estrutura da Petrobrás a eleição de diretores, era 
uma incumbência, uma atribuição do conselho de administração? 
Fábio Barbosa – como em varias outras empresas onde eu também participo, a 
diretoria executiva, o presidente executivo sugere o nome, ate porque o conselho 
não conhece todas as pessoas que tem perfil para o cargo, isso é uma atribuição, na 
pratica, da própria diretoria executiva, do executivo maior, e depois submetida a 
provação do conselho.  
Defesa- Correto. O senhor apresentou alguma objeção, à época, em que houve a 
eleição para a diretoria dos Srs. Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato 
Duque? 
Fábio Barbosa – como mencionado em testemunha anterior, eram pessoas que 
traziam currículos extenso e profundo conhecimento da empresa. 
Defesa- correto. Não houve da parte do sr. nenhuma objeção com relação à eleição 
desses diretores?  
Coletti – Não haveria, pois eram pessoas que traziam justamente muito 
conhecimento e longos anos na empresa, não me recordo quantos anos, mas cada 
um deles tinham muitos anos de empresa. 
Defesa – correto. Não havia então nenhum elemento que justificasse a rejeição 
dessas pessoas pelo Conselho? 
Coletti – exatamente.  

 

Ademais, necessário transcrever mais alguns trechos que 

demonstram a relevância dos depoimentos, tomando-se a liberdade de, nessa 

oportunidade, juntar suas transcrições (doc. 04): 

 

Depoente Trechos pertinentes 
Antônio 

Romoaldo 
Pereira 

 Defesa: O senhor representou o banco Goldman Sachs na oferta pública de ações da 
Petrobras realizada em 2010? 
Antônio Romoaldo Pereira: Sim.  
Defesa: O senhor pode dizer, objetivamente, qual o papel do banco e do senhor nessa 
oferta pública? 
Antônio Romoaldo Pereira: O Banco Goldman Sachs foi um dos bancos 
coordenadores da oferta pública da Petrobras na época... haviam vários bancos juntos 
com a gente, acho que eram mais de dez no sindicato de bancos que estavam 
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conduzindo a oferta e eu era o responsável do lado da Goldman Sachs pelo 
relacionamento com a Petrobras e também com a execução da oferta. 
Defesa: Correto. O senhor sabe informar se para a realização dessa oferta pública 
houve a verificação de informações da Petrobras? 
Antônio Romoaldo Pereira: A gente passou pelo processo de diligência que é usual em 
qualquer oferta pública, então nesse processo de diligência a gente conduziu... assim 
... fez uma série de perguntas pra Petrobras, teve diligências dos advogados e dos 
bancos também com a Companhia.  
Defesa: Correto. E nesse tipo de oferta pública pode-se dizer que foi utilizado um 
padrão elevado de diligência? 
Antônio Romoaldo Pereira: É o mesmo padrão que era usado em todas as ofertas... tá 
então... o padrão era o mesmo, padrão de diligência, por definição tem que ser um 
padrão elevado de diligência pra ter certeza que toda a documentação que tá sendo 
dividida com investidores no âmbito da oferta tá o mais precisa possível no 
entendimento dos bancos que fazem parte do sindicato.  
Defesa: Correto. O senhor sabe dizer se a Petrobras atendeu a todas as solicitações que 
foram feitas durante o processo de diligência?  
Antônio Romoaldo Pereira: Pelo o que eu lembro atendeu a todas.  
Defesa: Correto. O senhor sabe dizer se as auditorias e os advogados contratados 
fizeram as verificações realizadas englobaram a análise de acordos e contratos 
significativos, demonstrações financeiras, atas de reuniões de diretorias, conselho de 
administração e assembleia geral? 
Antônio Romoaldo Pereira: Olha, eu não consigo comentar no nível de detalhe que eles 
entraram na auditoria deles, mas o que a gente costuma perguntar pros advogados e 
também pros auditores é primeiro se as informações foram auditadas dentro do padrão 
de auditoria que geralmente é conduzido para empresas desse porte, e se do lado do 
advogado também, todos os contratos, etc... como você mesmo comentou, se todos foram 
verificados, o que é relevante basicamente tá representado de uma forma correta no 
prospecto, que é o documento de marketing que é usado na venda de papéis.  
Defesa: O senhor se recorda quais foram as empresas de auditoria envolvidas?  
Antônio Romoaldo Pereira: De cabeça não lembro sinceramente 
Defesa: Mas eram... 
Antônio Romoaldo Pereira: Eram empresas de padrão internacional, empresas de 
primeira linha. Não lembro quais eram os auditores da Petrobras na época, mas eram 
de primeira linha e os advogados também.  
Defesa: O senhor sabe informar se esse processo de verificação, de auditoria, análise 
dos advogados, se tivesse verificado atos ilícitos, atos de corrupção, se, ou, como se 
chama no mercado os “red flags”, se isso demandaria um tipo de registro no prospecto 
de emissão de ações? 
Antônio Romoaldo Pereira: Sem dúvidas demandaria.  
Defesa: O senhor se recorda se nesse prospecto houve algum registro nesse sentido?  
Antônio Romoaldo Pereira: Nada nesse sentido que eu me lembre. 

Fábio Gabai Defesa: O senhor representou o banco BTG Pactual na oferta pública de ações da 
Petrobras realizada em 2010 
Fábio Gabai: Sim  
Defesa O senhor pode informar qual era o cargo do senhor no banco na época? 
Fábio Gabai: O mesmo cargo eu tenho hoje, sou diretor responsável pela estruturação 
de operações de renda variável, pra toda a instituição. 
Defesa: O senhor pode dizer objetivamente qual foi a atuação do senhor e do banco 
BTG PACTUAL nessa oferta pública de ações? 
Fábio Gabai: Nós fomos um dos coordenadores responsáveis pela distribuição das 
ações no mercado local e mercado internacional.  
Defesa: O senhor sabe dizer se para a realização dessa oferta pública houve a 
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contratação de empresas de auditoria e também de consultores jurídicos? 
Fábio Gabai: Sim, como é usual.  
Defesa: Correto. E o senhor saber dizer se as diligências realizadas seguiram um 
padrão elevado como exige o mercado nesse tipo de operação?  
Fábio Gabai: Sim. Em linha com qualquer outra operação dessa natureza 
Defesa: Correto. O senhor sabe dizer se as auditorias realizadas fizeram análises 
englobando acordos e contratos significativos da Companhia, demonstrações 
financeiras, atas de reunião de diretoria, conselho de administração e assembleia 
geral? 
Fábio Gabai: Sim, só uma diligência factual, com base em informações 
disponibilizadas pela companhia, de natureza financeira, societária, legal da própria 
empresa. 
Defesa: Também os sistemas de controle, a governança corporativa é analisada nesse 
tipo de situação? 
Fábio Gabai: Diria que os sistemas de controle muito mais sob a ótica das próprias 
auditorias, fazem teste, controles internos, mas também passa pela análise e crivo dos 
escritórios de advocacia que estão sempre assessorando os bancos coordenadores.  
Defesa: O senhor sabe informar se as auditorias e os escritórios de advocacia 
contratados se tivessem identificado algum ato ilícito, algum foco de corrupção ou 
como se diz no mercado, a presença de “red flags”, se isso demandaria algum registro 
no prospecto de emissão de ações? 
Fábio Gabai: Sim, demandaria.  
Defesa: O senhor se recorda se houve algum registro no prospecto dessa oferta 
pública em relação a esse tema? 
Fábio Gabai: Não me recordo, não que eu tenha ciência.  

João Paulo 
Torres 

Defesa: Senhor João Paulo, você tinha alguma ligação com o banco Mary Linch, no 
ano de 2010? 
Depoente: Tinha, na época, eu era o responsável pela área de mercado de capitais no 
Brasil.  
Defesa: Correto! O senhor sabe informar se o banco Mary Linch atuou como 
coordenador global da oferta pública de ações de Petrobrás nesse ano de 2010? 
Depoente: Sim, atuou em conjunto com outros bancos. 
Defesa: Correto! O senhor sabe informar quais eram as responsabilidades do banco 
Mary Linch nessa atuação? 
Depoente: Responsabilidade no contexto de coordenar, estruturar e ajudar na 
distribuição no contexto de uma oferta de ações, como é padrão em ofertas neste setor.  
Defesa: Correto! Para a realização desta oferta publica de ações há necessidade da 
realização de diligências e auditorias? O senhor pode descrever como funciona o 
processo de emissão de ofertas nestas circunstâncias? 
Depoente: Sim! É um processo complexo, mas indo nas pergunta especifica, é papel 
do banco... é junto com assessores externos. Como auditores e advogados contratados, 
para fazer um processo de diligência na companhia e tocar todo o processo de 
estruturação e... distribuição e colocação dos papeis no mercado.  
Defesa: Certo! As diligências realizadas nesse tipo de oferta pública podem ser 
consideradas como um padrão elevado de diligencias? 
Depoente: Sim! Não só nessa oferta, como em qualquer outra oferta que participei, os 
padrões são elevados.  
Defesa: certo! E o senhor pode explicar o que significa a realização de diligências em 
elevado padrão.  
Depoente: É a realização de conference calls com a companhia, como eu falei 
contratação de empresas autorizadas, quando de auditoria como de advogados no B 
Brasil e no exterior, para estarem nos auxiliando neste processo. Um trabalho de 
interação continua com a companhia.  
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Defesa: Certo! Essa atividade, essas diligencias envolvem a analise, além dos aspectos 
contábeis, econômicos financeiros, também processo de tomada de decisão e processos 
de controle na companhia? 
Depoente: Não é uma diligencia ativa no sentido de... investigativa, vamos dizer assim. 
Faz todo o trabalho de fazer perguntas, questionar a companhia e os membros da 
companhia nos fornece informações, que são revisadas por auditores e advogados no 
auxiliam nesse processo de questionamento. É um processo bastante dinâmico, bastante 
intenso no sentido de levantar todas as informações.  
Defesa: Correto! Se no curso das diligências, da auditoria for detectado a pratica de 
algum ato ilícito ou de algum ato de corrupção isso será lançado no relatório 
correspondente ou seria omitido? 
Depoente: Seria lanchado! E a operação, eu posso lhe garantir, não iria para frente. 

Patrícia 
Moraes 

Defesa: Senhora Patrícia, a senhora representou o Banco JP Morgan na oferta 
pública de ações da Petrobrás, realizada em 2010?  
Depoente: Sim! 
Defesa: [...] A senhora sabe me dizer se para a realização dessa oferta pública os 
bancos envolvidos contrataram auditorias e assessoria jurídica para fazer uma analise 
de aspectos relevantes em relação à Petrobrás? 
Depoente: Sim! Como em toda oferta são contratados auditores e advogados.  
Defesa: Correto! A senhora sabe dizer se as diligências realizadas, para essa oferta 
pública de ações observou um padrão elevado (inteligível). 
Depoente: Sim, é o padrão que a gente faz em todas as transações. 
 Defesa: Correto! A senhora sabe dizer se auditorias e consultorias que foram 
contratadas, realizaram analises significativas de acordos e contratos significativas, 
demonstrações financeiras de atas de reuniões de diretorias e da licitação do conselho 
de assembleia geral? 
Depoente: Normalmente esse é o trabalho dos advogados da transação e também os 
auditores.  
Defesa: Correto! Mas isso ocorre em uma oferta pública de ações dessa natureza? 
Depoente: Sim!  
Defesa: Correto! A senhora sabe me dizer se esse trabalho de auditoria e dos 
advogados tivesse identificado às praticas de atos ilícitos ou atos de corrupção, se essa 
oferta pública de ações teria ido adiante?  
Depoente: Eu imagino que se tivessem sido identificado problema desta natureza do 
problema, ele podem ou inviabilizar a transação ou dependendo do tipo você pode 
colar em faturas de risco e fazer o (inteligível) né, do problema em detalhes. 
Defesa: Correto! Mas no mínimo deveria ter um registro no prospecto de emissão de 
ações? 
Depoente: Correto! 

Graciema 

Bertoleti 

Defesa: Senhora Graciema, a senhora representou o Banco Credit Agricole na oferta 
pública de ações da Petrobrás em 2010? 
Depoente: Sim.  
Defesa: A senhora pode dizer objetivamente qual o foi o papel da senhora e do banco 
naquela oferta? 
Depoente: Sim. O banco era um dos coordenadores da oferta, né, toda parte de 
esforço de colocações de ações e preparações da oferta de uma maneira geral.  
Defesa: Correto! Nessa preparação da oferta houve a contratação de empresas de 
auditoria e também de consultores da área jurídica? 
Depoente: Sim.  
Defesa: Essa auditoria, esse consultores jurídicos... fizeram diligências na Petrobrás? 
Depoente: Sim.  
Defesa: Essas diligências foram realizadas com um padrão elevado, segundo exigido 
pelo mercado? 
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Depoente: Sim, foram feitas de acordo com o mercado.  
Defesa: A senhora sabe dizer se essas auditorias e se os advogados contratados 
fizeram a verificação das informações, analisaram acordos e contratos significativos 
da Petrobrás e demonstrações financeiras? 
Depoente: Entendo que sim!  
Defesa: A senhora sabe informar se os auditores ou os advogados contratados 
tivessem identificado algum problema na companhia, que se chama red flags aderir 
algum registro do prospecto de emissão de ações? 
Depoente: Sim, teria sido feito uma ressalva.  
Defesa: A senhora sabe dizer se houve alguma ressalva nesse sentido, nesse prospecto 
de emissão de ações que eu mencionei? 
Depoente: Pelas informações que foram passadas, não!  

Sérgio 

Spinelli 

Junior 

Defesa: O senhor como um especialista na área, o senhor pode dizer, para a 
realização de uma oferta pública desta natureza, quais são as cautelas que a empresa 
deve adotar em termos de informações, em termos de seu sistema de governança 
corporativa e seus controles internos? 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: O senhor está dizendo em relação à empresa? 
Defesa: A empresa. 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: Perfeito. A empresa quando está fazendo um processo de 
emissão de ações ou de colocações de ações no mercado, ela vai buscar contratar 
assessores jurídicos para ajuda-lo neste processo, ela vai disponibilizar informações 
aos assessores e ela vai produzir dois documentos, depende se ela já é uma companhia 
aberta ou se ela ainda não é uma companhia aberta. Mas vamos dar o exemplo da 
companhia aqui, da Petrobras. Ela já sendo uma companhia aberta, ela vai atualizar 
as suas informações que já estão disponíveis ao público através do registro na 
Comissão de Valores Mobiliários. Essas informações vão ser atualizadas e adaptadas e 
vai ser feito um documento chamado prospecto da oferta e esse prospecto da oferta é 
que vai informar os investidores sobre os termos da operação sendo realizada, no caso 
uma oferta de ações, todas as características de forma que o investidor possa tomar 
uma decisão de investimento informada.  
Defesa: Correto. 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: O trabalho feito pelos advogados é de ajudar na 
preparação de um prospecto, ajudar na atualização dos advogados da companhia, 
ajudar na atualização no caso destes formulários de referência, que é um documento 
que também vai ser inserido no prospecto e divulgado ao público. 
Defesa: Correto. No prospecto de emissão de ações, é feito referência ao sistema de 
governança corporativa, dos sistemas de controle interno da companhia? 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: Sim, há uma descrição sobre a governança corporativa 
da companhia, não em um grau minucioso de detalhes, mas “pros” investidores 
possam entender qual a política de governança da companhia, se ela emite ações 
preferenciais ou só ações ordinárias, quais são as características destas ações, como é 
formado o conselho, se há comitês de assessoramento ao conselho de administração 
da companhia, como é formada a diretoria, quem são os diretores, enfim...Há uma 
informação aos investidores que vai além do estatuto social que também é parte do 
prospecto da oferta, dando informação sobre a governança da companhia.  
Defesa: Perfeito. Nessa análise feita para a oferta pública de ações, também é 
necessária a participação de auditores independentes? 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: Os auditores independentes a resposta é sim. Os 
auditores independentes da companhia, eles certificam as demonstrações financeiras 
da companhia, então eles também participam na medida em que a suas demonstrações 
financeiras auditadas fazem parte do prospecto de emissão da companhia. Há 
discussões eventualmente específicas para entender os critérios de contabilização, qual 
o padrão de contabilização que a companhia utiliza....Muitas vezes a própria Comissão 
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dos Valores Mobiliários ou, se a oferta é feita simultaneamente no Brasil e no 
exterior, no caso da Petrobras, ela é negociada na bolsa de valores de Nova York ela é 
registrada também na Security Exchange Comission que é o órgão equivalente à CVM 
– a Comissão de Valores Mobiliários. Nesse momento também os auditores fazem 
explicações dos diferentes critérios de contabilidade que podem ocorrer entre os 
padrões de contabilidade aceitos, por exemplo, neste caso, no mercado norte-
americano e os padrões utilizados no Brasil. Então, esse tipo de discussão é feita junto 
com os auditores para entender informação da companhia que já está divulgado nos 
seus demonstrativos financeiros.  
Defesa: Correto. E no caso de oferta pública nos Estados Unidos como foi esse caso de 
2010, também há verificação dos sistemas de controles da empresa para informação aos 
investidores? 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: O sistema não especificamente para a realização da 
oferta, mas é parte do trabalho dos auditores e da preparação das demonstrações 
financeiras a verificação dos sistemas de controle de informações e sistemas de controle 
em geral da companhia. Eu não sou um auditor, então não estou dando uma opinião de 
um especialista, mas o trabalho de verificação e de controles ele é feito no momento em 
que a auditoria é realizada, mas não especificamente para a realização da oferta. 
[...] 
Defesa de: Se a auditoria constatar problemas nos sistemas de controles internos ou 
(inaudível), isso deve constar no prospecto de emissão de ações?  
Sérgio Spinelli Silva Júnior: Ele... se a auditoria verificar problemas de controle, isso 
vai ser objeto de uma carta à administração da companhia, então é parte de um 
trabalho de auditoria...novamente: não sou um auditor, mas com base na experiência de 
mercado, que pode levar a uma própria nota nas demonstrações financeiras auditadas, 
na opinião do auditor, sobre a falta de controles. Uma empresa que tivesse falta de 
controles já identificada nas suas demonstrações financeiras dificilmente teria 
condições de acessar o mercado em uma oferta pública de ações ou de dívida, porque 
os investidores pegariam que se estes controles tivessem sido corrigidos, que esta 
anotação sobre falta de controles venha a ser eliminada, ou seja, portanto a companhia 
está trabalhando dentro de padrões de controles aceitáveis que não levariam uma 
ressalva dos auditores, então ai sim se teria especificamente uma informação em 
prospecto sobre falta de controle, a expectativa é que não exista falta de controle em 
uma empresa (inaudível) para acessar o mercado de capitais. 
Defesa: Quer dizer, se detectar problema nos sistemas de controle provavelmente 
sequer teria a oferta pública de ações nos moldes da que foi realizada em 2010? 
Sérgio Spinelli Silva Júnior: Nos estamos falando...sim, aqui em tese, mas o senhor 
está correto. Empresas que tenham problemas de falhas de controle que levem a uma 
opinião dos auditores ressalvando a falta de controle dificilmente seriam candidatas a 
acessar o mercado de capitais até que esses erros ou procedimentos sejam corrigidos.  

Pérsio 

Dangot 

Defesa: O senhor tinha alguma ligação com o grupo Citigroup no ano de 2010? 
Pérsio Dangot: Tinha e ainda tenho. Trabalha no citi. 
Defesa: O senhor saberia informação se o Banco Citi atuou como coordenador global 
na oferta pública da Petrobras realizada esse ano de 2010? 
Pérsio Dangot: Sim. 
Defesa: O Senhor pode me informar qual era a sua função nesta atividade que o 
Banco Citigroup realizou? 
Pérsio Dangot: Sim. Eu com o membro da área de capto marketing – renda variável 
do banco – assessorei a companhia, né – como parte de um time muito maior, na 
execução dessa oferta pública em 2010, que o Senhor acabou de mencionar. 
Defesa: O Senhor pode descrever objetivamente quais foram as diligências realizadas 
nesse processo, nessa oferta pública de ações por esse grupo de banco? 
Pérsio Dangot: Sim. Foi um processo padrão, que é realizado em qualquer outra oferta 
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do mesmo estilo, lembrando que a companhia já era uma companhia aberta ne, então já 
tinha informações disponíveis ao público e no contexto da oferta a gente faz nossa 
trabalho de diligência suportado, obviamente, por assessores legais, e a gente tem que 
contratar um locar no estrangeiro e auditores da companhia. 
Defesa: Certo. E nesse processo que o Senhor mencionou, isso envolve a análise de 
documentação da companhia?  
Pérsio Dangot: Sim como parte do processo a companhia disponibiliza a 
documentação solicitada a eles. 
Defesa: O Senhor sabe dizer se essa atividade também compreendeu a análise da 
estrutura de controle da Petrobras e de Governança administrativa?  
Pérsio Dangot: Ela é uma, não é um diligência investigativa, no sentido de que a gente 
está lá para investigar, a gente solicita as informações, então todas as informações que 
é disponibilizada na parte contábil, os auditores, e na parte jurídica, fica observada e 
analisada nesse contexto. 

Bruno 

Boetger 

Defesa: O senhor é Diretor do Bradesco BBI? 
Bruno Boetger: Atualmente não. 
Defesa: O senhor era Diretor do Bradesco BBI no ano de 2010? 
Bruno Boetger: Sim. 
Defesa: Correto. O senhor sabe informar se o Banco BBI atuou como coordenador 
líder da oferta global no ano de 2010 da Petrobras? 
Bruno Boetger: Sim. 
Defesa: Saberia informar quais eram as responsabilidades do Banco BBI enquanto 
coordenador global dessa oferta pública de ações? 
Bruno Boetger: Sim. As responsabilidades eram basicamente coordenar a oferta, junto 
com outros Bancos. 
Defesa: Certo. O senhor sabe dizer quanto bancos foram coordenadores nessa 
oportunidade pelo BBI? 
Bruno Boetger: Pelo que eu me lembro eram seis brancos líderes e vinte instituições 
financeiras. 
Defesa: Certo. Havia incumbência jurídica do BBI de contratar consultoria jurídica 
para essa operação? 
Bruno Boetger: Não só o Bradesco BBI, mas o consórcio de bancos contrataram sim 
duas consultorias sim para a oferta e a companhias duas consultorias jurídicas para 
essa operação.  
Defesa: Houve “due diligence”? 
Bruno Boetger: O processo “due diligence” – sim, houve diligência técnica no 
processo de oferta.  
Defesa: O Senhor saber dizer também se nessa atuação houve a revisão de 
informações prestadas pela Petrobras prestadas ao Mercado, especialmente em 
relação ao prospecto de emissão de ações.  
Bruno Boetger: Sim. 
Defesa: O Senhor sabe informar se o padrão utilizado nessa diligência era um padrão 
elevado de diligência? 
Bruno Boetger: Sim. Entendo que sim.  
Defesa: O Senhor saber dizer se a Petrobras forneceu todos os documentos que foram 
solicitados pelo BBI, enquanto coordenador líder durante o prospecto de emissão? 
Bruno Boetger: No meu entendimento sim, todos os documentos foram fornecidos. 

Glenn Malet Defesa: O senhor tinha alguma ligação com o Banco Santander no ano de 2010? 
Glenn Malet: Sim. 
Defesa: Qual era a função do senhor no Banco Santander neste ano? 
Glenn Malet: Eu coordenava a área de mercado de capitais de renda variável do 
Santander. 
Defesa: Correto. [...] O Banco Santander participou como coordenador global da 
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oferta pública de ações da Petrobras em 2010. O senhor participou dessa atividade? 
Glenn Malet: Participei. 
Defesa: Correto. O senhor pode nos informar quais eram as responsabilidades do 
Santander assim como dos demais bancos envolvidos nessa oferta pública? 
Glenn Malet: Responsabilidade de coordenação do processo, você tem várias partes 
que são envolvidas... advogados, auditores, responsabilidade de condução da operação 
da forma adequada até o momento que ela possa ser apresentada ao público pra 
venda. E ai fazer a venda é outro pedaço que o banco também faz e promover a 
liquidação dentro da bolsa... então processo de começo a fim.  
Defesa: E também pra se chegar na venda dos valores imobiliários, quais são os 
passos, o senhor pode descrever objetivamente os passos seguidos pelo Santander, 
assim como pelas demais instituições financeiras a fim de promover as verificações 
necessárias? 
Glenn Malet: O senhor tá falando em relação às diligências? 
Defesa: Às diligências.  
Glenn Malet: Enfim, você tem um processo trilhado nisso, você tem vários escritórios 
de advocacia que são contratados, que olham o processo sob lei brasileira, sob lei 
internacional, você tem um processo de checagem em relação às informações que 
estão constantes no prospecto e no... informações públicas da companhia.  
Defesa: Correto. Nesse caso específico houve a contratação de consultoria jurídica? 
Glenn Malet: Sim. 
Defesa: Para a realização de due dilligence ou auditoria jurídica? 
Glenn Malet: Sem dúvida. 
Defesa: Correto. O senhor se recorda quais foram os escritórios contratados? 
Glenn Malet: O Shearman que era envolvida... localmente você tinha o Matos Filho 
[...]  
Defesa: Correto. E essas diligências compreenderam, além de informações relativas a 
aspectos econômicos contábeis da companhia, também aspectos relacionados aos 
processos de controle e de governança corporativa da Petrobras? 
Glenn Malet: [...] Os controles internos da companhia? 
Defesa: Exato. 
Glenn Malet: [...] bom, a auditoria passa, obviamente, por uma discussão... a 
diligência ela passa por uma discussão em relação às deliberações internas da 
companhia [...] 
Defesa: [...] Processos decisórios foram analisados também nesse trabalho?  
Glenn Malet: Os advogados vão olhar todas as atas do conselho, de deliberação da 
companhia, com certeza. 
Defesa: O padrão de diligência para uma atividade como essa pode ser considerado 
um padrão elevado de diligência? 
Glenn Malet: Sim.  
Defesa: Nessa oportunidade, essa oferta pública de ações foi assinada uma declaração 
para fins do artigo 56 da instrução CVM 400/2003. Esse documento é o documento 
que consta no evento 80 foi subscrito pelo Bradesco BBI, que era o líder, salvo melhor 
juízo, correto? 
Glenn Malet: Correto.  
Defesa: Nesta declaração, o Citi Group também anuiu com essa declaração... Santander 
perdão... 
Glenn Malet: Bom, o líder ele assina como líder pelo sindicato interno, então sim. 

 

Verifica-se então, pelo teor dos depoimentos acima colacionados 

– prestados por pessoas de ilibada reputação e com o compromisso de dizer a verdade 
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perante o Juízo –, não subsistir mínima plausibilidade à tese acusatória, razão pela qual 

era inequivocamente pertinente, relevante e importante o traslado dos vídeos aludidos, 

para apreciação do magistrado antes que proferisse a sentença, para sua consideração 

para efeitos de prova no processo, a fim de se propiciar o pleno exercício do direito de 

Defesa pelo Apelante. 

 

Por fim, cumpre pontuar que os referidos depoimentos 

ocorreram após a apresentação das alegações finais pelo Apelante, razão pela qual 

não se pugnou por sua juntada anteriormente.  

 

g) da falta de apuração de falsidade documental 

 

Foi arguido, durante o procedimento em primeiro grau, incidente 

de falsidade documental. O incidente tinha como finalidade a apuração de 

incontornáveis inconsistências em documentos apresentados por Léo Pinheiro.  

 

Vejamos. 

 

Após diversas negociações com o Ministério Público Federal, e 

aparente rejeição de acordo de delação premiada por não incriminação do Apelante, 

estando sua aceitação pela “Força-Tarefa”, aparentemente, condicionada a surpresas 

processuais na forma de depoimento prejudicial, Léo Pinheiro admitiu em audiência 

que estava em tratativa para celebração do acordo de colaboração: 

 

“Defesa [de José Adelmário Pinheiro Filho]:- Excelência, respondendo a 
indagação do eminente advogado, sim, existem conversas com o Ministério 
Público, não há a formalização de um acordo, muito menos a homologação 
deste acordo pelo Judiciário, mas há sim conversas estabelecidas por este 
advogado, e pelos advogados hoje que atuam em nome de Léo Pinheiro, com o 
Ministério Público, é isso, aliás isso seria dito textualmente pela defesa”. 
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Nessas circunstâncias, Léo Pinheiro alegou em seu interrogatório 

que, em 2010, o jornal O Globo teria especulado que a referida unidade seria destinada 

ao Apelante, o que teria despertado preocupação: 

 

“José Adelmário Pinheiro Filho:- Bom, em 2010, aproximadamente... 
Aproximadamente não, desculpe, em 2010, o jornal O Globo trouxe uma 
reportagem enorme sobre esse empreendimento, e dizendo que o triplex 
pertenceria ao presidente, na época o presidente Lula, eu fiquei preocupado 
pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Okamotto, eu estive com 
João Vaccari e depois procurei o Paulo Okamotto, dizendo como é que nós 
devíamos proceder já que o triplex estava em nosso nome e a aquisição por 
parte da família do presidente era de cotas e não tinha havido a adesão para 
que o empreendimento, eu tinha uma autorização inclusive pra vender o que 
estava reservado anteriormente, que era um apartamento tipo, a informação, a 
orientação que foi me passada naquela época foi de que “Toque o assunto do 
mesmo jeito que você vinha conduzindo, o apartamento não pode ser 
comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê 
como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for”, e assim 
foi feito. Isso, voltamos a tratar do assunto em 2013, se não me falha a 
memória”. 

 

Posteriormente, em 15.05.2017, foi apresentada uma série de e-

mails pelo Sr. Pinheiro – que teriam circulado entre funcionários da OAS 

Empreendimentos S. A –, datados como sendo do dia 06.09.2012, que demonstrariam 

ser a unidade 164-A objeto de “atenção especial”, por, supostamente, estar destinada ao 

Apelante. 

 

Ocorre que a reportagem acostada aos e-mails é assinada pelo 

jornalista Fausto Macedo e foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 

04.03.2016, portanto, em data posterior ao envio das mensagens, o que indica que tal 

registro teria sido, possivelmente, modificado. 

 

Na oportunidade, foi destacado o seguinte e-mail:  
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Também, este outro registro de e-mail, no qual consta que a 

unidade 164 seria supostamente do Apelante: 

 

 

Ocorre que tais informações não condizem sequer com o teor 

dos e-mails. 

 

Em razão das incongruências contidas nos registros, o 

Apelante requereu a instauração de Incidente Processual de Falsidade Documental, de 

modo que fosse verificada a veracidade dos documentos, dada a constatação de 

incompatibilidade temporal entre as informações e indevida atribuição de 

titularidade do imóvel ao Apelante, o que não condiz com o dominium proprietatis da 

OAS sobre a unidade 164-A do Condomínio Solaris. 

 

Foi apontada a incontornável necessidade de que fossem 

esclarecidas as condições em que estes dados foram inseridos no registro.  
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Sobreleva o fato de tal registro ter sido possivelmente alterado 

em momento posterior o que suscitou dúvidas sobre a autenticidade de todo o 

conteúdo das comunicações, ou seja, verificada a possibilidade de alteração do registro 

em momento posterior ao que foi produzido, apenas uma perícia seria capaz de indicar 

o que é original e o que foi alterado a posteriori. 

 

Havia, ainda, considerando-se os indícios apontados, necessidade 

de verificação, junto aos remetentes e destinatários das mensagens, do teor dos 

documentos, objetivando a sua confirmação ou negação. 

 

No entanto, nada disso foi considerado. Foram negados os 

requerimentos de perícia apresentados e negada a instauração do incidente pelo juízo de 

primeiro grau. Em suma, à Defesa, nada! Nunca! 

 

Diante desta decisão, foi impetrado Habeas Corpus, requerendo-

se, liminarmente, o sobrestamento da tramitação e eventual julgamento da presente ação 

penal, quando em tramitação perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, até que se tomasse 

final decisão de mérito, em que se pleiteou a devida instauração do Incidente Processual 

de Falsidade Documental para esclarecimentos das fundadas suspeitas de 

inautenticidade dos documentos acostados aos autos pelo referido corréu. 

 

Em 07.06.2017, o Desembargador Relator João Pedro Gebran 

Neto apreciou o pleito deduzido em Habeas Corpus, indeferindo-o liminarmente. 

 

Decidiu que o pedido deveria ser rejeitado pelas seguintes razões: 

(i) incabível utilização de habeas corpus, pois o caso concreto não se referia a risco ao 

direito de ir e vir do paciente; (ii) a intervenção do juízo recursal no curso da instrução 

processual deveria ser evitada; e (iii) o habeas corpus deveria ser utilizado apenas para 

impugnação de decisões flagrantemente ilegais, o que não se aplicaria ao caso. 

Interposto Agravo Regimental – alegando-se a pertinência da via eleita e o 
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constrangimento ilegal diante da não observância do artigo 145 do Código de Processo 

Penal, reforçado pela recusa de realização de prova pericial –, o colegiado negou 

provimento ao recurso, por meio de acórdão datado de 07.07.2017, ratificando a decisão 

do Relator de não processamento do remédio constitucional.  

  

A recorrente negativa da prova pericial requerida constitui 

explícito cerceamento de defesa, não sendo possível admitir a manutenção de 

documentos duvidosos junto aos autos processuais – diante de eventual influência da 

decisão por meios fraudulentos. Com a não realização das análises requisitadas, a 

dúvida acerca da consistência documental não apenas persistiu, mas se alastrou por todo 

o conjunto probatório trazido ao processo.  

 

Sendo evidente o prejuízo à defesa, ao se continuar o feito sem 

o esclarecimento da natureza de tais documentos, resta contaminado todo o 

procedimento, sendo inevitável a declaração de sua nulidade.  

 

Assim, diante de todo o exposto, resta configurado manifesto 

cerceamento do direito de defesa. O Juízo a quo, sistematicamente, indeferiu diversos 

pleitos defensivos totalmente pertinentes, relevantes e não protelatórios, procedendo à 

condenação do Apelante com, data vênia, fundamentação incapaz de demonstrar suas 

conclusões – conforme será apresentado ao longo desta peça. 

 

III.5. DA FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA 

 

O princípio da correlação entre acusação e sentença ou, ainda, 

princípio da congruência, dispõe que ninguém pode ser condenado por fato que não lhe 

foi imputado. Esta é uma garantia do jurisdicionado, que somente pode se defender 

daquilo que for efetivamente imputado pelo órgão acusatório. 
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A condenação de alguém por fato sobre o qual não teve 

oportunidade de se defender fere o contraditório e a ampla defesa. A denúncia fixa os 

limites de cognição do magistrado, de forma que há violação do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal quando o julgador não se adstringe aos fatos imputados pelo 

Parquet. 

 

Este é entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal: 

 
“O princípio da correlação entre a imputação e a sentença representa uma das 
mais relevantes garantias do direito de defesa, que se acha tutelado 
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Ninguém pode ser 
punido por fato que não lhe foi imputado. Assim, na medida em que se 
descreve um episódio criminoso atribuindo sua autoria a alguém, a denúncia 
fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora 
da imputação, sob pena de violação ao princípio da congruência, ou 
correlação, entre acusação e sentença penal, consectário lógico de outros 
relevantes princípios processuais, como o contraditório, a ampla defesa, a 
inércia da jurisdição e o devido processo legal.”73 

 

A sentença serve para confirmar ou rejeitar, integral ou 

parcialmente, a acusação realizada. Caso esta se ampare em fatos que desbordam da 

denúncia ofertada pelo órgão ministerial, há violação do princípio da correlação. 

Conforme a doutrina, “[...] a garantia de imparcialidade encontra condições de 

possibilidade de eficácia no sistema acusatório, mas, para tanto, é necessário que o juiz 

se abstenha de ampliar ou restringir a pretensão acusatória (modificações de objeto), 

julgando-o nos seus limites (o que não impede, obviamente, de acolhê-la no todo ou em 

parte na sentença, diante da prova produzida)”74. 

 

Consoante lição de PELLEGRINI GRINOVER, MAGALHÃES e 

SCARANCE FERNANDES, a correlação entre acusação e sentença “liga-se ao princípio da 

inércia da jurisdição e, no processo penal, constitui efetiva garantia do réu”, de sorte 

                                                
73 STF – RHC 118653, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, publ. 23.09.2014. 
74 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva. p. 898.  
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que não pode o julgador condenar alguém por fato diverso daquele que lhe foi 

imputado75.  

 

O legislador pátrio previu as hipóteses em que há alteração da 

capitulação jurídica dos fatos previamente imputados (emendatio libelli, prevista no art. 

383 do CPP) e quando há modificação do libelo acusatório (mutatio libelli, prevista no 

art. 384 do CPP).  

 

Na emendatio libelli ocorre a mudança na qualificação jurídica de 

um fato anteriormente descrito. Esta é permitida, em conformidade com a máxima de 

que “o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica que a eles é dada”76. Já 

na mutatio libelli há restrição devida pela regra do art. 384, caput, da lei processual, que 

estabelece a necessidade de aditamento da denúncia nos casos em que ocorre a alteração 

do fato imputado.  

 

PACELLI expõe sucintamente: 

 
“O novo texto [Lei 11.719/2008] corrige o antigo defeito, esclarecendo que, 
independentemente da pena, o novo delito somente poderá ser julgado se 
promovido o aditamento da denúncia da acusação pelo órgão do Ministério 
Público. E, mais, que o juiz ficará adstrito aos termos do aditamento (art. 384, 
§4º, CPP). A mutatio, então, depende de aditamento, e que somente será feito 
pelo Ministério Público [no caso de ações penais públicas]...”77 
 

 Assim, havendo alteração do fato imputado sem ter havido o 

aditamento da denúncia, viola-se o princípio da correlação entre acusação e 

sentença.  

 

                                                
75 PELLEGRINI, Ada; et al. As nulidades no processo penal. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 222. 
76 HC 199.998/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 19.10.2015. 
77 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 657. 
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No caso, o cotejo entre a denúncia e as alegações finais do Parquet, 

de um lado, e a sentença, de outro, leva à inquietante conclusão de que o Apelante foi 

condenado por fato diverso daquele que lhe foi inicialmente imputado.  

 

Isso se deu em duas angulações: a) quanto ao verbo nuclear 

imputado ao Apelante; e b) quanto à origem da suposta vantagem indevida. 

 

Vejamos. 

 

a) da atribuição do apartamento 164-A, tríplex, do Condomínio Solaris 

 

O Apelante foi acusado de um fato específico e delimitado: ter 

recebido o apartamento tríplex. Contudo, foi condenado por fato diverso: a “atribuição” 

a ele do imóvel (embora mantido o verbo “recebimento” em algumas passagens da 

sentença). Trata-se de fatos distintos, pois no primeiro ocorre a transferência de algo a 

alguém, enquanto que no segundo ocorre mero oferecimento de algo a alguém, sem que 

isto implique a transmissão da coisa.  

 

O Apelante se defendeu no curso da instrução do recebimento de 

um dado imóvel. Tanto que o Ministério Público Federal alega que o Apelante teria se 

tornado proprietário do apartamento tríplex em meados de 2009. Ninguém se torna 

proprietário de algo se não o recebe. A transferência da propriedade da coisa pressupõe 

o seu recebimento e não a sua “atribuição” a alguém. 

 

Vejamos a denúncia ofertada: 

 

Denúncia 

“Como será demonstrado a seguir, parte dos valores recebidos pela CONSTRUTORA OAS a 
partir de licitações fraudadas na PETROBRAS foi usada para pagar propinas a LULA, as 
quais foram transferidas para ele por outra empresa do Grupo OAS (a OAS 
EMPREENDIMENTOS), por meio da aquisição, personalização e decoração de um 
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apartamento triplex no Guarujá/SP, e por meio do pagamento de valores referentes a contrato 
de armazenagem de bens ideologicamente falso firmado pela própria CONSTRUTORA OAS, 
sendo que a origem ilícita de tais valores foi dissimulada nesse mesmo processo.” (p. 92/93) 
“Os valores pagos como propina e utilizados pela OAS EMPREENDIMENTOS para transferir 
a propriedade da cobertura tríplex 164-A do Condomínio Solaris para LULA e MARISA 
LETÍCIA advieram, portanto, de recursos auferidos ilicitamente pela CONSTRUTORA OAS 
em contratos firmados com a Administração Pública Federal, incluindo a PETROBRAS”. (p. 
101) 
“Assim, se a cobertura tríplex nº 174 do Edifício Návia havia sido reservada para LULA e 
MARISA LETÍCIA até 15.09.2009, foi nos dias seguintes a essa data que o casal a recebeu da 
CONSTRUTORA OAS, por intermédio da OAS EMPREENDIMENTOS, caracterizando-se, 
então, a consumação do recebimento da vantagem indevida”. (p. 101) 
“Tal estratagema também decorreu do fato de que LULA ainda estava por demais exposto 
como Presidente da República e, na medida em que o empreendimento ainda não estava 
concluído, não poderia ocorrer a transferência formal da propriedade da cobertura 164-A do 
Condomínio Solaris para o casal. Materialmente, contudo, a cobertura passou a ser de 
propriedade de LULA e MARISA LETÍCIA”. (p. 102) 
“Os artifícios ardilosos utilizados por LULA e MARISA LETÍCIA para ocultar e dissimular a 
propriedade da cobertura tríplex nº 174 do Edifício Návia ficaram ainda mais evidentes por 
ocasião da apresentação da Declaração de Ajusta Anual do Imposto de Renda referente ao 
ano exercício 2015 (ano-calendário 2014)”. (p. 105) 
“Ocorre, contudo, que, depois de LULA e MARISA LETÍCIA receberem da OAS a 
propriedade de fato da cobertura triplex nº 174-A (164-A), eles entregaram à OAS 
EMPREENDIMENTOS o apartamento nº 141-A (131-A) do mesmo edifício”. (p. 106) 

 

A acusação ofertada pelo Parquet não é — e nem poderia ser — 

alterada nas alegações finais: 

 

Alegações Finais MPF 

“LULA, com a participação de sua esposa MARISA LETÍCIA, assim como dos executivos do 
Grupo OAS LÉO PINHEIRO, PAULO GORDILHO, FÁBIO YONAMIME e ROBERTO 
MOREIRA, pelo menos desde data próxima a 08.10.2009, recebeu o apartamento 164-A do 
Condomínio Solaris, em Guarujá/SP, personalizado e decorado com recursos provenientes 
dos crimes praticados em prejuízo da Administração Pública Federal, notadamente da 
PETROBRAS.” (p. 3) 
“O modus operandi de manter a cobertura triplex nº 174-A, que se tornou 164-A, registrada 
em nome da própria incorporadora do empreendimento, a OAS EMPREENDIMENTOS, serviu 
para ocultar a origem e dissimular a verdadeira propriedade do apartamento perante 
terceiros, uma vez que a unidade pertencia materialmente a LULA e MARISA LETÍCIA”. (p. 
177) 
“Então, quem oculta ser proprietário de um bem proveniente de crime, pratica lavagem de 
dinheiro. Como provado no presente caso, sendo o triplex no Guarujá destinado ao réu LULA 
pela OAS a partir dos crimes de corrupção contra a Administração Pública Federal, 
sobretudo contra a Petrobras, esconder que o réu LULA é o proprietário do imóvel configura 
o crime”. (p. 195) 
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“Evidencia-se, assim, a ocultação e dissimulação da titularidade efetiva da propriedade do 
triplex 164-A, assim como do destinatário das reformas nele executadas pela TALLENTO – 
LULA –, uma vez que figurou a OAS EMPREENDIMENTOS, perante terceiros, como a 
proprietária da unidade e requerente das alterações realizadas”. (p. 258) 

 

Da leitura dos excertos acima, depreende-se, com clareza, que o 

órgão acusatório afirma que o Apelante teria “efetivamente” (sublinhe-se) recebido o 

imóvel, de modo que haveria se tornado proprietário do mesmo. Em outras ocasiões 

afirma-se que o Apelante seria “proprietário de fato” do imóvel, muito embora esta 

categoria não exista no mundo jurídico, sendo mais apropriado falar-se em posse. De 

qualquer forma, em ambos os casos, fosse o Apelante proprietário ou possuidor do 

imóvel, as condutas dependeriam do recebimento do bem.  

 

Delimitado, pois, o fato imputado pelo Parquet: o recebimento do 

apartamento tríplex.  

 

Vejamos, por seu turno, a sentença prolatada pelo magistrado: 

 

Sentença 

“598. Com efeito e como já se adiantou em relação aos depoimentos do ex- Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, as provas documentais sintetizadas no item 418 confirmam a tese da 
acusação de que o apartamento 164-A, triplex, foi atribuído ao ex- Presidente e a sua esposa 
desde o início da contratação e que as reformas no imóvel foram feitas para atendê-los 
especificamente”. (p. 119) 
“606. Apesar da transferência do empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS 
Empreendimentos em 08/10/2009, com aprovação em assembléia em 27/10/2009, nunca houve 
preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva ou Marisa Letícia Lula da Silva em seguir as regras 
impostas aos demais cooperados, de realizar a opção de compra ou desistência até trinta dias 
após a assembléia, pois a situação deles já estava, de fato, consolidada, com à atribuição a 
eles do apartamento 174-A, que tornou-se posteriormente o apartamento 164-A, tríplex”. (p. 
121) 
856. O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi beneficiado materialmente por débitos da 
conta geral de propinas, com a atribuição a ele e a sua esposa, sem o pagamento do preço 
correspondente, de um apartamento triplex, e com a realização de custosas reformas no 
apartamento, às expensas do Grupo OAS. (p. 158) 
893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço correspondente e com 
fraudes documentais nos documentos de aquisição, configuram condutas de ocultação e 
dissimulação aptas a caracterizar crimes de lavagem de dinheiro. (p. 162) 
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898. O imóvel foi atribuído de fato ao ex-Presidente desde a transferência do empreendimento 
imobiliário da BANCOOP para a OAS Empreendimentos em 08/10/2009, com ratificação em 
27/10/2009. (p. 162) 

 

Na sentença condenou-se por fato diverso: o imóvel não teria 

sido recebido pelo Apelante, mas sim atribuído (o que seria, juridicamente, 

“atribuição”?) a este. Assim, não teria havido o recebimento do bem (embora seja essa 

a modalidade, ao que se infere, imputada pela sentença, conforme se verá em detalhes 

adiante) e não teria ocorrido, da mesma forma, a transferência da propriedade (ou 

mesmo da posse) do imóvel. Compreende-se o que seja atribuir virtudes, atribuir 

qualidades, atribuir vícios, atribuir apelidos, mas ainda não se logrou atinar com o 

preciso sentido próprio do que seja “atribuir” no âmbito de transferência do direito de 

propriedade, em suma, no Direito das Coisas, muito menos na tipologia penal! 

 

Abordar a diferença entre a conduta de “receber” e de “ser-lhe 

atribuído” não se trata de preciosismo linguístico. As palavras possuem significado 

próprio e axiomático, delas se extraindo a imputação de determinados fatos. Aqui reside 

a primorosa lição de GADAMER, recontada por LENIO STRECK, de que “se queres dizer 

algo sobre um texto, deixa que o texto te diga algo”78.  

 

Cumpre observar o significado dos termos utilizados na acusação e 

na sentença: 

 

Receber 
 

Houaiss. 1 t.d. entrar na posse de ‹r. uma herança› 
Aurélio. Tomar o que é oferecido, dado ou mandado. 
Michaelis. 4 JUR Entrar na posse de ou adquirir algo por sucessão 
hereditária, por concessão legal ou por vontade própria de quem 
doa: Recebeu uma fazenda como herança. 
 
 

                                                
78 STRECK, Lênio. Hermenêutica e possibilidades críticas do direito: ensaio sobre a cegueira positivista. 
Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/67/63 
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Atribuir  
 
Houaiss. 1. t. (prep.: a) conceder alguma coisa a alguém com caráter de 
prerrogativa; dar, conferir ‹a lei atribui-lhe poderes especiais› 
Michaelis. 1 Conferir algo a alguém: O presidente atribuiu-lhe as funções 
mais importantes. 
Dicio. Oferecer algo a alguém (como privilégio ou vantagem). 
 

O recebimento é o ato de entrar na posse de algo que é oferecido. 

Por outro lado, a atribuição é o ato de oferecer algo a alguém. São práticas distintas. 

Aquele a quem é atribuído algo não recebe a coisa e, por isso, não entra na posse da 

mesma.  

 

Em suma, o Apelante foi acusado de ser possuidor ou 

proprietário de um apartamento e foi condenado por ter-lhe sido oferecido este 

imóvel. 

 

A rigor, a expressão utilizada pelo magistrado de piso não tem 

relevância jurídica. Ser-lhe atribuído algo é fato, a priori, atípico. Os verbos nucleares 

do tipo penal corrupção passiva são apenas os de solicitar, receber ou aceitar promessa 

de vantagem indevida. Desta sorte, não se extrai com clareza da leitura da sentença a 

qual das condutas supracitadas teriam se subsumido os fatos imputados ao Apelante. 

Em alguns trechos o magistrado sentenciante fala em “recebimento de vantagem 

indevida”, embora sem apurar a propriedade do imóvel, enquanto em outros fala em 

“acertos de corrupção”, quando aparenta haver maior aproximação com o verbo-núcleo 

“aceitar promessa”. 

 

Sumarizando o cotejo realizado, temos que: (i) o fato descrito na 

acusação do MPF é o de que o imóvel foi “efetivamente” recebido pelo Apelante, logo 

o imóvel é dele (há exercício da propriedade ou da posse), entretanto (ii) o fato descrito 

na sentença é o de que o imóvel foi atribuído ao Apelante, logo o imóvel viria a ser dele 

(não há exercício da propriedade ou da posse). 
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O busílis deste processo – sua questão controversa – sempre foi o 

esclarecimento acerca da efetiva propriedade do apartamento tríplex. Se, enfim, o 

Apelante é ou não é o dono do tríplex. Como reportado acima, este foi o fato imputado 

pelo MPF. Assim, ocorreu a alteração do fato imputado e não da qualificação 

jurídica a ele conferida.  

 

Sublinha-se que houve efetivo prejuízo ao exercício do direito de 

defesa por parte do Apelante. Este se defendeu do fato imputado na acusação, e não do 

fato descrito na sentença. Não foi exercido o contraditório sobre suposta “atribuição” (o 

que significaria?) de um apartamento tríplex, mas sim a respeito de recebimento do 

referido imóvel. A linha de defesa foi toda traçada no mesmo sentido: demonstrar que 

nunca houve recebimento de tal imóvel; que nunca houve transferência deste imóvel 

ao Apelante; que nunca houve exercício das faculdades intrínsecas à propriedade ou 

posse do imóvel.  

 

Sobre o prejuízo infligido ao direito de defesa pela violação do 

princípio da congruência discorre LOPES JR.: “[e]m suma, pensamos que o juiz não pode 

condenar o imputado, alterando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou 

espaciais do delito, sem dar-lhe ampla possibilidade de defesa em relação a esse fato 

diverso daquele imputado”79. 

 

Se houve prejuízo ao exercício do contraditório, como 

demonstrado, de rigor a decretação de nulidade da sentença. 

 

Conforme POZZER: 

 
“A exigência da correlação entre acusação e sentença constitui uma das 
maiores garantias do acusado, porque, enquanto perdurar a acusação, deve ter 
a certeza de que, ao final, será julgado, tão só pela imputação legal ou fática. 

                                                
79 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 918. 
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Desrespeitar essa harmonia implica na violação ao devido processo penal, 
resultando – ao menos devendo resultar – nulidade da sentença”.80 
 

Sobre a abrangência do princípio da congruência – não só entre 

acusação e sentença, mas também entre acusação, defesa, instrução e sentença – preciso 

é o magistério de AURY LOPES JR
81: 

 
“[...] a correlação entre imputação e decisão se opera tanto no interior da 
instrução como também nas relações que se estabelecem entre a instrução e o 
julgamento, e não apenas nessa segunda hipótese (julgamento, decisão). Isso 
é fundamental para compreender que a correlação já se faz valer no momento 
do interrogatório e ao longo de toda a instrução. A correlação, na verdade, 
não é apenas entre acusação e sentença, mas entre acusação, defesa, 
instrução e sentença”. 

 

Existe farta jurisprudência neste Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região que reconhece o princípio da correlação, impondo a sanção de nulidade das 

sentenças que não estão em conformidade com o preceito.  

 

Neste ponto pede-se vênia para apresentar precedente que em 

muito se assemelha ao caso aqui abordado. Trata-se de apelação criminal, com voto de 

lavra do Relator Danilo Pereira Junior, em que o Parquet imputou ao acusado o fato de 

ter solicitado vantagem indevida e o juiz na sentença lhe atribuiu o fato de ter recebido 

vantagem indevida. A alteração se deu quanto ao verbo-núcleo do crime de corrupção 

passiva descrito na acusação e na sentença. 

 

No caso, o TRF4 entendeu que houve violação ao princípio da 

correlação, tendo havido efetivo prejuízo à defesa e contrariedade aos §§ 2º e 4º do 

artigo 384, do CPP. Assim, por mais que a capitulação tenha sido a mesma 

(corrupção passiva), houve alteração do fato incriminador (mutatio libelli), sem 

que tenha sido realizado o aditamento da denúncia, como impõe o CPP.  

                                                
80 POZZER, Benetito Roberto Garcia. Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal 
Brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 20. 
81 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 868 
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Portanto, conforme julgou esse Egrégio Tribunal, se alguém é 

acusado de ter solicitado vantagem indevida e é posteriormente condenado por ter 

recebido vantagem indevida, há nulidade na sentença quanto a este ponto, por violação 

do princípio da correlação (“A modificação do verbo-núcleo da imputação altera o fato 

processual”). 

 

Transcreve-se longo excerto da ementa, em vista da similitude com 

a situação ora enfrentada: 

 

“24. O princípio da correlação (ou princípio da congruência, ou, ainda, 
princípio da adstrição) é ofendido quando a condenação ocorre por fato 
diverso do imputado na inicial acusatória, de modo que o julgador deve 
manter-se adstrito aos fatos articulados na denúncia. Se o titular da ação penal 
não formou sua opinio delicti sobre determinado fato, permitir-se o julgador 
fazê-lo transgride, a mais não poder, a repartição de funções processuais 
esperada em um sistema penal acusatório. 
 
25. O fato do qual o réu se defende é o fato processual, narrado pelo Ministério 
Público e caracterizado por todos os seus elementos, essenciais e acidentais, de 
modo que basta a mudança de um só para que o fato seja diverso. 
 
26. A modificação do verbo-núcleo da imputação altera o fato processual. A 
única possibilidade para que, sem ofensa ao princípio acusatório e à ampla 
defesa, o réu seja validamente condenado por corrupção passiva na 
modalidade "solicitar", quando na denúncia lhe fora imputada a conduta de 
"receber", é se, da narrativa acusatória, fosse possível deduzir a descrição de 
uma progressão criminosa que se iniciasse com a conduta de "solicitar" e se 
direcionasse, ao cabo, à ação de "receber". Todavia, se o órgão acusatório 
decididamente formou sua opinião no sentido de ter havido apenas a conduta 
de "receber", com deliberado descarte quanto à possibilidade de existir um 
anterior "solicitar", é nula a sentença na parte que condenou o réu na última 
figura, sem ter facultado à defesa os direitos assegurados nos §§ 2º e 4º do 
artigo 384, CPP. 
 
27. A hipótese de incidência do artigo 384, CPP (mutatio libelli) é legalmente 
condicionada à possibilidade de "nova definição jurídica do fato". Porém, deve 
ser aplicada mesmo na hipótese de não haver modificação do nomen juris do 
tipo penal que incrimina a conduta, bastando qualquer configuração jurídica 
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substancialmente distinta (o que inclui alterações no verbo-núcleo da 
imputação), ainda que contida num mesmo preceito incriminador.”82 

 

Segue trecho do voto condutor, de imprescindível leitura: 

 
“Não há dúvida de que, no caso, a sentença condenatória apresentou dados 
fáticos diversos daqueles constantes na inicial acusatória. Asseverou que "há 
prova robusta, comprovando a solicitação de vantagem indevida por parte do 
réu Eduardo de Moraes Borges" e que "como conseqüência da vantagem ou 
promessa, deixou de praticar ato de ofício consistente na verificação da 
regularidade fiscal da carga que ingressou em território nacional pela aduana 
do Chuí-RS no dia 13-05-2005". Já o titular da ação penal havia afirmado 
que "Eduardo Moraes Borges, valendo-se de sua condição de fiscal da Receita 
Federal, recebeu, em proveito próprio, diretamente, vantagem indevida para 
praticar ato em infração a seu dever funcional", narrando ainda que, em 
virtude disso, o acusado "deixou de realizar o procedimento fiscalizatório 
apropriado para a conferência da regularidade da importação das mercadorias 
apreendidas em 27 de maio de 2005". 
 
Como se vê, há dois dados fáticos que discrepam entre a sentença e a 
denúncia: o primeiro, percebido pelo apelante, trata-se das circunstâncias em 
que teria ocorrido a violação do dever funcional (se em 13.5.2005, ou se em 
27.5.2005); a segunda, perceptível de ofício por esse juízo, trata-se da 
modificação do próprio verbo-núcleo da imputação, de "receber" para 
"solicitar". [...] 
 
A segunda discrepância, relativa à modificação do verbo-núcleo da imputação, 
de "receber" para "solicitar", é muito mais grave. Essa alteração é relevante 
tanto para o fato penal (pois o atinge em seu elemento-cerne: o verbo), 
quanto para o fato processual (ao dizer que não teria "recebido" certa 
vantagem, não por isso o réu opõe-se à tese de que a teria "solicitado"). 
Como já referido, se o titular da ação penal não formou sua opinio 
delicti sobre determinado fato, permitir-se o julgador fazê-lo transgride com 
veemência a repartição de funções processuais esperada em um sistema penal 
acusatório. [...] 
 
É verdade que a hipótese de incidência do artigo 384, CPP, vem legalmente 
condicionada à possibilidade de "nova definição jurídica do fato" - por isso a 
afirmação sentencial de que a mudança na narrativa acusatória não ofenderia 
o princípio da correlação, pois "sequer altera a capitulação do delito imputado 
ao réu". Porém, entendo que as regras de mutatio libelli deveriam ser aplicadas 
mesmo na hipótese de não haver modificação do tipo penal que qualifica a 
conduta, bastando que, com a alteração do verbo-núcleo, haja uma mudança 
substancial na figura jurídica imputada; isso é, utilizando uma interpretação 

                                                
82 TRF4, ACR 0005671-89.2005.404.7110, 7ª Turma, Relator Danilo Pereira Junior, divulgado em 
12.03.2015.  
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extensiva favor rei, concluo que "definição jurídica diversa" não se trata 
apenas de "tipo penal diverso", mas sim de qualquer configuração jurídica 
substancialmente distinta (o que inclui alterações no verbo-núcleo da 
imputação), ainda que contida num mesmo preceito incriminador. Ademais, 
mesmo que por "definição jurídica diversa" fosse compreendido somente "tipo 
penal diverso", ainda assim seria admissível exigir-se a aplicação do artigo 
384, CPP, em hipóteses de essencial modificação da figura jurídica sem 
alteração do tipo penal, em razão de uma analogia processual in bonam 
partem.”. 

 

Enfatiza-se: a situação abordada no precedente supracitado é muito 

similar à controvérsia aqui tratada. Se lá houve alteração da imputação de solicitar para 

receber, aqui houve alteração da imputação de receber para “atribuir” (que se assemelha 

ao verbo-núcleo aceitar promessa). 

 

Se esta Colenda 8ª Turma decidir em conformidade com o julgado 

em questão, de rigor a nulidade da sentença no que se refere à condenação do 

Apelante, visto que esta se deu por fato diverso ao imputado na acusação.  

 

A jurisprudência deste Tribunal sobre o tema abordado é vasta: 

 

“PENAL. ART. 334, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 
ART. 18 C/C O ART. 19, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003. MATERIALIDADE, 
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE 
CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. 
1. Ainda que o tipo penal previsto no art. 334, § 1º, inciso III, do Código 
Penal seja de ação múltipla ou conteúdo variado, viola o princípio da 
correlação o fato dos réus serem denunciados pela prática de um fato e serem 
condenados por outro, sequer implicitamente descrito na inicial. Nulidade 
parcial da sentença. [...].”83 

 

Neste caso a acusação descreveu o fato “ter concorrido para a 

manutenção em depósito de mercadorias descaminhadas”, enquanto que a sentença 

imputa o fato de “ter concorrido para o transporte de mercadorias descaminhadas”. 

                                                
83 TRF4. ACR nº 5005944-64.2015.404.7002. 7ª Turma. Relator: Desembargador Ogê Muniz, julgado em 
11.04.2017. 
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Novamente, o tipo penal ao qual se subsomem as condutas é o mesmo, no caso o art. 

334, §1º, III do CP. A mudança no libelo acusatório, mediante a alteração do verbo-

núcleo do tipo, ofende o princípio da correlação (e por consequência os princípios do 

contraditório, ampla defesa, e devido processo legal) sendo causa de nulidade parcial da 

sentença.  

 

Segue o recente voto de lavra do Desembargador OGÊ MUNIZ: 

 
“O cotejo entre a denúncia e a sentença, já reproduzidas, evidencia que os réus 
foram condenados por fato diverso daquele inicialmente imputado. 
 
De fato, os acusados foram denunciados por terem concorrido para a 
manutenção em depósito de mercadorias descaminhadas. Foram condenados 
em razão de terem concorrido para o transporte destes mesmos produtos. 
 
O tipo penal previsto no art. 334, § 1º, III, do Código Penal é classificado como 
de ação múltipla ou de conteúdo variado. [...] 
 
Ainda que o crime se consume com a realização de quaisquer dos verbos 
nucleares previstos no tipo penal, entendo inviável compreender como 
necessariamente englobada na imputação dos réus de terem concorrido para a 
manutenção em depósito, a concorrência para a internalização e/ou transporte 
das mercadorias. 
 
Partindo-se dessa premissa, verifico, da leitura da inicial, sequer 
implicitamente nela descrita alguma circunstância que pudesse ensejar a 
compreensão de que a concorrência na importação ou transporte estivesse 
inserida na acusação, o que afasta a possibilidade de eventual alegação de que 
o magistrado apenas teria dado nova definição jurídica aos fatos descritos na 
denúncia (art. 383 do Código de Processo Penal). 
 
Assim, condenados os réus por fato diverso daquele descrito na denúncia em 
relação a um dos crimes, ainda que configure o mesmo tipo penal, entendo 
que restaram violados os princípios do contraditório, ampla defesa, e devido 
processo legal, razão pela qual deve a sentença condenatória ser parcialmente 
anulada, de ofício, para que outra seja proferida pelo juízo de origem em 
relação ao crime de descaminho, prejudicado o exame dos recursos quanto ao 
referido delito.” 

 

Neste outro julgado, o TRF4 decidiu que acusar alguém pelo fato 

de ser responsável por receber carregamento de drogas e condená-lo por manter em 
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depósito grande quantidade de cocaína igualmente viola a correlação entre acusação e 

sentença. Veja-se: 

 
“Não foi respeitada a correlação entre denúncia e sentença no que tange ao 
crime de associação para o narcotráfico transnacional, motivo pelo qual resta 
anulada no ponto. O apelante foi condenado por associação ao tráfico 
transnacional de drogas por ser integrante do grupo liderado por Enio Santos 
Souza, vulgo "Tche Loco", e seria responsável por receber carregamento de 
drogas remetidas pelo referido traficante, para posterior distribuição. 
Todavia, a peça acusatória imputa ao apelante a prática do art. 35 c/c 40, I, 
da Lei nº 11.343/06, juntamente com outros codenunciados, indicando apenas 
que mantinham em depósito grande quantidade de cocaína de origem 
paraguaia. 2. Não há falar em emendatio libelli, a qual pressupõe que o 
magistrado não modifique a descrição do fato contida na denúncia para 
atribuir-lhe definição jurídica diversa, e o magistrado sentenciante não 
procedeu nos termos do art. 384 do CPP.”84 

 

E ainda, em precedente da 8ª Turma: 

 
PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DIREITO DE 
DEFESA. MUTATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 453 DO STF. 
1. No processo penal, o princípio da correlação entre a imputação e a 
sentença é uma garantia ao direito de defesa, somente podendo o réu ser 
condenado pelo fato que conhece por antecipação, de forma que, apurando-
se, no curso da instrução criminal, conduta diversa daquela descrita na peça 
incoativa, deve o magistrado baixar os autos em diligência, atentando ao 
disposto no art. 384 do CPP, a fim de assegurar o due process of law. 
2. Sendo vedada a mutatio libelli em segunda instância, é de rigor a prolação 
do decreto absolutório, nos moldes do art. 386, IV, do CPP. Inteligência da 
Súmula nº 453 do STF85. 

 

Por fim, não há contrariedade ao entendimento de que a 

congruência entre acusação e sentença deve se dar entre os fatos imputados, e não sobre 

a capitulação. Afinal, conforme julgado de relatoria do Desembargador LEANDRO 

PAULSEN, “[o] que se entende pelo princípio da correlação é que o julgador deve 

                                                
84 TRF4. ACR nº 5012561-47.2014.4.04.7108. 7ª Turma. Relatora: Desembargadora Cláudia Cristofani, 
julgado em 12.04.2016.  
85 TRF4, ACR 2004.71.12.006409-0, 8ª Turma, Relator: Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, 
maioria [vencido o relator], divulgado em 09.01.2008. 
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manter sua adstrição aos fatos articulados na inicial acusatória e não à tipificação 

apontada pelo parquet”86.  

 

Alega-se aqui tão e somente que houve alteração quanto aos fatos 

imputados na exordial e na sentença. Houve, portanto, mutatio libelli — situação que 

deveria ser formalizada por aditamento à denúncia. Contudo, não o fez, cabendo ao juiz 

formular a nova acusação, razão pela qual há nulidade da sentença, por falta de sua 

correlação com a denúncia, dentre outros vícios. 

 

b) da vinculação aos contratos da Petrobras 

 

Não fosse tudo suficiente, o Magistrado alterou, em sua sentença, 

outro aspecto relevante dos fatos imputados ao Apelante, qual seja, a origem da 

suposta vantagem indevida, conforme já abordado no tópico acerca da patente 

incompetência daquele Juízo. 

 

Com efeito, enquanto na denúncia consta que a vantagem 

indevida seria proveniente dos contratos da Petrobras, a sentença consignou que não há 

relação entre os referidos contratos e a suposta vantagem indevida recebida por meio 

dos investimentos da OAS Empreendimentos no tríplex. 

 

Posteriormente, em decisão que rejeitou os embargos de 

declaração da Defesa, o magistrado deixou claro que “[e]ste Juízo jamais afirmou, na 

sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela Construtora OAS nos 

contratos com a Petrobrás foram utilizados para pagamento da vantagem indevida 

para o ex-Presidente” e que “[n]em a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime 

antecedente a corrupção, exigem ou exigiriam que os valores pagos ou ocultados 

fossem originários especificamente dos contratos da Petrobrás”. 

                                                
86 TRF4, ACR 0032305-84.2007.404.7100, 8ª Turma, Relator: Desembargador Leandro Paulsen, 
divulgado em 21.11.2013.  
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Dessa forma, rompeu com o suposto nexo de causalidade entre os 

contratos celebrados no âmbito da Petrobras e a hipotética vantagem indevida 

“atribuída” ao Apelante, que, de acordo com a sentença condenatória – baseada em 

palavra de corréu e colaborador informal –, teria origem em um imaginário caixa geral 

de propinas, sem serem necessariamente rastreáveis e vinculadas aos contratos da 

Petrobras. Dessa forma, podem esses valores ser oriundos de qualquer lugar, adotando-

se uma narrativa que exige pouca ou nenhuma comprovação para que se tenha a 

configuração de determinados delitos, como a corrupção passiva e a lavagem de 

dinheiro. 

 

Assim, a sentença opta por uma versão dos fatos que é dissonante 

do quanto descrito na denúncia, ou seja, afasta-se do pedido inicial e do conjunto 

probatório produzido pela Defesa – que acreditava haver determinadas condutas 

imputadas ao Apelante –, para tê-lo como incurso em crimes e contextos contra os 

quais não teve ele a oportunidade de se defender. 

 

A decisão que confirmou o recebimento da denúncia, indeferindo 

pedido defensivo de acesso a atas da referida companhia, evidencia que a instrução 

probatória foi voltada a apurar supostas vantagens indevidas oriundas de contratos da 

Petrobras, conforme trecho a seguir transcrito: 

 

“A pretensão de juntada, no período de 2003 a 2016, de todas as atas de 
reuniões de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e das dezenas de 
Comissões de Licitação da Petrobrás, não se justifica. 
 
Provas tem um custo e o objeto da denúncia é determinado, relativo a três 
contratos. 
 
A documentação da Petrobrás é, portanto, a pertinente aos três contratos e não 
a todas as atas de reuniões dos órgãos colegiados da Petrobrás em treze 
anos.”87 

                                                
87 Evento 114. 
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 A razão para a versão adotada pela sentença é simples: os 

fatos descritos na denúncia não foram confirmados pelo conjunto probatório. 

 

A falta de correlação entre a sentença e a denúncia fica evidente 

no quadro comparativo abaixo: 

 

Quadro comparativo 

Denúncia Sentença 
Decisão acerca dos embargos de 

declaração 
Como exposto, as ofertas, 
promessas e recebimentos de 
vantagens indevidas foram 
efetuados dentro de um amplo 
esquema criminoso que se 
desenvolveu no seio e em 
desfavor da Administração 
Pública Federal, envolvendo a 
prática de crimes contra a ordem 
econômica, corrupção, fraude a 
licitações e lavagem de dinheiro. 
 
Nesse contexto, no que tange aos 
contratos de obras da 
PETROBRAS, a corrupção era 
bilateral e envolvia não só a 
corrupção ativa, por parte dos 
executivos das empreiteiras 
cartelizadas, como também, e de 
forma concomitante, a corrupção 
passiva de agentes públicos, a fim 
de que estes zelassem, 
ilegalmente, no âmbito da estatal 
e do próprio governo federal, 
pelos interesses das empresas 
cartelizadas e dos partidos 
políticos que representavam.  
 
Para a presente denúncia, 
interessam especificamente os 
atos de corrupção praticados em 
detrimento da Administração 
Pública Federal, no âmbito de 
contratos relativos a três 
empreendimentos da 
PETROBRAS: (a) obras de 
“ISBL da Carteira de Gasolina e 

877. Parte dos benefícios 
materiais foi disponibilizada em 
2009, quando a OAS 
Empreendimentos assumiu o 
empreendimento imobiliário, e 
parte em 2014, quando das 
reformas e igualmente, quando 
em meados de 2014, foi ultimada 
a definição de que o preço do 
imóvel e os custos das reformas 
seriam abatidos da conta corrente 
geral da propina, o que teria 
ocorrido, segundo José Adelmário 
Pinheiro Filho, em reuniões 
havidas em 09 e 22 de junho de 
2014.  
 
878. Foi, portanto, um crime de 
corrupção complexo e que 
envolveu a prática de diversos 
atos em momentos temporais 
distintos de outubro de 2009 a 
junho de 2014, aproximadamente. 
 
879. Parte do acerto de corrupção 
ocorreu ainda durante o mandato 
presidencial, ou seja, quando Luiz 
Inácio Lula da Silva ainda detinha 
a condição de agente público 
federal. 
 
880. Mesmo tendo parte dos 
benefícios materiais sido 
disponibilizada posteriormente, 
durante o ano de 2014, tendo eles 
origem em créditos decorrentes 
de contratos da Construtora 

Este Juízo jamais afirmou, na 
sentença ou em lugar algum, que 
os valores obtidos pela 
Construtora OAS nos contratos 
com a Petrobrás foram utilizados 
para pagamento da vantagem 
indevida para o ex-Presidente. 
 
Aliás, já no curso do processo, 
este Juízo, ao indeferir 
desnecessárias perícias requeridas 
pela Defesa para rastrear a origem 
dos recursos, já havia deixado 
claro que não havia essa 
correlação (itens 198-199). 
 
Nem a corrupção, nem a lavagem, 
tendo por crime antecedente a 
corrupção, exigem ou exigiriam 
que os valores pagos ou ocultados 
fossem originários 
especificamente dos contratos da 
Petrobrás. 
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UGHE HDT de instáveis da 
Carteira de Coque” da Refinaria 
Getúlio Vargas – REPAR; (b) 
implantação das UHDT´s e 
UGH´s da Refinaria Abreu e 
Lima – RNEST; (c) implantação 
das UDA´s da Refinaria Abreu e 
Lima – RNEST. Nessas condutas 
delitivas, de um lado figuram 
LÉO PINHEIRO e AGENOR 
MEDEIROS, executivos do 
Grupo OAS, participante do 
conjunto de empreiteiras 
cartelizadas e, de outro, LULA, 
RENATO DUQUE, PEDRO 
BARUSCO e PAULO 
ROBERTO COSTA. 
 
[...] 
 
Considerando que o ex-Presidente 
da República comandou e 
garantiu a existência do esquema 
que permitiu a conquista de 
vários contratos por licitações 
fraudadas, incluindo aquelas 
referentes às obras da REPAR e 
da RNEST, as vantagens 
indevidas, em contrapartida, 
foram pagas pelo Grupo OAS de 
forma contínua ao longo do 
tempo, valendo-se desse “caixa 
geral” abastecido pelas vantagens 
indevidas decorrentes da 
corrupção. Da mesma forma, sem 
uma vinculação explícita com 
cada contrato fraudado, mas 
decorrente de todo o esquema que 
o viabilizava, o Grupo OAS 
direcionava recursos para 
LULA, os quais eram oriundos 
de lucros criminosos obtidos 
com os crimes de cartel, fraude 
à licitação, corrupção, 
organização criminosa e contra 
os sistemas financeiro e 
tributário já descritos e 
praticados em detrimento da 
Administração Pública Federal, 
notadamente da PETROBRAS. 
 

OAS celebrados em 10/12/2009, 
considerando aqui somente os 
contratos do Consórcio 
CONEST/RNEST, configuram 
vantagem indevida 
disponibilizada em razão do cargo 
de agente público federal, não só 
para o então Presidente, mas para 
os igualmente beneficiários 
executivos da Petrobrás. 
 
881. Não importa que o acerto de 
corrupção tenha se ultimado 
somente em 2014, quando Luiz 
Inácio Lula da Silva já não 
exercia o mandato presidencial, 
uma vez que as vantagens lhe 
foram pagas em decorrência de 
atos do período em que era 
Presidente da República. 
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Demonstrado, pois, que o Magistrado sentenciou com base em fato 

não abordado na denúncia ou alegações finais. Assim, houve manifesta violação aos 

princípios contidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal (correlação, contraditório e 

ampla defesa). Ocorreu, ainda, contrariedade aos §§ 2º e 4º do artigo 384 do CPP visto 

que inexistentes mutatio ou emendatio libelli, de sorte que nulo se fez o processado. 

 

III.6. DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 

 

A Constituição Federal determina a obrigatoriedade de 

fundamentação das decisões judiciais como direito essencial do cidadão e, 

especialmente, do jurisdicionado. Em matéria penal, tal princípio torna-se ainda mais 

relevante diante da gravidade consubstanciada em uma ação que, ao fim, poderá resultar 

na supressão de direitos e garantias fundamentais como a presunção de inocência e o 

direito à liberdade. 

 

O dispositivo constitucional assim estabelece: 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 
[...] 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 

 

Por sua vez, o Código de Processo Penal preconiza: 

 

Art. 381. A sentença conterá: 
[...] 
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; 
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A necessária motivação clara e precisa em uma decisão judicial 

representa forma de controle dos atos do Poder Judiciário em um Estado Democrático 

de Direito. Além de possibilitar a verificação acerca da eficácia do contraditório e da 

ampla defesa em um caso concreto, tal princípio busca viabilizar o controle da 

racionalidade dessas decisões e legitimar o poder que emana do próprio Poder 

Judiciário.  

 

A saudosa ADA PELLEGRINI GRINOVER, juntamente com ANTONIO 

SCARANCE FERNANDES e ANTONIO MAGALHÃES FILHO, explicita os fins pretendidos 

pela norma constitucional e infraconstitucional: 

 

“A motivação surge como instrumento através do qual as partes e o meio social 
tomam conhecimento da atividade jurisdicional; as partes para, se for o caso, 
impugnarem os fundamentos da sentença, buscando seja reformada; a 
sociedade, a fim de que possa formar opinião positiva ou negativa a respeito da 
qualidade dos serviços prestados pela Justiça.”88 

 

Segundo AURY LOPES JR: 

 
“Para o controle da eficácia do contraditório e do direito de defesa, bem como 
de que existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é 
fundamental que as decisões judiciais (sentenças e decisões interlocutórias) 
estejam suficientemente motivadas. Só a fundamentação permite avaliar se a 
racionalidade da decisão predominou sobre o poder, premissa fundante de um 
processo penal democrático. Nesta linha, está expressamente consagrada no 
art. 93, IX, da CB.” 89 

 

No mesmo sentido, consagrou o Eminente Ministro RICARDO 

LEWANDOWSKI:  

 

“Constitui direito fundamental do cidadão, em especial na qualidade de 
jurisdicionado, o de conhecer a motivação das decisões judiciais, sob pena de 
retornar-se ao voluntarismo dos agentes estatais, expresso na conhecida frase 

                                                
88 GRINOVER. Ada Pellegrini. FERNANDES. Antonio Scarance. MAGALHÃES FILHO. Antonio. As 
Nulidades no Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 164. 
89 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 868. 
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dos monarcas absolutistas franceses, que justificavam seus atos assentando: ‘le 
roi le veut90’.” 91 

 

Dos ensinamentos acima se conclui que não basta que a sentença 

mencione as teses levantadas pelas partes e as provas produzidas durante a instrução 

processual, é necessário que todos os seus argumentos e motivações estejam expressos 

de forma cristalina, justificando o seu conteúdo para a fiscalização externa de suas 

atividades. 

 

É imperioso que a sentença seja devida e coerentemente 

fundamentada, possibilitando, assim, identificar quais as conclusões alcançadas pelo 

magistrado e os fatos e fundamentos que o levaram a elas, viabilizando, dessa maneira, 

a ampla defesa. 

 

A norma constante do art. 93, IX, da Carta Magna consiste em 

pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões judiciais e sua 

inobservância – seja por ausência de fundamentação, seja por incoerência dos 

argumentos expostos –, afeta a legitimidade jurídica da sentença e configura vício 

insanável, acarretando nulidade. Tal é a gravidade deste vício que se admite seja ele 

sanado pelo Tribunal mediante julgamento absolutório: 

 

“Apesar de conter a sentença vício que a tornaria nula, pode o tribunal, em vez 
de declarar a nulidade em favor do réu, optar por solução mais abrangente 
proferindo julgamento absolutório.”92 

 

No presente caso, data venia, a partir da leitura da sentença 

condenatória é possível verificar que apesar de extensa e com incontáveis páginas 

destinadas a elencar e rebater os argumentos defensivos, falhou a decisão em explanar 

                                                
90 “O Rei quer”, em tradução livre. 
91 STF – RE 575.144-9/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, publ. DJe 19.02.2009. 
92 GRINOVER. Ada Pellegrini. FERNANDES. Antonio Scarance. MAGALHÃES FILHO. Antonio. As 
Nulidades no Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 161. 
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de forma coerente as conclusões extraídas a partir do conjunto probatório que embasou 

a condenação. 

 

Vejamos. 

 

a) do ato de ofício 

 

Relativamente ao ato de ofício que justificaria a aplicação da 

causa de aumento constante do § 1º do art. 317 do Código Penal, traz a sentença 

fundamentos sobremaneira confusos — que equivalem à inexistência — para a sua 

utilização.  

 

Neste momento, necessário colacionar os trechos conclusivos do 

decisum que tratam do tema: 

 

Suposto Ato de Ofício Descrição 
Convite à OAS para 

participação nos 
procedimentos de 

licitação? 

861. Não obstante, entre as causas dos pagamentos em questão, 
ambos afirmam que houve alteração nos procedimentos da 
Petrobrás, que passou a convidar a Construtora OAS para 
grandes obras a partir de 2006 ou 2007, o que a habilitou a 
ingressar no "clube" das empreiteiras que ajustavam 
fraudulentamente as licitações 

Ato indefinido 886. Houve a prática de ato de ofício ilegal por parte dos 
destinatários da vantagem indevida, com o que cabe a 
aplicação das causas de aumento do §1º do art. 317 ou do art. 
333, parágrafo único, do CP. 

Omissão de terceiros? (não 
obstacularizar o 

funcionamento do cartel 
das empreiteiras) 

887. Na sentença na ação penal 5083258-29.2014.4.04.7000, foi 
reconhecido que as propinas aos agentes da Petrobras teriam 
sido pagas para que eles não obstaculizassem o funcionamento 
do cartel e os ajustes fraudulentos das licitações, comprando a 
sua lealdade em detrimento da Petrobrás. [...] 

Omissão de terceiros? (não 
impedir o funcionamento 

do cartel) 

888. Restou evidenciado no presente feito que, por exemplo, 
Paulo Roberto Costa, Diretor da Área de Abastecimento da 
Petrobrás, tinha conhecimento da existência do cartel e ainda 
assim omitiu-se em tomar qualquer providência para impedir a 
sua atuação. 
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Indicação dos Diretores? 890. Mesmo na perspectiva do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, a indicação por ele dos Diretores da Petrobrás que se 
envolveram nos crimes de corrupção, como Paulo Roberto 
Costa e Renato de Souza Duque e a sua manutenção no cargo, 
mesmo ciente de seu envolvimento na arrecadação de propinas, 
o que é conclusão natural por ser também um dos beneficiários 
dos acertos de corrupção, representa a prática de atos de ofícios 
em infração da lei. [...] 

 

Da leitura dos excertos destacados é impossível identificar 

qual seria o ato de ofício que deu causa à aplicação do aumento de pena previsto 

no § 1º do art. 317 do Código Penal. 

 

Seria o ato de ofício a indicação de Diretores da Petrobras, 

ocorrida em 2003/2004? Ou o convite emitido pela Petrobras que possibilitou a 

participação da OAS nos procedimentos de licitação a partir de 2006/2007? Ou, ainda, a 

omissão de Diretores da Petrobras que não impediram o funcionamento do cartel das 

construtoras? 

 

A sentença é categórica ao afirmar que o Apelante “tinha papel 

relevante no esquema criminoso”. Entretanto, é deficiente ao tentar apontar qual teria 

sido essa posição de destaque e como ela teria influído no suposto esquema criminoso, 

bem como qual, efetivamente, teria sido o ato de ofício capaz de ensejar a aplicação da 

causa de aumento prevista no dispositivo acima apontado. 

 

b) da confusão entre os supostos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro 

 

Na decisão combatida no presente recurso de apelação, há 

evidente confusão entre o que supostamente configurou o delito de corrupção passiva e 

no que consistiu o crime de lavagem de dinheiro, bem como os momentos em que 

ambos teriam efetivamente se consumado. 
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A fim de elucidar tal deficiência, imprescindível transcrever os 

trechos da sentença que abordam a questão, pois somente assim, será possível 

demonstrar a fundamentação confusa, impenetrável e, consequentemente, inexistente.  

 

Inicialmente, o d. Magistrado a quo assevera que os benefícios 

materiais decorrentes do crime de corrupção foram disponibilizados em 2009, momento 

em que a OAS assumiu o empreendimento imobiliário do qual fazia parte o apartamento 

tríplex, e em 2014, momento em que foram realizadas as reformas no imóvel, 

concluindo, assim, pela existência de um “crime de corrupção complexo e que envolveu 

a prática de diversos atos em momentos temporais distintos”: 

 

“877. Parte dos benefícios materiais foi disponibilizada em 2009, quando a 
OAS Empreendimentos assumiu o empreendimento imobiliário, e parte em 
2014, quando das reformas e igualmente, quando em meados de 2014, foi 
ultimada a definição de que o preço do imóvel e os custos das reformas seriam 
abatidos da conta corrente geral da propina, o que teria ocorrido, segundo 
José Adelmário Pinheiro Filho, em reuniões havidas em 09 e 22 de junho de 
2014. 
 
878. Foi, portanto, um crime de corrupção complexo e que envolveu a prática 
de diversos atos em momentos temporais distintos de outubro de 2009 a junho 
de 2014, aproximadamente. 
 
879. Parte do acerto de corrupção ocorreu ainda durante o mandato 
presidencial, ou seja, quando Luiz Inácio Lula da Silva ainda detinha a 
condição de agente público federal.” 

 

Em seguida, reafirma que os benefícios disponibilizados durante 

o ano de 2014, ou seja, as reformas realizadas no apartamento, configuram vantagem 

indevida disponibilizada em razão do cargo de agente público federal: 

 

880. Mesmo tendo parte dos benefícios materiais sido disponibilizada 
posteriormente, durante o ano de 2014, tendo eles origem em créditos 
decorrentes de contratos da Construtora OAS celebrados em 10/12/2009, 
considerando aqui somente os contratos do Consórcio CONEST/RNEST, 
configuram vantagem indevida disponibilizada em razão do cargo de agente 
público federal, não só para o então Presidente, mas para os igualmente 
beneficiários executivos da Petrobrás. 
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881. Não importa que o acerto de corrupção tenha se ultimado somente em 
2014, quando Luiz Inácio Lula da Silva já não exercia o mandato presidencial, 
uma vez que as vantagens lhe foram pagas em decorrência de atos do período 
em que era Presidente da República. 

 

Adiante, alega, novamente, que a suposta atribuição ao Apelante 

do apartamento tríplex, e a reforma do mesmo, representam obtenção de vantagem 

indevida: 

 

892. Do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de R$ 
2.252.472,00, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do 
apartamento tríplex (R$ 1.147.770,00) e no custo das reformas (R$ 
1.104.702,00), foram destinados como vantagem indevida ao ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

Assim, até então, o MM. Juiz de primeiro grau estabelece que a 

suposta obtenção do apartamento tríplex e sua reforma consubstanciam a vantagem 

indevida auferida em razão do crime de corrupção passiva, logo, seriam mero 

exaurimento deste. 

 

No entanto, nos parágrafos subsequentes, o julgador cai em 

patente contradição, confundindo os dois crimes aventados: 

 

893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 
correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes 
de lavagem de dinheiro. 
 
894. A manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 
2009 até pelo menos o final de 2014, ocultando o proprietário de fato, também 
configura conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de 
dinheiro. 
 
895. A agregação de valor ao apartamento, mediante a realização de reformas 
dispendiosas, mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do 
imóvel e o beneficiário das reformas, configura igualmente conduta de 
ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. 
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A partir da transcrição dos excertos acima resta evidenciada a 

confusão acerca de quais atos seriam configuradores do delito de corrupção passiva, 

quais deles corresponderiam à ocultação e dissimulação de bens e quando esses 

alegados delitos teriam efetivamente ocorrido. 

 

Como é possível que um único mesmo ato seja capaz de 

perfectibilizar duas condutas diversas e, por isso, dois delitos distintos? 

 

Em um primeiro momento, a atribuição do apartamento tríplex e a 

sua reforma representam a vantagem indevida auferida em razão do delito de corrupção 

passiva e, portanto, são mero exaurimento deste, entretanto, posteriormente, os mesmos 

fatos são fixados como caracterizadores do crime de lavagem de dinheiro.  

 

Tal confusão traz à luz a ausência de fundamentação coerente da 

decisão ora combatida, tornando inegável a violação do princípio constitucional do art. 

93, IX, da CF, e a consequente nulidade do ato judicial. 

 

c) da dosimetria da pena 

 

Por fim, há que se trazer à baila a total ausência de 

fundamentação da decisão no que concerne à dosimetria da pena feita pelo Magistrado a 

quo. Este tema será amplamente esmiuçado em capítulo próprio, entretanto, neste ponto 

faz-se necessário tecer breves considerações que dizem respeito ao tópico aqui debatido. 

 

Ao efetuar o cálculo da pena indevidamente imposta ao Apelante, 

o Juízo de primeiro grau, impõe, para ambos os crimes, a pena-base acima do mínimo 

legal, sem sequer descrever quais as circunstâncias judiciais aptas a tal exasperação. 
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Posteriormente, ao considerar atenuantes e causas de aumento, 

limitou-se a indicar, de forma genérica, a sua incidência, novamente, sem apontar a os 

parâmetros utilizados no cálculo.  

 

Sobre o tema, é uníssono o entendimento que emana dos 

Tribunais pátrios: 

 

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE TRÁFICO E DE 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PENA-
BASE FIZADA EM SEU GRAU MÁXIMO – AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO 
DE DOSIMETRIA PENAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE HIPÓTESE 
DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. 
Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito público subjetivo à 
estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não é menos exato, de outro, 
que não se mostra lícito, ao magistrado sentenciante, proceder a uma especial 
exacerbação da pena-base, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente 
motivado, que satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação 
substancial evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de 
equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse 
individual de mínima expiação, tudo em ordem a inibir soluções arbitrárias 
ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz.  
A concretização da sanção penal, pelo Estado-juiz, impõe que este, sempre, 
respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base 
empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do CP, sob pena de o magistrado 
– que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais – incidir 
em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da 
lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em 
nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do 
Estado.  
A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico-jurídica que 
deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise 
desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da 
sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação 
ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.  
A aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não pode 
converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir exercício 
arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante, em seu processo 
decisório, está necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em 
matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena 
aplicável ao condenado.  
Não se revela legítima, por isso mesmo, a operação judicial de dosimetria 
penal, quando o magistrado, na sentença, sem nela revelar a necessária base 
empírica eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a definir, 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

194 
 

mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base, exasperando-a de modo 
evidentemente excessivo, sem quaisquer outras considerações.”93 

 

Assim, evidenciada está a carência de motivação da sentença no 

que diz respeito à dosimetria da pena aplicada. 

 

Instado a esclarecer seus critérios para a dosimetria da pena, em 

sede de embargos de declaração, o magistrado sentenciante não vislumbrou omissões, 

recebendo os embargos somente para prestar alguns esclarecimentos. 

 

Com efeito, a Defesa apontou que: 

 

(i) houve omissão na sentença com relação aos critérios adotados para a 

fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria, tendo o Juízo 

a quo simplesmente fixado a pena-base, apontando genericamente 

circunstâncias judiciais desfavoráveis que entendeu estarem presentes, 

sem justificar o aumento aplicado. Essa omissão acarretou duas 

desproporcionalidades patentes: a) quanto às frações impostas pelas 

circunstâncias judiciais desfavoráveis (cada circunstância acarretou o 

aumento de 4/5 na pena da corrupção passiva e 1/3 na pena da lavagem 

de dinheiro), enquanto há construção jurisprudencial e doutrinária no 

sentido de se aplicar a fração de 1/6, devendo qualquer fração diversa vir 

devidamente fundamentada no caso concreto; e b) disparidade da fração 

de pena aumentada para cada circunstância judicial, considerando-se o 

aumento realizado para a corrupção passiva e o aumento realizado para a 

lavagem de dinheiro (a desproporcionalidade não é apenas com relação 

ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o aumento total 

operado pelo magistrado, levando-se em consideração a construção 

jurisprudencial e doutrinária, mas fica evidente também partindo-se do 

                                                
93 STF. HC 96.590/SP. Relator: Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, divulgado em 03.06.2009.  
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próprio entendimento do magistrado, que ora entende que uma 

circunstância judicial permite o aumento em 4/5, e ora entende que uma 

circunstância judicial permite o aumento em 1/3). Requereu, assim, 

fossem esclarecidos quais critérios permitiram os aumentos das penas-

base na proporção em que foram operados, explicitando as frações 

adotadas para cada uma das circunstâncias judiciais e o que permitiu a 

diferenciação do quantum majorado; 

 

(ii) da mesma forma, houve omissão quanto à redução operada pela 

atenuante do art. 65, I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, 

que se deu em seis meses. A desproporcionalidade, nesse caso, ficou 

evidente por se tratar de uma mesma atenuante, de caráter pessoal, que 

em um crime resultou na redução em 1/10 (crime de corrupção, que 

partiu da pena de cinco anos) e em outro resultou na redução em 1/8 

(crime de lavagem de dinheiro, que partiu da pena de quatro anos); 

 

(iii) foi apontada omissão quanto ao aumento pelo art. 317, §1º, do 

Código Penal, pois o ato de ofício apontado pelo magistrado foi praticado 

anos antes de suposta promessa/pagamento de vantagem indevida, muito 

embora a referida causa de aumento reste caracterizada quando há ato de 

ofício em consequência de promessa ou pagamento de vantagem 

indevida. Ademais, tampouco indicou nexo de causalidade entre ato de 

ofício e suposta vantagem indevida; e 

 

(iv) apontou-se, por fim, a omissão com relação aos critérios adotados 

para a fixação do número de dias-multa para cada crime, bem como para 

fixação do valor de cada dia-multa. Quando do estabelecimento do 

número dos dias-multa, limitou-se a afirmar “fixo multa proporcional...”, 

sem qualquer explicação ou fundamento para tanto. Ademais, impôs, 

injustificadamente, o valor máximo previsto em lei para cada dia-multa 
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(5 salários mínimos), que não encontrava respaldo na situação econômica 

do Apelante. 

 

O magistrado sentenciante assim decidiu: 

 

“3.i. Alega a Defesa, no item 2.7, que haveria omissões do Juízo quanto à pena. 
 
Teria havido omissão por parte do Juízo em relação "aos critérios da quantia 
de aumento" na primeira fase de aplicação da penal. 
 
Também alega que haveria contradição pois a atenuante do art. 65, I, do CP 
teria sido calculada em seis meses tanto para o crime de lavagem, como para o 
de corrupção. 
 
Ora, dosimetria da pena não é matemática, conforme já decidiu o Egrégio 
Supremo Tribunal Federal: 
 
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O 
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras 
absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)" (HC 107.409/PE, 1.ª 
Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012) 
 
Este Juízo elencou longamente os critérios que levaram à fixação da pena para 
o crime de corrupção e de lavagem. 
 
Há que considerar que o crime de corrupção tem pena mínima de dois anos e 
máxima de doze anos, enquanto a lavagem de três anos a dez anos, com o que o 
reconhecimento de vetoriais negativas levam a aumentos diferenciados em um e 
outro caso. Não cabe o fracionamento pretendido pela Defesa a partir da pena 
mínima, critério ausente na lei. 
 
Também ausente qualquer previsão legal de que a atenuante deva ser calculada 
com base em fração das penas bases. 
 
Alega ainda a Defesa, quanto à causa de aumento do art. 317, §1.º, do CP, o 
acréscimo da pena pela prática do ato de ofício, que ela não teria sido 
caracterizada, já que o ato de ofício teria sido praticado anteriormente ao 
pagamento da vantagem. 
 
O Juízo reconheceu a prática de ato de ofício com infração da lei, conforme 
itens 886-891. Então não há qualquer omissão. Não há também qualquer 
exigência legal de que a prática do ato de ofício ilegal seja sucessivo ao 
pagamento da vantagem indevida. 
 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

197 
 

Ainda quanto à dosimetria, questiona a Defesa o critério para cálculo dos dias 
multas. Aqui esclareça-se que o cálculo foi proporcional ao aumento da pena 
privativa de liberdade. Assim, por exemplo, para o crime de corrupção, com 
pena mínima de dois a doze anos, a pena privativa de liberdade, de seis anos de 
reclusão, resultou proporcionalmente em cento e cinquenta dias multa, 
calculada entre o mínimo e o máximo de dias multa (dez a trezentos e sessenta 
dias multa), correspondendo o acréscimo de quatro anos da pena mínima ao 
acréscimo de cento e quarenta dias multa. 
 
Quanto ao valor do dia multa, o critério foi expressado no item 948 e teve por 
base a renda declarada pelo próprio ex-Presidente. Pode a Defesa reputar o 
valor excessivo, mas isso não é causa para embargos de declaração. 
 
Ainda neste tópico questiona a Defesa, a fixação do dano mínimo em dezesseis 
milhões de reais, indagando quanto cada um dos condenados no processo 
pagaria. Ora, a responsabilidade por danos decorrentes de crimes é, como 
sabido, solidária entre todos os responsáveis, não sendo possível atribuir 
frações de responsabilidade. 
 
Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no ponto. 
 
Enfim, quanto aos embargos de declaração da Defesa do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, inexistem omissões, obscuridades ou contradições na 
sentença, devendo a Defesa apresentar os seus argumentos de impugnação da 
sentença em eventual apelação e não em incabíveis embargos. 
 
Ante o exposto, embora ausentes omissões, obscuridades ou contradições na 
sentença, recebo os embargos para os esclarecimentos acima.”94 

 

Diante do exposto, resta cabal e devidamente demonstrada a 

deficiência de fundamentação da sentença condenatória apelada, fundamentação 

esta por vezes confusa e até mesmo inexistente, a violar frontalmente o art. 93, IX, 

da Constituição Federal, bem como o art. 381, III, do Código Penal. Logo, 

manifesta a nulidade do decisum. 

 

 

 

 

 

                                                
94 Evento 981. 
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– IV – 

PRELIMINARES  

 

IV.I. DO CERCEAMENTO DA AUTODEFESA. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. 

DA NECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO DO APELANTE 

 

O Apelante foi interrogado na presente ação penal no dia 

10.05.2017.  

 

Em que pese o processo penal constitucional prever que o 

interrogatório, destinado ao exercício da autodefesa pelo acusado, deve ser norteado 

pela presunção de inocência e realizado com a mais ampla liberdade de expressão do 

acusado, o que se viu, no caso do Apelante, foi uma verdadeira inquisição. 

 

O Juiz a quo, que deveria zelar pelas garantias fundamentais do 

imputado, portou-se como um inquisidor à caça de um criminoso, cortando suas 

manifestações e impedindo-o de livremente se manifestar.  

 

Foram vários os incidentes ocorridos durante o interrogatório, 

desrespeitando-se a estrutura dialética do processo penal – que determina a 

equidistância do juízo em relação às partes – e, também, com diversos prejulgamentos 

feitos pelo Magistrado. Oportuno abordar alguns desses episódios: 

 

(i) indagações sobre a ação penal 470 (com decisão definitiva 

emanada pelo Supremo Tribunal Federal) – alheio ao thema probando e com nítido 

prejulgamento e intenção de constranger o interrogando:  

 
“Juiz Federal:- Eu fiz as afirmações de uma linha de perguntas que eu vou 
iniciar, mas fui interrompido pelos defensores com suas questões, eu imagino 
que as questões estejam resolvidas, podemos ir adiante, certo? Senhor ex-
presidente, o senhor deu um entrevista em 2005, 9 semanas após esse 
escândalo do Mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, 
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Melissa Monteiro, que passou no Fantástico, essa entrevista está disponível 
inclusive na rede mundial de computadores e se encontra juntada nos autos, na 
ocasião o senhor disse o seguinte, e aqui citando com aspas, “Nós precisamos 
aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais 
duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do estado brasileiro, e 
vamos fazer, gostar quem gostar, doa a quem doer, nós vamos continuar sendo 
implacáveis na apuração da corrupção”, o senhor se recorda dessa entrevista e 
desse trecho? 
[...] 

Juiz Federal:- O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de 
corrupção ou de caixa 2 praticado pelo partido dos trabalhadores que 
compunha o mensalão? 
[...] 

Juiz Federal:- Certo, acho que o doutor não entendeu minhas questões, que eu 
coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse 
sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas 
atitudes em relação a esses fatos, mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo 
a perguntas à autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-
presidente afirmou o seguinte, e aqui eu abro aspas, “No caso do mensalão, 
porque não tinha prova, veja, começou como a maior denúncia de corrupção 
da história da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da Visanet 
que não era empresa pública e o dinheiro foi pago por meio de comunicação, 
mas como tinham adotado a teoria do domínio do fato, que foi utilizada para 
punir, era preciso condenar, então José Dirceu e outros companheiros estavam 
condenados mesmo que fossem libertados, estavam condenados”. Em outra 
entrevista que o senhor teria dado também, segundo os autos, sobre o 
mensalão, em 27/04/2014, na RPT, à jornalista Cristina Esteves, o senhor 
declarou o seguinte, “O mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o 
mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica”, mais 
adiante na entrevista o senhor disse o seguinte, “Eu só acho que essa história 
vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser 
recontada pra saber o que aconteceu de verdade, eu acho que tem muita coisa 
para se contar sobre esse processo, esse processo foi um massacre para 
destruir o PT e não conseguiram”. Essas afirmações que o senhor fez à 
autoridade policial em 2016 e em entrevista em Portugal em 2014 são bem 
diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005 e que eu mencionei 
há pouco, o senhor ex-presidente pode esclarecer a contradição? 
[...] 
Defesa:- A recomendação da defesa técnica, excelência, é que esse tema não 
integra a denúncia e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal, não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso. 
Juiz Federal:- O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus 
advogados? 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Quem sabe, doutor, um dia alguém promova algum 
debate na universidade federal aqui de Curitiba, a gente possa participar 
juntos e eu responder tudo isso. 
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Juiz Federal:- Diante dessa contradição, senhor ex-presidente, eu lhe 
pergunto finalmente e daí encerro essa questão, na sua avaliação esse 
esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria 
acontecido? 
Defesa:- A recomendação da defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido. 
Juiz Federal:- O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou julgamentos 
políticos, teria condenado inocentes nesse caso? 
[...] 
Juiz Federal:- Perfeito, vamos prosseguir. Senhor ex-presidente o senhor 
vislumbra alguma contradição na sua posição, o senhor afirmar que não tem 
qualquer responsabilidade de todos esses crimes, mas também não reconhecer 
publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido 
e no governo?” 
 

(ii) perguntas sobre o sítio de Atibaia, objeto, à época, de uma 

investigação autônoma (autos nº 5021365-32.2017.4.04.7000): 

 

“Juiz Federal:- Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez 
ao triplex, depois a senhora sua esposa, houve também reformas custeadas pela 
OAS no sítio em Atibaia? 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Esse é um outro processo, doutor, e quando chegar 
o inquérito eu terei muito prazer em falar sobre isso. 
[...] 
Juiz Federal:- Certo. Algumas mensagens nos autos que estão anotados nesse 
processo, nas quais executivos da OAS se reportam a reformas desse 
apartamento no Guarujá em conjunto com reformas no sítio de Atibaia, apenas 
por esse motivo que eu insiro esse tema, mas, assim, senhor ex-presidente, fique 
absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não 
responder, se o senhor entende que não deve responder. 
Defesa:- A defesa técnica, excelência, tem essa posição já dita a vossa 
excelência e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação 
ao objeto da ação, que foi indicado nas decisões de vossa excelência e que 
estão ali bem delimitados, então neste momento a orientação, eu informo a 
vossa excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-
presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação, 
agora não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto desse 
processo, e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões 
proferidas por vossa excelência. 
[...] 
Defesa:- Excelência, perdão, o interrogando se reserva o direito de esclarecer 
todos os aspectos relativos a outro imóvel, qual seja o sítio, no processo que 
trata especificamente deste assunto, ele se reserva a esse direito, ponto. 
Juiz Federal:- Perfeito. Bem, como eu adiantei as questões foram postas e, 
assim, senhor ex-presidente, eu vou lhe ser muito franco, eu só faço essas 
indagações porque ela estão em conjuntos aqui de mensagens de executivos da 
OAS, mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao 
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silêncio e não responder, eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou 
respeitando a colocação da defesa, eu já ouvi o doutor, e a questão está posta 
dessa maneira, certo? 
Defesa:- Mas... 
Juiz Federal:- Não mais interferência, doutor. 
Defesa:- Mas vossa excelência tem que me dar o direito à palavra, eu acho que 
a defesa... 
Juiz Federal:- Nós estamos aqui para ouvir o acusado, não o defensor a todo 
momento. 
Defesa:- Mas vossa excelência fez novas considerações, agora disse direito ao 
silêncio, não se trata disso, o que nós estamos pedindo a vossa excelência é 
que as perguntas formuladas fiquem circunscritas ao objeto da ação, eu 
repito, se nós pudermos aqui reler a decisão de vossa excelência, quando 
vossa excelência delimitou o objeto da ação vossa excelência não fala de sítio, 
nós vamos reler se for o caso.  
[...] 
Juiz Federal:- Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da 
OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, trocas de mensagens em 12 e 13/02/2014 
com Paulo César Gordilho, diretor técnico da OAS, da qual é possível inferir 
que, segundo o Ministério Público, os destinatários da cozinha instaladas pela 
OAS naquele mesmo ano no apartamento 164-A e no sítio em Atibaia seriam o 
ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público; eu vou lhe mostrar 
aqui essas mensagens... 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Quando chegar, doutor, quando, eu não vou 
responder, quando chegar Atibaia eu responderei tudo que perguntar sobre 
Atibaia, quando chegar eu responderei tudo que tiver de Atibaia.” 

 

(iii) repetição de perguntas (fora do thema probando):  

 

“Juiz Federal:- O senhor entende que não tem nenhuma responsabilidade? 
Defesa:- Excelência, novamente... 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Nenhuma responsabilidade. 
Defesa:- Vossa excelência já fez essa pergunta, aliás a pergunta foge da 
acusação feita, que está aqui em discussão, que é de um triplex, vossa 
excelência já repetiu essa pergunta várias vezes, que tipo de, onde vossa 
excelência quer chegar com a repetição dessas perguntas?” 

 

A postura inquisitória pode também ser verificada em números: 

no interrogatório do Apelante, o magistrado fez 347 perguntas, enquanto o órgão 

acusador fez 138 perguntas.  
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Assim, resta evidente que o Apelante não teve direito a exercer 

sua autodefesa perante um órgão imparcial e isento, mesmo porque o tempo todo se via 

interrompido e redirecionado em sua manifestação.  

 

Desse modo, considerando que, no reconhecimento de eventual 

nulidade do ato, o Apelante teria que se submeter a novo interrogatório perante o 

mesmo magistrado, propugna-se por sua reinquirição perante este Tribunal.  

 

O Apelante deseja – por meio do exercício de sua autodefesa – 

elucidar diversos trechos de seu interrogatório que foram expostos na sentença de 

forma desvirtuada. O que se viu foi a utilização de diversos trechos apontados como 

“contradições”, estas incansavelmente buscadas pelo magistrado a quo.  

 

Como é cediço, é permitido ao Tribunal, em sede apelatória, 

realizar novos atos instrutórios, conforme previsão do art. 616 do diploma processual: 

 
Art. 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma 
proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou 
determinar outras diligências. 

 

Tal possibilidade também é aceita na jurisprudência: 

 
“Ao órgão revisor é assegurada a possibilidade de levar a efeito novo 
interrogatório do acusado, a reinquirição das testemunhas e determinar 
outras diligências – artigo 616 do Código de Processo Penal. Tal 
procedimento é norteado pela busca da verdade real, não se podendo cogitar 
de limitação consideradas balizas do recurso interposto.”95 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DILIGÊNCIAS. 
ARTIGO 616, DO CPP. 
1. Nos termos do artigo 616, do Código de Processo Penal, pode o Tribunal 
determinar a reinquirição de testemunha, acaso entenda fundamental para a 
apreciação do recurso interposto. 

                                                
95 STF, HC nº 69.335-SP, 2ª Turma, Relator: Ministro. Marco Aurélio, publicado em 09-06-1992. 
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2. A conversão do julgamento da apelação em diligências, como determinado, 
mostra-se de suma relevância, porquanto afastará quaisquer dúvidas relativas 
à autoria no crime de concussão. 
3. Agravo interno desprovido 
“Dentro das considerações acima tecidas, vê-se que a decisão recorrida, ao 
verificar a necessidade da diligência requerida, deferiu o pleiteado em razões 
recursais, pois efetivamente sobressai a contradição nas afirmativas da 
testemunha de acusação, que ora admite que foi exigida vantagem indevida, 
quando comunica ao IBAMA, sustentando ainda a exigência quando 
compareceu ao aludido órgão para prestar declarações, tal como ocorreu em 
sede policial. Posteriormente, na instrução criminal, a testemunha se 
retratou, afirmando a inexistência de qualquer exigência por parte de 
servidores públicos, ora apelados. 
Adiante, vendo-se investigado por falso testemunho, o depoente se desdisse, 
confirmando a exigência. Não parece crível, mas é a realidade que emana dos 
autos e aqui retratada, sobressaindo certa dúvida quanto à autoria. E, como 
dito alhures, os fatos merecem atenção redobrada, pois são os apelados 
servidores públicos no exercício de suas funções, a quem se atribuiu conduta 
incompatível com a dignidade do serviço público, devendo ser apurada com 
rigor. 
A busca da verdade, materializada na baixa dos autos para 
reinquirição de testemunha, não deve encontrar óbice na alegação de 
prejuízo ao erário, porquanto mais grave e com custo incomensurável à 
Administração Pública mostra-se eventual indicação dos apelados como 
autores do crime de concussão. De outro lado, negada a autoria do fato, 
sinalizando-se a inocência dos apelados representará, certamente, uma 
carta de alforria, retirando-se o peso da dúvida que paira sobre o 
evento.”96 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, 
§ 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO ANTES DO 
JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
INDEFERIMENTO PARCIAL FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao 
interpretar o artigo 616 do Código de Processo Penal, que prevê que no 
julgamento das apelações criminais é possível novo interrogatório do réu, 
reinquirição de testemunhas e realização de outras diligências, esta Corte 
Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o Tribunal, diante do 
conjunto probatório já produzido, tem a faculdade de autorizar ou não a 
produção de tais provas, sendo imprópria a implementação de nova instrução 
processual no segundo grau de jurisdição. 2. No caso dos autos, além de se 
estar diante do julgamento de recurso em sentido estrito, para o qual sequer há 
a previsão de realização de diligências em segundo grau de jurisdição, foram 
declinadas justificativas plausíveis para a negativa de remessa dos autos ao 

                                                
96 TRF-2 - Apelação Criminal: ACR 5241 RJ 1995.51.05.054776-8 Órgão Julgador: Segunda Turma 
Especializada. Relator: Desembargador Federal André Fontes, julgado em 20 de Março de 2007.  
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Ministério Público para análise de laudo pericial particular juntado pela 
defesa, uma vez que o referido exame não foi produzido sob o crivo do 
contraditório e sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, o 
que revela que a sua apreciação apenas pelo Tribunal Estadual caracterizaria 
indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada.”97 

 

A reinquirição em segundo grau também conta com o beneplácito 

doutrinário: 

 
“Com a responsabilidade de formar o íntimo convencimento, mediante a livre 

apreciação da prova, no seu conjunto, tal qual o fez o juiz de primeira instância 

[...], os juízes, que vão julgar o caso em segunda instância, têm, naturalmente, a 

liberdade de fazer o exame direto dos elementos pessoais de prova (pelo que, o 

art. 616 autoriza o novo interrogatório do acusado e a reinquirição das 

testemunhas, na sessão de julgamento, sem necessidade de termo, pois os 

julgadores estão presentes, e não há outra instância ordinária, para apreciar a 

espécie), bem como ordenar todas as diligências destinadas a sanar nulidade, 

ou melhor esclarecer a verdade dos fatos.”.98 

  

Ademais, também aplicável ao caso, à luz da permitida 

interpretação extensiva in bonam partem, o artigo 196 do Código de Processo Penal. Tal 

dispositivo preceitua que, “[a] todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório 

de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes”. 

  

Não se pretende aqui a reabertura da instrução criminal em sede 

recursal. Tampouco se desconhece que a realização de eventual reinquirição do 

Apelante constitui faculdade atribuída a esta douta relatoria.  

 

Não é disso que se trata. 

 

O Apelante deseja ser ouvido – aduzir livremente argumentos 

e esclarecer fatos inverídicos presumidos em seu desfavor ( O QUE NÃO LHE FOI 

                                                
97 STJ, HC 201302914457, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Disponibilizado em 
30.09.2014.  
98 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 5. ed. Editora Rio, p. 
301.  
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PERMIIDO EM PRIMEIRO GRAU) – perante um órgão imparcial e 

independente. Como dito, o exercício de tal direito foi tolhido na instrução probatória 

em 1ª instância.  

 

Com efeito, o Apelante é o maior interessado na elucidação 

dos fatos.  

 

À luz da ampla defesa, do contraditório, da presunção de 

inocência e da busca pela verdade real, pois, pugna-se pela reinquirição do Apelante, 

com supedâneo no art. 616 do Codex Processual Penal.  

 

– V – 

DO MÉRITO 

 

“Já afirmei nesta corte, Senhora Presidente, que o Supremo 
Tribunal Federal, ao decidir os litígios penais, quaisquer que 
sejam, respeitará, sempre, como é da essência do regime 
democrático, os direitos e garantias fundamentais que a 
Constituição da República assegura a qualquer acusado, 
notadamente o direito de ser presumido inocente até o trânsito 
em julgado de eventual condenação criminal, observando, em 
todos os julgamentos, além do postulado da impessoalidade e 
do distanciamento crítico em relação a todas às partes 
envolvidas no processo, os parâmetros legais e constitucionais 
que regem, em nosso sistema jurídico, qualquer os 
procedimentos de índole penal. 
É preciso repelir, desse modo, Senhora Presidente, a tentação 
autoritária de presumir-se provada qualquer acusação 
criminal e de tratar como se culpado fosse aquele em favor de 
quem milita a presunção constitucional de inocência.” 
(destacou-se) 99  

 
 
 
 

                                                
99 Voto do Ministro Celso de Mello na MC das ADCs 43 e 44.  
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V.1. DO SUPOSTO CRIME DE CORRUPÇÃO SOBRE O APARTAMENTO TRÍPLEX 

 

Ao analisar a imputação do delito de corrupção passiva, o 

Magistrado de primeira instância partiu da premissa de que o apartamento 164-A, 

triplex, Edifício Salinas, Condomínio Solaris, teria sido “atribuído” ao Apelante. 

 

Conforme fundamentação da sentença condenatória: 

 

“301. Já a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o apartamento 164-
A, triplex, jamais lhe pertenceu e, embora tivesse sido a ele oferecido no ano de 
2014, não houve interesse na aquisição e, portanto, não houve a compra. 
 
302. Essa é a questão crucial neste processo, pois, se determinado que o 
apartamento foi de fato concedido ao ex-Presidente pelo Grupo OAS, sem 
pagamento do preço correspondente, sequer das reformas, haverá prova da 
concessão pelo Grupo OAS a ele de um benefício patrimonial considerável, 
estimado em R$ 2.424.991,00 e para o qual não haveria uma causa ou 
explicação lícita. 
 
303. Ao contrário, se determinado que isso não ocorreu, ou seja, que o 
apartamento jamais foi concedido ao ex-Presidente, a acusação deverá ser 
julgada improcedente.” (destacou-se) 

 

Acerca deste imóvel, o Juízo a quo asseverou que não seria 

suficiente o exame formal da titularidade ou da transferência da propriedade. Também 

considerou que não bastaria, para a solução do caso, verificar o registro do imóvel no 

Cartório de Registro de Imóveis — que aponta, sem sombra de dúvidas, que o 

apartamento é da titularidade da OAS Empreendimentos desde 2009.  

 

Os elementos documentais tidos por relevantes para o desfecho da 

ação em relação ao imóvel foram assim sintetizados pelo magistrado de piso:  

 
"a) nos próprios documentos de aquisição de direitos sobre unidade do 
Residencial Mar Cantábrico subscritos por Marisa Letícia Lula da Silva, já 
havia anotações relativas ao apartamento triplex, então 174, como se verifica 
na 'Proposta de adesão sujeita à aprovação' rasurada, com original e vias 
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apreendidas tanto na BANCOOP como na residência do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva; 
b) entre os documentos de aquisição de direitos sobre unidade do Residencial 
Mar Cantábrico, foi aprendido 'termo de adesão e compromisso de 
participação' na residência do ex-Presidente e que, embora não assinado, diz 
respeito expressamente à unidade 174, a correspondente ao triplex; 
c) Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva pagaram cinquenta 
de setenta prestações, sendo a última delas paga em 15/09/2009; 
d) a BANCOOP transferiu em 27/10/2009 os direitos sobre o Empreendimento 
Imobiliário Mar Cantábrico à OAS Empreendimentos que o redenominou de 
Condomínio Solaris; 
e) todos os cooperados com direito a unidades determinadas tiveram que optar, 
no prazo de trinta dias contados de 27/10/2009, por celebrar novos contratos 
de compromisso de compra e venda com a OAS Empreendimentos ou desistir e 
solicitar a restituição de dinheiro; 
f) Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva não realizaram na 
época nenhuma opção, também não retomaram o pagamento das parcelas e, 
apesar de termos de demissão datados de 2009 e de 2013, afirmam, em ação 
cível de restituição de valores promovida em 2016, que só requereram a 
desistência em 26/11/2015; 
g) A OAS Empreendimentos ou a BANCOOP jamais promoveram qualquer 
medida para que Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva 
realizassem a opção entre formalização da compra ou da desistência, nem 
tomaram qualquer iniciativa para retomar a cobrança das parcelas pendentes; 
h) A OAS Empreendimento vendeu a terceiro o apartamento 131-A, 
correspondente ao antigo 141-A, indicado no contrato de aquisição de direitos 
subscrito por Marisa Letícia Lula da Silva; 
i) A OAS Empreendimentos desde 08/10/2009 jamais colocou a venda o 
apartamento 164-A, triplex, Edifício Salinas, Condomínio Solaris, no Guarujá. 
j) documentos internos da OAS Empreendimentos apontam que o apartamento 
164-A estava reservado; 
k) O Jornal OGlobo publicou matéria em 10/03/2010, com atualização em 
01/11/2011, ou seja, muito antes do início da investigação ou de qualquer 
intenção de investigação, na qual já afirmava que o apartamento triplex no 
Condomínio Solaris pertencia a Luiz Inácio Lula da Silva e a Marisa Letícia 
Lula da Silva e que a entrega estava atrasada; 
l) a OAS Empreendimentos, por determinação do Presidente do Grupo OAS, o 
acusado José Adelmário Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, realizou reformas 
expressivas no apartamento 164-A, triplex, durante todo o ano de 2014, com 
despesas de R$ 1.104.702,00, e que incluiram a instalação de um elevado 
privativo para o triplex, instalação de cozinhas e armários, demolição de 
dormitório, retirada da sauna, ampliação do deck da piscina e colocação de 
aparelhos eletrodomésticos; 
m) a OAS Empreendimentos não fez isso em relação a qualquer outro 
apartamento no Condomínio Solaris, nem tem por praxe fazê-lo nos seus 
demais empreendimentos imobiliários; 
n) mensagens eletrônicas trocadas entre executivos da OAS relacionam as 
reformas do apartamento 164-A ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a 
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Marisa Letícia Lula da Silva, tendo elas ainda sido feitas na mesma época em 
que feitas reformas em sítio de Atibaia frequentado pelo ex-Presidente; e 
o) depois da prisão cautelar de José Adelmário Pinheiro Filho em 14/11/2014 e 
da publicação a partir de 07/12/2014 de matérias em jornais sobre o 
apartamento triplex, Marisa Letícia Lula da Silva formalizou junto à 
BANCOOP, em 26/11/2015, a desistência de aquisição de unidade no 
Residencial Mar Cantábrico." 
600. A eles, devem ser agregadas as provas documentais juntadas ao final do 
processo pela Defesa de José Adelmário Pinheiro Filho (itens 538-545), que 
revelam que, em 2012, no âmbito interno da OAS Empreendimentos, já havia 
preocupação especial com o apartamento 164-A, e ainda as reuniões havidas 
de José Adelmário Pinheiro Filho com João Vaccari Neto em 09/06/2014 e em 
22/06/2014 para, segundo José Adelmário Pinheiro Filho, definir o abatimento 
dos custos do apartamento triplex e da reformas da conta geral de propinas”. 

 

Além de tais elementos, a sentença abordou o interrogatório do 

Apelante, utilizando as seguintes declarações: 

 

(i) informou que Dona Marisa Letícia comprou uma cota na cooperativa 

BANCOOP em 2005, relativamente a um apartamento simples; 

 

(ii) afirmou que nunca houve interesse na aquisição do imóvel tríplex; 

 

(iii) aduziu desconhecer o terceiro termo de adesão e compromisso de 

participação — papel sem assinatura;  

 

(iv) afirmou não recordar o montante pago pelo apartamento, contudo 

reconheceu que declarou sua aquisição no imposto de renda;  

 

(v) negou ter realizado qualquer opção para aquisição do apartamento ou 

desistência após a transferência do empreendimento da BANCOOP para 

a OAS Empreendimentos;  

 

(vi) afirmou que, em 2013, Léo Pinheiro compareceu ao Instituto Lula, 

ocasião em que lhe ofereceu o tríplex — primeira vez que ouviu falar do 
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imóvel. Também foi discutido que a aquisição do apartamento tríplex, 

caso se concretizasse, se daria por preço de mercado;  

 
(vii) foi informado em 26.04.2014 que o apartamento simples (unidade 131) 

foi vendido a terceiro pela OAS Empreendimentos; 

 

(viii) não sabe se o apartamento 164-A foi colocado à venda pela OAS 

Empreendimentos; 

 

(ix) narrou ter visitado o apartamento uma vez, em fevereiro de 2014, a 

convite de Léo Pinheiro. Na ocasião, declarou que o imóvel tinha vários 

defeitos. Negou ter solicitado qualquer reforma no apartamento; 

 

(x) informou que sua esposa, Dona Marisa Letícia, visitou o apartamento em 

outra oportunidade junto com seu filho, Fábio Luis, em agosto de 2014. 

Nessa oportunidade, Dona Marisa Letícia teria decidido não ficar com o 

apartamento; 

 

(xi) reitera que jamais tratou sobre reformas no apartamento;  

 

(xii) declarou que, após agosto de 2014, não teve mais notícia do imóvel. 

 

Sobre o interrogatório, o juiz de piso entendeu que: 

 

(i) haveria contradições entre as declarações prestadas naquela oportunidade 

e o depoimento prestado pelo Apelante na fase investigatória, 

principalmente no que tange à discussão sobre as reformas no 

apartamento e com relação a quem teria efetivamente desistido do 

apartamento tríplex; e 
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(ii) a declaração do Apelante de que nunca teve a intenção de adquirir o 

apartamento tríplex não seria convergente com a prova dos autos. 

 

O último elemento de prova abordado pelo Magistrado a quo foi 

o testemunhal. Oportuno também sintetizar os depoimentos utilizados na sentença: 

 

Depoente Síntese do Alegado 

Ricardo 
Imbassahy100 

Afirmou ter conhecimento que o Apelante tinha uma unidade no Condomínio 
Solaris e que tal fato também era conhecido pela Diretoria da OAS 
Empreendimentos. Ademais, relatou que a empresa não tinha o costume de 
personalizar ou mobiliar apartamentos colocados para venda. 

Carmine de 
Siervi Neto101 

Afirmou ter conhecimento que o Apelante tinha uma cota vinculada a uma unidade 
do Condomínio Solaris e que tal fato era de conhecimento da diretoria da OAS 
Empreendimentos. Também relatou que a OAS Empreendimentos não tinha como 
praxe realizar reformas personalizadas ou mobiliar apartamentos colocados para 
venda. 

Mariuza 
Aparecida da 

Silva Marques102 

Confirmou que a OAS Empreendimentos contratou a Tallento Construtora para 
reformar o apartamento 164-A, tríplex, para um cliente em potencial para comprar 
a unidade e que estes seriam o Apelante e sua esposa. Afirmou, também, que esteve 
presente na visita de agosto de 2014 e que esta teria o objetivo de verificar se o 
apartamento estaria ficando bom com a reforma. 
Ademais, Dona Marisa Letícia teria sido tratada como uma pessoa à qual o imóvel 
já havia sido destinado. Relatou que nenhum outro interessado realizou visita ao 
referido apartamento e que a OAS não tinha por costume realizar reformas em 
apartamentos postos à venda 

Igor Ramos 
Pontes103 

Declarou que esteve presente na primeira visita, em fevereiro de 2014, e que o 
Apelante era visto como um potencial comprador. Afirmou que o procedimento de 
reformas e decoração não foi adotado em qualquer outro imóvel da OAS 
Empreendimentos. Também relatou que esteve presente na segunda visita, ocorrida 
em agosto de 2014. Por fim, informou que, em ambas as oportunidades, não ouviu 
qualquer discussão acerca do preço das reformas. 

Rodrigo Garcia 
da Silva104 

Declarou que não ter conhecimento acerca de se o projeto seria destinado ao 
Apelante 

Armando Dagre 
Magri105 

Declarou que a sua empresa realizou uma reforma no apartamento tríplex a pedido 
da OAS Empreendimentos, o que foi tratado com Roberto Moreira Ferreira. 
Declarou, ainda, que esteve presente na visita ao imóvel em agosto de 2014. Por 
fim, afirmou que, em sua opinião, as reformas realizadas seriam uma obra de 
personalização. 

Rosivane Soares 
Cândido106 

Afirmou que era comum no condomínio e comércio da região a afirmação de que o 
apartamento era de propriedade do Apelante. 

                                                
100 Ocupou o cargo de Gerente e Diretor Financeiro da OAS Empreendimentos.  
101 Ocupou o cargo de Diretor Superintendente da OAS Empreendimentos. 
102 Engenheira da OAS Empreendimentos. 
103 Gerente Regional da OAS Empreendimentos. 
104 Vendedor da Kitchens Cozinhas.  
105 Sócio da Tallento Construtora.  
106 Funcionária da Tallento Construtora.  
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Alberto Ratola 
de Azevedo107 

Confirmou o projeto para instalação de elevador privativo no apartamento tríplex 
no Condomínio Solaris. 

José Afonso 
Pinheiro108 

Confirmou a visita do Apelante e sua esposa ao imóvel e que era conhecimento 
comum no prédio que o apartamento pertencia a eles. Declarou que o apartamento 
não foi visitado por outras pessoas. 
Afirmou, ainda, ter sido orientado por Igor Ramos Pontes a não falar que o 
apartamento pertencia ao Apelante e sua esposa. Relata ter, em uma das duas 
visitas mencionadas, mostrado à Dona Marisa Letícia as dependências do 
Condomínio e que, na sua opinião, ela se portava como uma proprietária do 
imóvel. 

 

À luz dos elementos documentais e orais acima descritos, 

concluiu a sentença recorrida: 

 

(i) já haveria intenção oculta de aquisição do apartamento tríplex desde 

2005, em virtude da rasura encontrada na “Proposta de adesão sujeita à 

aprovação”, cujas vias foram supostamente apreendidas na sede da 

BANCOOP e na residência do Apelante; 

 

(ii) no “Termo de adesão e compromisso de participação” em tese 

apreendido na residência do Apelante – embora não assinado – e que diz 

respeito expressamente à unidade 174, correspondente ao tríplex; 

 
(iii) o Apelante e sua esposa pagaram cinquenta de setenta prestações, sendo 

a última delas paga em 15.09.2009. Em 27.10.2009 a BANCOOP 

transferiu à OAS os direitos sobre o Empreendimento Imobiliário Mar 

Cantábrico;  

 
(iv) o Apelante e sua esposa não seguiram as regras impostas aos demais 

cooperados, de realizar a compra ou desistência até trinta dias após a 

assembleia, pois a situação já estaria, de fato, consolidada, com a 

atribuição a eles do apartamento tríplex, o que explicaria a omissão do 

casal, da BANCOOP e da OAS em tomar qualquer decisão nesse sentido;  

                                                
107 Engenheiro Civil da AZI Engenharia  
108 Zelador do Condomínio Solaris na época dos fatos.  
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(v) isso explicaria, também, o fato do imóvel constar como “reservado” na 

documentação interna da OAS Empreendimentos ou, supostamente, 

jamais ter sido colocado à venda;  

 
(vi) as reportagens do Jornal “O Globo” (em 10.03.2010 e 01.11.2011) já 

atribuíam a propriedade do tríplex ao Apelante, em uma época que não 

havia investigação ou atenção para tal fato;  

 
(vii) mensagens apresentadas por Léo Pinheiro – datadas de 06.09.2012 – 

revelariam, supostamente, que o apartamento tríplex já recebia atenção 

especial da OAS Empreendimentos;  

 
(viii) os depoimentos em sentido contrário não são compatíveis com a prova 

documental, pois não explicam o apontamento do apartamento 174 no 

documento original de aquisição ou a palavra “tríplex” rasurada; 

 
(ix) em virtude da insatisfação manifestada pelo Apelante e sua esposa na 

visita realizada em fevereiro de 2014, a OAS Empreendimentos teria 

realizado reforma personalizada, com o custo total de R$ 1.104.702,00; 

 
(x) não teriam sido encontrados documentos, nem depoimentos que 

permitissem apontar que o Apelante discutiu a necessidade de 

pagamento da referida reforma, o que também descartaria a tese de que 

este era um potencial comprador do apartamento; 

 
(xi) não houve desistência por parte do Apelante e sua esposa em fevereiro 

ou agosto de 2014; 

 
(xii) as reformas não teriam sido realizadas a fim de incrementar o valor do 

imóvel, mas sim atender a um cliente específico, no caso o Apelante; 
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(xiii) a realização da transferência formal do apartamento ao Apelante seria 

arriscada, com a prisão cautelar de Léo Pinheiro, ocorrida em 

14.11.2014;  

 
(xiv) em consequência disso, Dona Marisa Letícia requereu, formalmente, a 

desistência da aquisição do imóvel em 26.11.2015;  

 
(xv) ante tais elementos, os depoimentos no sentido de que o Apelante era um 

potencial cliente devem ser tomados como falsos; 

 
(xvi) na mesma toada, os depoimentos de Léo Pinheiro e Agenor Franklin 

teriam amplo apoio na prova documental, corroborando a tese da 

acusação e, desse modo, confirmando que a diferença entre o 

apartamento simples – correspondente à cota de Dona Marisa Letícia – e 

o custo das reformas, não seriam pagos pelo Apelante, mas consumidas 

como vantagem indevida de um acerto de corrupção. 

 

V.1.1. DO SUPOSTO CRIME DE CORRUPÇÃO NO ÂMBITO DA PETROBRAS 

 

A sentença, partindo da premissa que o tríplex teria sido 

“atribuído” ao Apelante, acolheu integralmente a narrativa de Léo Pinheiro de que os 

valores referentes ao imóvel, suas reformas e decoração seriam descontados de 

imaginária “conta geral de propinas” que o Grupo OAS teria com o Partido dos 

Trabalhadores. Corroboraria esse entendimento o alegado esforço do Apelante em 

ocultá-lo: 

 

“646. Não sendo a titularidade de um imóvel, ainda que sem registro formal, 
um fato, por si ilícito, o esforço por parte do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para ocultá-la é mais uma prova que corrobora a tese da acusação, de 
que a diferença entre o preço pago pelo apartamento 141, simples, e o custo 
das reformas, não seriam pagas pelo ex-Presidente e por sua esposa à OAS 
Empreendimentos, mas consumidas como vantagem indevida em um acerto de 
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corrupção, como, aliás, afirmado por José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros.” 

 

Após a análise de diversos depoimentos a respeito de fraudes em 

licitações e acertos de corrupção – os quais, frise-se, não envolveram o ora Apelante 

(vide itens 729109, 733110, 738111, 749112, 764113 e 770114) –, o Juízo a quo concluiu, 

acerca dos contratos referentes aos Consórcios CONPAR e CONEST/RNEST, que: 

 

“778. Há que se reconhecer como provado, acima de qualquer dúvida razoável, 
considerando cumulativamente a prova material e a quantidade de 
depoimentos, incluindo dos pagadores de propinas e dos beneficiários, que os 
contratos discriminados na denúncia, entre a Petrobrás e os Consórcios 
CONPAR e CONEST/RNEST, integrados pela Construtora OAS, seguiram as 
regras do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás, ou seja, foram obtidos 
com ajuste fraudulento de licitações e envolveram o pagamento de vantagem 
indevida de cerca de 2% sobre o seu valor e que foram destinados aos agentes 
da Petrobras, mas especificamente à Diretoria de Abastecimento e à Diretoria 
de Serviços e igualmente a agentes políticos e a partidos políticos.” (destacou-
se) 

 

A ficta participação do Apelante, nesse esquema de corrupção, 

teria sido a indicação de diretores ao Conselho de Administração da Petrobras, sendo 

                                                
109 “729. Delcídio do Amaral Gomez, Senador da República, ao tempo dos fatos, celebrou acordo de 
colaboração que foi homologado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Em Juízo (evento 388), 
declarou, em síntese, que havia uma distribuição de cargos pelo Governo Federal no âmbito da 
Administração Pública Federal direta ou indireta. Tal distribuição abrangia a Petrobrás. Segundo a 
testemunha, os indicados aos cargos na Petrobrás tinham uma obrigação de arrecadar propina para os 
partidos políticos, o que era do conhecimento, embora não em detalhes, do então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar das afirmações do ex-Senador, ele também declarou que 
não chegou a tratar diretamente deste assunto com o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pois ‘não 
tinha essa relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele’.” (destacou-se) 
110 “733. O dirigente do Grupo Setal [Augusto Ribeiro de Mendonça Neto] negou, porém, ter 
conhecimento de solicitação ou pagamento de vantagem indevida ao então Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.” (destacou-se) 
111 “738. Nenhum dos executivos da Camargo Correa [Dalton dos Santos Avancini e Eduardo 
Hermelino Leite] afirmou, porém, ter conhecimento de solicitação ou pagamento de vantagem indevida 
ao então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.” (destacou-se) 
112 “749. [Paulo Roberto Costa] Negou ter conhecimento, porém, de solicitação ou pagamento de 
vantagem indevida ao então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.” (destacou-se) 
113 “764. [Alberto Youssef] Declarou não ter conhecimento de solicitação ou pagamento de vantagem 
indevida ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.” (destacou-se) 
114 “770. Milton Pascowitch [...] Afirmou não ter conhecimento da participação do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.” (destacou-se) 
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sua a palavra final, a despeito de a nomeação dos diretores ser — segundo a Lei das 

Sociedades Anônimas e o Estatuto da Companhia — atribuição do Conselho de 

Administração. 

 

A corrupção passiva, no raciocínio adotado na sentença 

condenatória, seria comprovada pelo recebimento da vantagem indevida, ou seja, não 

havendo causa lícita para esta vantagem, seria possível presumir que fosse a 

contrapartida de um acerto de corrupção. 

 

Nesse sentido é o seguinte excerto: 

 

“835. Foi provado o esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e que envolvia 
ajustes fraudulentos de licitação e o pagamento de vantagem indevida a 
agentes da Petrobrás, a agentes políticos e a partidos políticos. 
 
836. Tratava-se de um esquema criminal complexo e que envolvia a repartição 
de vantagem indevida entre agentes da Petrobrás, agentes políticos e partidos 
políticos. 
 
837. Executivos chaves dentro da Petrobrás, como no caso Paulo Roberto 
Costa e Renato de Souza Duque, eram mantidos na estatal como Diretores com 
a obrigação de, além de desempenhar suas funções normais, arrecadar 
recursos para agentes políticos e partidos políticos, que, por sua vez, os 
garantiam nos cargos. No processo, também arrecadaram recursos em 
benefício próprio. 
 
838. O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha um papel relevante no 
esquema criminoso, pois cabia a ele indicar os nomes dos Diretores ao 
Conselho de Administração da Petrobrás e a palavra do Governo Federal era 
atendida. Ele, aliás, admitiu, em seu interrogatório, que era o responsável por 
dar a última palavra sobre as indicações, ainda que elas não fossem 
necessariamete sua escolha pessoal e ainda que elas passassem por 
mecanismos de controle: 
 
[...] 
 
850. Considerando então que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua 
esposa eram proprietários de fato do apartamento 164-A, triplex, no 
Condomínio Solaris, no Guarujá, que as reformas foram a eles destinadas, e 
que os álibis do ex-Presidente são falsos, há corroboração dos depoimentos 
dos acusados José Adelmário Pinheiro Filho e de Agenor Franklin 
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Magalhães Medeiros, de que houve uma acerto de corrupção, tendo por 
beneficiário específico o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
[...] 
 
852. Definido que o apartamento 164-A, triplex, era de fato do ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e que as reformas o beneficiavam, não há no álibi 
do acusado Luiz Inácio Lula da Silva o apontamento de uma causa lícita para 
a concessão a ele de tais benefícios materiais pela OAS Empreendimentos, 
restando nos autos, como explicação única, somente o acerto de corrupção 
decorrente em parte dos contratos com a Petrobrás. 
 
853. Provado, portanto, o crime de corrupção. 
 
[...] 
 
856. O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi beneficiado materialmente 
por débitos da conta geral de propinas, com a atribuição a ele e a sua esposa, 
sem o pagamento do preço correspondente, de um apartamento triplex, e com a 
realização de custosas reformas no apartamento, às expensas do Grupo OAS. 
 
857. Como foi provado o crime de corrupção, inclusive que o ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foi direta e materialmente beneficiado, a discussão a 
respeito da suficiência ou não da prova oral para determinar se ele tinha ou 
não conhecimento do papel específico dos Diretores da Petrobrás na 
arrecadação de propinas passou a ser redundante. 
 
858. Não importa que a conta geral de propinas tenha sido formada por 
créditos de acertos de corrupção em outros contratos do Governo Federal. É 
suficiente para estabelecer o nexo causal que o contrato da Petrobrás com a 
Construtora OAS, no âmbito do Consórcio CONEST/RNEST, tenha também 
originado crédito na conta geral. 
 
859. Os créditos de propina e a conta corrente geral de propinas visavam 
estabelecer uma relação vantajosa do Grupo OAS com o Governo Federal, com 
parte deles tendo origem em contrapartidas específicas. 
 
860. No caso em questão, os responsáveis pelos acertos de corrupção e 
pagamentos das propinas, José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros, afirmam que as vantagem indevidas nos contratos da 
Petrobrás eram uma "regra de mercado" e que não necessariamente estariam 
vinculadas a uma contrapartida específica.” (destacou-se) 

 

Ou seja, a conduta que configuraria a corrupção passiva é 

presumida pela sentença e, não bastasse, não há qualquer ato de ofício relacionado à 

afirmada vantagem indevida identificado na sentença. 
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“861. Não obstante, entre as causas dos pagamentos em questão, ambos 
afirmam que houve alteração nos procedimentos da Petrobrás, que passou a 
convidar a Construtora OAS para grandes obras a partir de 2006 ou 2007, o 
que a habilitou a ingressar no "clube" das empreiteiras que ajustavam 
fraudulentamente as licitações. 
 
862. Há crime de corrupção se há pagamento de vantagem indevida a agente 
público em razão do cargo por ele ocupado. 
 
863. A efetiva prática de ato de ofício ilegal é causa de aumento de pena, mas 
não é exigido para a tipificação dos crimes dos arts. 317 e 333 do CP. 
 
864. Assim, uma empresa não pode realizar pagamentos a agentes públicos, 
quer ela tenha ou não presente uma contrapartida específica naquele momento. 
 
865. Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizadas em razão 
do cargo ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem 
praticados assim que as oportunidades apareçam. Citando Direito 
Comparado, "é suficiente que o agente público entenda que dele ou dela era 
esperado que exercitasse alguma influência em favor do pagador assim que as 
oportunidades surgissem" ("US v. DiMasi", nº 11-2163, 1st Cir. 2013, no 
mesmo sentido, v.g., "US v. Abbey", 6th Cir. 2009, "US v. Terry", 6th Cir. 2013, 
"US v. Jefferson", 4th Cir. 2012, todos de Cortes de Apelação Federais dos 
Estados Unidos).” 

 

A sentença, ao final, ajusta artificialmente a suposta conduta do 

Apelante à modalidade “receber” do tipo penal da corrupção passiva: 

 

“884. Responde por corrupção passiva do art. 317 do CP ao ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pelo recebimento de vantagem indevida decorrente em 
parte dos contratos do Consórcio CONEST/RNEST celebrados com a 
Petrobrás.” (destacou-se). 

 

Em síntese: o Magistrado parte da “atribuição” ou “propriedade 

de fato” do tríplex e das reformas realizadas no imóvel para entender caracterizado o 

crime de corrupção passiva na modalidade “receber vantagem indevida” — sob o pueril 

fundamento de que o Apelante ocupou o cargo de Presidente da República e seria 

responsável pela indicação dos diretores da Petrobras que teriam permitido o ajuste 

fraudulento de licitações em troca de vantagem indevida. 
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Para o Magistrado a quo – vê-se logo - basta que o funcionário 

público receba vantagem indevida pelo cargo que ocupa, não sendo necessária a 

vinculação — sob qualquer enfoque — desta afirmada vantagem a um ato de ofício a 

ele atribuível. 

 

Nessa lógica inversa, é irrelevante que o Apelante não tenha 

qualquer conduta relacionada à celebração de contratos no âmbito da Petrobras, ou que 

não seja responsável pela nomeação dos diretores desta estatal, ou mesmo que o seu ato 

de indicação tenha se dado em 2003 (Paulo Roberto Costa) e 2004 (Renato Duque) – 

anos antes de a Construtora OAS começar a participar das licitações, o que se deu por 

volta de 2007 ou 2008 – ou, ainda, que não tenha sido apontado o ato de ofício 

atribuível a ele. 

 

Em dado momento da sentença, o Juízo a quo afirma que os 

acertos de corrupção remontam a 2009, mesmo que a definição final da utilização dos 

créditos tenha ocorrido em 2014: 

 

“899. De forma semelhante, os acertos de corrupção remontam a 2009, 
durante a contratação pela Petrobrás do Consórcio CONEST/RNEST, ainda 
que a definição final da utilização de parte dos créditos em benefício do ex-
Presidente tenha ocorrido posteriormente, em meados de 2014.” 

 

Se houve um “acerto de corrupção”, presume-se que houve ao 

menos uma promessa de vantagem indevida e a sua aceitação, o que alteraria a 

modalidade do crime de corrupção passiva supostamente praticada pelo Apelante. 

 

Esses aspectos serão melhor analisados a seguir. 

 

V.1.2. DA ESTRUTURA DO CRIME DE CORRUPÇÃO 

 

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

 

A corrupção passiva contempla como bem jurídico tutelado a 

Administração Pública, especialmente a sua probidade. Reprime a “venalidade de atos 

de ofício”: 

 
“Bem jurídico protegido, no dispositivo em exame, é a Administração Pública, 
especialmente sua moralidade e probidade administrativa. Protege-se, na 
verdade, a probidade de função pública, sua respeitabilidade, bem como a 
integridade de seus funcionários, constituindo a corrupção passiva a 
venalidade de atos de ofício, num verdadeiro tráfico da função pública.” 115 
(destacou-se). 

 

Para a configuração do crime de corrupção passiva, faz-se 

necessária a presença, concomitante, de seus três elementos estruturantes: “(a) a 

especial qualidade da pessoa, isto é, que o agente seja funcionário público; (b) o 

proveito entregue ou prometido; (c) a prática ou abstenção de um ato de ofício”116 

(destacou-se). 

 

Há muitas questões não enfrentadas — ou intencionalmente 

expostas de forma confusa — na sentença condenatória com relação às elementares do 

tipo penal de corrupção passiva. 

 

Primeiramente, quanto à ação, ao verbo (núcleo do tipo) que 

traduz o fato supostamente praticado pelo Apelante quando do imaginário cometimento 

                                                
115 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte especial: crimes contra a 
Administração Pública e crimes praticados por prefeitos, vol. 5. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 111. 
116 WUNDERLICH, Alexandre. Código Penal Comentado. Miguel Reale Junior (coord.). São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 924. 
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do crime. A sentença fala expressamente em “recebimento” de vantagem indevida, 

entretanto, afirma que se trata de ato de corrupção complexo “e que envolveu a prática 

de diversos atos em momentos temporais distintos de outubro de 2009 a junho de 2014, 

aproximadamente” (item 878). 

 

Posteriormente, afirma que os “acertos de corrupção” ocorreram 

em 2009 – “ainda que a definição final da utilização de parte dos créditos em benefício 

do ex-Presidente tenha ocorrido posteriormente, em meados de 2014” –, o que dá a 

entender que haveria ao menos uma promessa de vantagem indevida e a sua aceitação, o 

que alteraria a modalidade do crime de corrupção passiva supostamente praticada pelo 

Apelante para “aceitar promessa de vantagem indevida”, quando ainda estava no cargo, 

com mero exaurimento do crime quando do seu pagamento. 

 

Ora, a modalidade recebimento de vantagem indevida é exaurida 

quando da sua, digamos, própria consumação: no momento do recebimento. Se fosse 

esta a modalidade praticada em 2014, não seria possível sequer cogitar-se de corrupção 

passiva, pois o Apelante já não exercia qualquer cargo público, estando ausente, nessa 

hipótese, uma elementar do tipo. 

 

Dessa forma, o emaranhado de frases da sentença não permite 

concluir sequer: qual fato nuclear do tipo teria sido praticado pelo Apelante? Qual 

o momento de consumação do crime? Possuía a qualidade de funcionário público 

quando da consumação? 

 

A despeito disso, a principal questão com relação ao presente 

processo e o aventado crime de corrupção passiva reside na prática do já mencionado 

ato de ofício. O Magistrado sentenciante primeiramente não delimitou, durante a 

fundamentação, qualquer ato de ofício relacionado à vantagem afirmada — assumindo 
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que eles poderiam ser “indeterminados” (item 865 da sentença117); em outro momento, 

majorou as penas por este delito afirmando que os atos de ofício teriam sido as 

indicações dos diretores da Petrobras (Item 890 da sentença), muito embora essa 

argumentação seja contraditória quando comparada à própria fundamentação da 

sentença.  

 

Diante da ausência de fundamentação clara e coerente, deve-se 

recorrer à doutrina e à jurisprudência para esclarecer essa teórica questão. 

 

Ensina HUNGRIA: 

 

“O ato ou abstenção a que a corrução se refere deve ser da competência do 
intraneus, isto é, deve estar compreendido nas suas específicas atribuições 
funcionais, pois só neste caso pode deparar-se com um dano efetivo ou 
potencial ao regular funcionamento da administração”118. 

 

Para FRAGOSO, o crime de corrupção passiva “está na perspectiva 

de um ato de ofício, que à acusação cabe apontar na denúncia e demonstrar no curso 

do processo”119 (destacou-se). 

 

Para THOMPSON FLORES LENZ (atual Presidente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região): 

 

“No delito de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CPB, a ação que a lei 
incrimina consiste em solicitar (pedir) ou receber (aceitar) vantagem indevida 
em razão da função, ou aceitar promessa de tal vantagem, porém a ação deve, 
necessariamente, relacionar-se com o exercício da função pública que o 
agente exerce ou que virá exercer (se ainda não a tiver assumido), já que é 

                                                
117 “865. Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizadas em razão do cargo ainda que 
em troca de atos de ofício indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades apareçam.” 
118 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, 1958, p. 370.  
119 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, Vol. II, 1980, p. 438. 
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próprio da corrupção que a vantagem seja solicitada, recebida ou aceita em 
troca de um ato de ofício.”120 

 

Por fim, para WUNDERLICH: 

 
“Para a caracterização do crime de corrupção passiva é indispensável que o 
agente público receba vantagem indevida pela prática (ou promessa) de um 
ato de ofício específico. O ato de ofício deve ser detalhado ou particularizado, 
não podendo ser um ato qualquer, um ato em tese, um ato abstrato ou genérico. 
Para a configuração do tipo é necessário que o ato de ofício, em torno do qual 
é praticada a conduta incriminada, seja inerente à função exercida pelo 
funcionário público.”121 

 

Não fosse suficiente, esse também é o entendimento 

predominante na jurisprudência (não por acaso, a sentença teve que recorrer ao “direito 

comparado” para sustentar o seu posicionamento122): 

 

“Crime de corrupção passiva. Art. 317 do Código Penal. 
 
A denúncia é uma exposição narrativa do crime, na medida em que deve 
revelar o fato com todas as suas circunstâncias. 
 
Orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o 
crime sob enfoque não está integralmente descrito se não há na denúncia a 
indicação de nexo de causalidade entre a conduta do funcionário e a 
realização de ato funcional de sua competência. 
 
Caso em que a aludida peça se ressente de omissão quanto a essa elementar do 
tipo penal excogitado. 
 
Acusação rejeitada.”123 

                                                
120 Disponível em: 
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao007/
carlos_lenz.htm. Acesso em: 02 ago. 2017. 
121 WUNDERLICH, Alexandre. Código Penal Comentado. Miguel Reale Junior (coord.). São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 926. 
122 “865. Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizadas em razão do cargo ainda que 
em troca de atos de ofício indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades apareçam. 
Citando Direito Comparado, "é suficiente que o agente público entenda que dele ou dela era esperado 
que exercitasse alguma influência em favor do pagador assim que as oportunidades surgissem" ("US v. 
DiMasi", nº 11-2163, 1st Cir. 2013, no mesmo sentido, v.g., "US v. Abbey", 6th Cir. 2009, "US v. Terry", 
6th Cir. 2013, "US v. Jefferson", 4th Cir. 2012, todos de Cortes de Apelação Federais dos Estados 
Unidos).” 
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Nesse mesmo processo, em seu voto, ensinou o Eminente 

Ministro CELSO DE MELLO: 

 

“Entendo, Sr. Presidente, na linha do voto que proferi no julgamento da Ação 
Penal 307-DF, que o ato de ofício constitui requisito indispensável à plena 
configuração típica do crime de corrupção passiva, tal como vem este delito 
definido no art. 317, caput, do Código Penal. A essencialidade do ato de ofício 
torna-o elemento imprescindível ao exame da subsunção de determinado 
comportamento ao preceito de incriminação constante da norma penal 
referida. 
 
Sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal 
constante do art. 317, caput, do Código Penal, venha a adotar comportamento 
funcional necessariamente vinculado à prática ou à abstenção de qualquer ato 
de seu ofício – ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato enquadrável 
no conjunto de suas atribuições legais –, não se poderá ausente a indispensável 
referência a determinado ato de ofício atribuir-lhe a prática do delito de 
corrupção passiva. 
 
Para a integral realização da estrutura típica constante do art. 317, caput, do 
Código Penal – e ante a indispensabilidade que assume esse pressuposto 
essencial do preceito primário incriminador consubstanciado na norma penal 
em causa – é de rigor a existência de uma relação da conduta do agente (que 
solicita, ou que recebe, ou que aceita a promessa de vantagem indevida) com 
a prática, que até pode não ocorrer, de um ato determinado de seu ofício. 
 
Torna-se imprescindível reconhecer, portanto, para o específico efeito da 
configuração jurídica do delito de corrupção passiva tipificado no art. 317, 
caput, do Código Penal, a necessária existência de uma relação entre o fato 
imputado ao servidor público e um determinado ato de ofício pertencente à 
esfera de atribuições do intraneus. 
 
Não custa insistir, desse modo, e tendo presente a objetividade jurídica da 
infração delituosa definida no art. 317, caput, do Código Penal, que constitui 
elemento indispensável – em face do caráter necessário de que se reveste esse 
requisito típico – a existência de um vínculo que associe o fato atribuído ao 
agente estatal (solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de 
vantagem indevida com, ao menos, a perspectiva da prática (ou abstenção) de 
um ato de ofício vinculado ao âmbito das funções inerentes ao cargo desse 
mesmo servidor público. 
 

                                                                                                                                          
123 STF – Inquérito nº 785-DF, in RTJ 176/50. Disponível em: 
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao007/
carlos_lenz.htm. Acesso em: 02 ago. 2017. 
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Basta, assim, e para efeito de integral realização do tipo penal, que a conduta 
do agente – quando não venha este a concretizar, desde logo, a prática (ou 
abstenção) de um ato de seu próprio ofício – tenha sido motivada pela 
perspectiva da efetivação ulterior de um determinado ato funcional. 
 
Sem a necessária referência ou vinculação do comportamento material do 
servidor público a um ato de ofício – ato este que deve obrigatoriamente 
incluir-se no complexo de suas atribuições funcionais (RT 390/100 - RT 
526/356 - RT 538/324) –, revela-se inviável qualquer cogitação jurídica em 
torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definido no caput 
do art. 317 do Código Penal. 
 
Daí o magistério de nossa melhor doutrina penal (Magalhães Noronha, Direito 
Penal, vol. 4/244, item n° 1.320, 17ª ed., 1986, Saraiva), que salienta, na 
análise do tema, que o comércio da função pública, caracterizador do 
gravíssimo delito de corrupção passiva, reclama, dentre os diversos elementos 
que tipificam essa modalidade delituosa, um requisito de ordem objetiva 
consistente em ‘haver relação entre o ato executado ou a executar e a coisa ou 
utilidade’ oferecida, entregue ou meramente prometida ao servidor público 
faltoso. 
 
Sem a consideração de um ato de ofício e sem que se possa vincular à conduta 
do agente, como referência subordinante de sua atuação, uma prática ou 
omissão funcional, ou, ainda, a promessa de sua ocorrência, torna-se 
penalmente irrelevante, como conseqüência necessariamente derivada da 
ausência de tipicidade, o comportamento atribuído ao servidor público. 
 
Revela-se essencial, portanto, no caso em exame, sob pena de absoluta 
descaracterização típica da conduta objetivada na denúncia, a precisa 
identificação de um ato de ofício que, incluível na esfera de atribuições do 
cargo de Ministro de Estado exercido pela ora denunciada, teria sido por esta, 
direta ou indiretamente, prometido ou oferecido como resposta à indevida 
vantagem alegadamente solicitada, recebida ou esperada. 
 
Definitivo, sob esse aspecto, é o magistério doutrinário de Heleno Cláudio 
Fragoso (Lições de Direito Penal, vol. II/438, 1980, Forense), para quem o 
delito de corrupção passiva, tal como tipificado no caput do art. 317 do Código 
Penal, ‘está na perspectiva de um ato de ofício, que à acusação cabe apontar 
na denúncia e demonstrar no curso do processo’. 
 
Desse modo, assiste inteira razão a Julio Fabbrini Mirabete cujo magistério 
salienta a imprescindibilidade da relação entre a conduta do agente e um ato 
funcional específico inscrito no complexo das atribuições legais inerentes ao 
cargo público (Manual de Direito Penal, vol. 3/313-314, 9ª ed., 1995, Atlas), 
verbis: 
 
‘É indispensável para a caracterização do ilícito em estudo que a prática do 
ato tenha relação com a função do sujeito ativo (ratione oficii). O ato ou 
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abstenção a que se refere a corrupção deve ser da competência do funcionário, 
isto é, deve estar compreendido nas suas especificadas atribuições funcionais, 
porque somente nesse caso se pode deparar com o dano efetivo ou potencial ao 
regular funcionamento da administração. Além disso, o pagamento feito ou 
prometido deve ser a contraprestação de ato de atribuição do sujeito ativo (RF 
201/297; JTJ 160/306; RT 374/164, 390/100). Não se tipifica a infração se a 
vantagem desejada pelo corruptor não é da atribuição e competência do 
funcionário (RT 505/296,526/356,538/324). 
 
[...] 
 
Pode o ato objeto do tráfico ser legítimo, lícito, justo (corrupção imprópria) ou 
ilegítimo, ilícito, injusto (corrupção própria). Há crime, assim, se a vantagem é 
solicitada ou recebida ou a promessa é aceita para a prática de ato regular e 
legal. É indiferente, também, que se trate de ato definitivo ou irrevogável ou 
sujeito a recurso e confirmação ou revogação. 
 
Desde que a solicitação, recebimento ou aceitação tenha relação com o ato de 
ofício, pode a conduta ser anterior à prática do ato (corrupção antecedente), 
como posterior a esta (corrupção subseqüente). Não importa, assim, que o 
agente tenha solicitado ou fixado o quantum da vantagem indevida ou que a 
receba no dia seguinte à prática do ato. Ele pode praticar o ato na esperança 
ou convicção da recompensa imoral, vindo a aceitá-la posteriormente e de 
acordo com a sua expectativa. Há do mesmo modo mercancia de função (RT 
534/319, 548/306). Entretanto, é necessário que se tenham elementos 
probatórios que indiquem ter havido essa esperança ou convicção da 
recompensa por parte do funcionário para que se configure o ilícito quando o 
pagamento efetuado ao funcionário o foi posteriormente à prática do ato de 
ofício (RT 699/299).’ (Grifei) 
 
O ilustre Magistrado paulista, Dr. Rui Stoco, ao comentar o tema pertinente ao 
objeto material do crime de corrupção passiva, anota, em fundamentadas 
considerações, que ‘A ação que a lei incrimina consiste em solicitar (pedir) ou 
receber (aceitar) vantagem indevida em razão da função, ou aceitar promessa 
de tal vantagem. A ação deve necessariamente relacionar-se com o exercício da 
função pública que o agente exerce ou que virá a exercer (se ainda não a tiver 
assumido), pois é próprio da corrupção que a vantagem seja solicitada, 
recebida ou aceita em troca de um ato de ofício. O agente aqui mercadeja com 
sua função. O ato a que visa a corrupção praticada não deve necessariamente 
constituir uma violação do dever de ofício (...). Deve, todavia, o ato ser da 
competência do agente ou estar relacionado com o exercício de sua função...’ 
(Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, p. 3046, 5ª ed., 1995, RT – 
grifei) 
 
Orienta-se, nesse mesmo sentido – indispensabilidade da existência de conduta 
do agente vinculada a determinado ato de seu ofício – a jurisprudência dos 
Tribunais, cujo magistério destaca que o crime de corrupção passiva somente 
se perfaz quando se evidencia, como pressuposto indispensável que é, que o 
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servidor público, na concreção de seu comportamento venal, agiu, ao menos, 
na perspectiva de um ato de ofício inscrito em sua esfera de atribuições 
funcionais (RT 374/164 - RT 388/200 - RT 390/100 - RT 526/356 - RT 
538/324).” (In RTJ 176/65-8) 

 

Ainda nesse sentido, o voto do Eminente Ministro RICARDO 

LEWANDOWSKI no julgamento da Ação Penal 470: 

 

“Ao analisar outros sistemas penais, sob uma perspectiva do Direito 
Comparado, constatei que a grande maioria dos países europeus exige a 
prática de um ato de ofício para caracterizar esse tipo delituoso. Segundo 
estudo do Centro Francês de Direito Comparado, divulgado em sua famosa 
publicação Les Codes Pénaux Européens, diplomas de países como a Itália 
(art. 318), Alemanha (§ 331), Áustria (§ 104), Bélgica (art. 104), Espanha (arts. 
385 e 386), Finlândia (XL, § 1º), França (art. 177), Grécia (art. 235), Mônaco 
(art. 141), Noruega (art. 112), Holanda (art. 362), Portugal (art. 318), Romênia 
(art. 254), Suécia (XX, art. 2º), Suíça (art. 315) e Turquia (art. 211) exigem 
uma ação ou omissão do funcionário público como contraprestação da 
vantagem indevida. 
E foi exatamente no modelo suíço que se inspirou o legislador brasileiro, como 
ensina Nelson Hungria, cuja presença foi marcante na Comissão Revisora do 
Código Penal de 1940. Para esse grande penalista, a origem histórica do tipo 
reside no art. 315 do Código Penal suíço”.  
 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região trilha a mesma senda: 

 

“Para a configuração do delito de corrupção passiva é necessário que o ato 
de ofício em torno do qual é praticada a conduta incriminada seja da 
competência ou atribuição inerente à função exercida pelo funcionário 
público (Precedentes do STJ e do STF) (destacou-se).124” 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERITO 
NOMEADO NO JUÍZO FEDERAL. COMPETÊNCIA MANTIDA. ELEMENTO 
NORMATIVO DO TIPO. VANTAGEM INDEVIDA. TRÁFICO DA FUNÇÃO. 
PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. 
1. Tendo o réu atuado enquanto perito, em ação perante a Justiça Federal, 
inegável a lesão a serviço da União. Competência mantida. 
2. Não restou satisfatoriamente demonstrado ser indevida a vantagem, pois, 
mesmo que não tenha se utilizado da via correta (judicial) para cobrança de 

                                                
124 STJ, REsp. 825340/MG, Relator: Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, divulgado em 25.90.2006, p. 305) 
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honorários, o acusado ainda era o perito nomeado quando solicitou o 
pagamento à parte autora. 
3. Além disso, lança dúvida sobre a presença do elemento normativo do tipo o 
fato de ter se verificado que o valor solicitado era compatível com o trabalho a 
ser desenvolvido. 
4. Ainda, conforme doutrina e jurisprudência, necessário, também, para 
perfectibilização da corrupção passiva, que se aponte ato de ofício do 
funcionário que configure transação ou comércio com o cargo ou função 
então exercida, o que não ocorreu nestes autos. Absolvição que se impõe, com 
apoio no art. 386, VI, CPP.125 (grifamos) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO CP. PROMESSA DE 
PRATICAR ATO DE OFÍCIO. ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO. 
PRESENÇA. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. PROVAS 
INSUFICIENTES. 1. Conforme sólido entendimento doutrinário e 
jurisprudencial, para a caracterização do crime de corrupção passiva é 
indispensável que o agente público receba vantagem indevida pela prática (ou 
promessa) de um ato de ofício específico. 2. Mesmo que a troca de favores 
entre o servidor estatal e o agente da iniciativa privada seja eticamente 
reprovável, eventualmente autorizando punição no âmbito administrativo, 
para que disso resulte persecução criminal é preciso que ocorra lesão de 
intensidade profunda aos interesses tutelados pelo ordenamento, em 
observância ao princípio da fragmentariedade, vigente em nosso sistema 
penal. 3. Tal dano é justamente constatado no ilícito em comento quando o 
agente que granjeou a benesse irregular realiza, como contra prestação, algum 
ato ex officio. 4. No presente feito, não logrou a acusação demonstrar a 
existência dessa elementar. 5. Não houve, in casu, comprovação de ser ilícita 
a vantagem recebida, ou que foi oferecida em razão da posição do 
funcionário público. 6. Recurso improvido.126 

 

Em suma, o delito de corrupção passiva resta configurado 

somente quando um funcionário público (ou equiparado), em razão de sua função, 

solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida para praticar ou omitir 

ato de ofício. É o que configura a “mercancia” ou a “venalidade” do ato de ofício. 

 

O efetivo recebimento da vantagem indevida – que não 

necessita ser patrimonial, mas tão somente um benefício ou proveito contrário ao 

                                                
125 TRF da 4ª Região, 311 ACR PR 2002.70.07.000311-6. Relator: Des. Federal: Tadaaqui Hirose – 7ª 
Turma – Data: 26.04.2006.  
126 TRF da 4ª Região, ACR 200304010075034, Relator: Élcio Pinheiro de Castro, 8ª Turma, julgado em 
10.12.2003.  
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Direito127 – não é necessário para a consumação do delito, nas modalidades “solicitar” e 

“aceitar promessa”, configurando mero exaurimento deste e, na modalidade 

“receber”, é o momento de consumação e exaurimento, simultaneamente. 

 

Solicitar é pedir, procurar, buscar, rogar, induzir, manifestar o 

desejo de receber. Pode a solicitação ser expressa, calara, indubitável, como velada, 

insinuada. Receber é tomar, obter, acolher, alcançar, entrar na posse. Aceitar promessa 

de vantagem é consentir, concordar, estar de acordo, anuir ao recebimento. Na 

solicitação, a iniciativa é do agente; no recebimento e aceitação da vantagem é do 

extraneus, com a concordância do funcionário. 

 

Nas palavras de ROGERIO GRECO:  

 
“O delito de corrupção passiva pode se consumar em três momentos diferentes, 
dependendo do modo como o crime é praticado.  
Na primeira modalidade, o delito se consuma quando o agente, efetivamente, 
solicita, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, 
que, se vier a ser entregue, deverá ser considerada mero exaurimento do crime. 
Por meio da segunda modalidade prevista no tipo, ocorrerá a consumação 
quando o agente, sem que tenha feito qualquer solicitação, receber vantagem 
indevida. 
O último comportamento típico diz respeito ao fato de o agente tão somente 
aceitar promessa de tal vantagem.” 128 
 

Ademais, necessária a comprovação - para a sua configuração - 

do nexo de causalidade entre a conduta do funcionário público que realize a ação 

indicada em um dos verbos do tipo (solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem 

indevida) e o ato de ofício que se insira na esfera de suas atribuições. 

 

Dessa forma, para a configuração do delito de corrupção 

passiva, devem ser comprovados, pelo conjunto probatório, os seguintes elementos: (i) 

ser o agente funcionário público; (ii) a prática da ação correspondente a um dos 
                                                
127 WUNDERLICH, Alexandre. Código Penal Comentado. Miguel Reale Junior (coord.). São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 926-927. 
128 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 10. ed. Niteroi, RJ: Impetus, 2016, p. 1075. 
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verbos nucleares do tipo; (iii) ato de ofício ao qual estaria vinculada a vantagem 

indevida; (iv) qual seria a vantagem indevida, mesmo que não efetivamente entregue. 

 

A sentença condenatória, além de se basear em conjunto 

probatório inexistente para comprovar o recebimento de vantagem indevida, ainda se 

omite ao especificar qual a conduta do Apelante que teria configurado corrupção 

passiva (não consegue sequer delimitar a modalidade por ele praticada), muitas vezes 

atribuindo-lhe crime próprio supostamente cometido em períodos nos quais não tinha a 

qualidade de funcionário público, ou mesmo se desincumbe de apontar qual o ato de 

ofício esperado dele e o nexo de causalidade com a suposta vantagem indevida recebida. 

 

V.1.3. DA INEXISTÊNCIA DO ATO DE OFÍCIO 

 

Conforme já mencionado, na fundamentação utilizada para 

condenar o Apelante, o Magistrado de primeiro grau assevera que o crime de corrupção 

não exige, para sua caracterização, a prática de um ato de ofício, sendo este necessário 

tão somente para fazer incidir a causa de aumento de pena do §1º do art. 317 do Código 

Penal.  

  

Pede-se vênia para transcrever os trechos pertinentes da decisão 

recorrida: 

 
863. A efetiva prática de ato de ofício ilegal é causa de aumento de pena, mas 
não é exigido para a tipificação dos crimes dos arts. 317 e 333 do CP. 
 
[...] 
 
865. Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizadas em razão 
do cargo ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem 
praticados assim que as oportunidades apareçam. Citando Direito 
Comparado, "é suficiente que o agente público entenda que dele ou dela era 
esperado que exercitasse alguma influência em favor do pagador assim que as 
oportunidades surgissem" ("US v. DiMasi", nº 11-2163, 1st Cir. 2013, no 
mesmo sentido, v.g., "US v. Abbey", 6th Cir. 2009, "US v. Terry", 6th Cir. 2013, 
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"US v. Jefferson", 4th Cir. 2012, todos de Cortes de Apelação Federais dos 
Estados Unidos). 
 
866. Na jurisprudência brasileira, a questão é ainda objeto de debates, mas os 
julgados mais recentes inclinam-se no sentido de que a configuração do crime 
de corrupção não depende da prática do ato de ofício e que não há necessidade 
de uma determinação precisa dele. Nesse sentido, v.g., decisão do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Gurgel de Faria: 
 
"O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato 
de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser 
individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a 
mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade 
de atos de difícil individualização." (RHC 48400 – Rel. Min. Gurgel de Faria - 
5ª Turma do STJ - un. - j. 17/03/2017). 
 
867. Na Ação Penal 470, julgada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal (AP 470/MG, Relator Min. Joaquim Barbosa, por maioria, j. 
17/12/2012), a questão foi discutida, mas, na interpretação deste Juízo, não há 
uma afirmação conclusiva a respeito dela, pelo menos expressa, nos 
fundamentos do julgado. 
 
868. De todo modo, verifica-se, no resultado do julgamento, que foram 
condenados parlamentares federais por receberem vantagem indevida em troca 
de suporte político ao Governo Federal, ou como consta na ementa "para 
formação de base aliada ao Governo Federal na Câmara dos Deputados" 
(para ser mais preciso, também consta da ementa a "comprovação do amplo 
esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares, os quais, em troca, 
ofereceram seu apoio e o de seus correligionários aos projetos de interesse do 
Governo Federal na Câmara dos Deputados"), ou seja, por atos de ofício com 
certo grau de indeterminação, sem a sua vinculação estrita a atos específicos. 
 
869. Tal compreensão é essencial em casos de macrocorrupção envolvendo 
elevadas autoridades públicas, especialmente quando o crime de corrupção 
envolve não um ato isolado no tempo e espaço, mas uma relação duradoura, o 
que é o caso quando o pagamento de vantagem indevida é tratado como uma 
"regra de mercado" ou uma "obrigação consentida" ou envolve uma "conta 
corrente informal de propinas" entre um grupo empresarial e agentes 
públicos”. 

 

Concessa venia, essa percepção não se mostra acertada. Longe 

disso. 
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Conforme alerta do Ministro CELSO DE MELLO, esse 

entendimento se ressente de fidelidade aos modelos dogmáticos penais e ao magistério 

da doutrina e da jurisprudência129.  

 

Como já exposto, o delito de corrupção passiva demanda, 

impreterivelmente, uma conexão entre a função pública do suposto agente e a 

conduta imputada, bem como a comprovação de ato de ofício inerente aos seus 

deveres funcionais e que se visa à influenciar com a vantagem indevida.  

 

Nesse sentido, no julgamento da Ação Penal 307/DF, que julgou 

atos imputados ao então Presidente da República Fernando Collor de Mello, o Supremo 

Tribunal Federal enfatizou a necessária vinculação entre o comportamento funcional 

e a prática ou abstenção de qualquer ato de seu ofício. Oportuno transcrever excertos 

do voto lapidar proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO: 

 
“Devo registrar, de outro lado, Sr. Presidente, e no que concerne à questão do 
ato de ofício como requisito indispensável à plena configuração típica do crime 
de corrupção passiva, tal como vem este delito pelo art. 317, caput, do Código 
Penal, que dele não se pode prescindir no exame da subsunção de determinado 
comportamento ao preceito de incriminação constante da norma penal referida 
Sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal 
constante do art. 317, caput, do Código Penal, venha a adotar comportamento 
funcional necessariamente vinculado à prática ou à abstenção de qualquer 
ato de seu ofício – ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato 
enquadrável no conjunto de suas atribuições –, não se poderá, ausente a 
indispensável referência a determinado ato de ofício, atribuir-lhe a prática do 
delito de corrupção passiva. 
 
Para a integral realização da estrutura típica constante do art. 317, caput, do 
Código Penal, é de rigor, ante a indispensabilidade que assume esse 
pressuposto essencial do preceito primário incriminador consubstanciado da 
norma penal referida, a existência de uma relação da conduta do agente – 
que solicita, ou que recebe, ou que aceita a promessa de vantagem indevida – 
com a prática, que até pode não ocorrer, de um ato determinado de seu ofício. 
 

                                                
129 Entendimento externado pelo Ministro Decano Celso de Mello sobre tal tese jurídica na Ação Penal 
307/STF.  
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Torna-se imprescindível reconhecer, portanto, para o específico efeito de 
configuração jurídica do delito de corrupção passiva tipificado no art. 317, 
caput, do Código Penal, a necessária existência de uma relação entre o fato 
imputado ao servidor público e um determinado ato de ofício pertencente à 
esfera de atribuições do intraneus. 
 
Não custa insistir, desse modo, e tendo presente a objetividade jurídica da 
infração delituosa definida no art. 317, caput, do Código Penal, que constitui 
elemento indispensável – em face do caráter necessário de que se reveste esse 
requisito típico – a existência de um vínculo que associe o fato atribuído ao 
agente estatal (solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem 
indevida) com a perspectiva da prática (ou abstenção) de um ato de ofício 
vinculado ao âmbito das funções inerentes ao cargo desse mesmo servidor 
público.  
 
Basta, assim, e para efeito de integral realização do tipo penal, que a conduta 
do agente – quando não venha ele a concretizar, desde logo, a prática (ou 
abstenção) de um ato de seu próprio ofício – tenha sido motivada pela 
perspectiva da efetivação ulterior de um determinado ato funcional. 
 
Sem a necessária referência ou vinculação do comportamento material do 
servidor público a um ato de ofício - ato–este que deve obrigatoriamente 
incluir-se no complexo de suas atribuições funcionais (RT 390/100 – RT 
526/356 – RT 538/324) – revela-se inviável qualquer cogitação jurídica em 
torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definido no caput 
do art. 317 do Código Penal 
 
[...] 
 
Sem a necessária referência ou vinculação do comportamento material do 
servidor público a um ato de ofício – ato este que deve obrigatoriamente 
incluir-se no complexo de suas atribuições funcionais (RT 390/100 - RT 
526/356 - RT 538/324) –, revela-se inviável qualquer cogitação jurídica em 
torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definido no caput 
do art. 317 do Código Penal. 
 
[...] 
 
 Sem a consideração de um ato de ofício – e sem que se possa vincular à 
conduta do agente, como referência subordinante de sua atuação, uma prática 
ou omissão funcional, ou, ainda, a promessa de sua ocorrência, torna-se 
penalmente irrelevante, como consequência necessariamente derivada da 
ausência de tipicidade, o comportamento atribuído ao servidor público. Revela-
se essencial, portanto, no caso em exame, sob pena de absoluta 
descaracterização típica da conduta imputada aos réus, a precisa identificação 
de um ato de ofício incluível na esfera das atribuições do Presidente da 
República e por este, direta ou indiretamente, prometido ou oferecido como 
resposta à indevida vantagem solicitada, recebida ou esperada”. (destacou-se) 
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Na mesma senda foi a decisão proferida pela Excelsa Corte no 

INQ 785/DF130, ocasião em que reafirmou a indispensabilidade do ato de ofício ao 

crime de corrupção passiva: 

 
“ [...] o ato de ofício constitui requisito indispensável à plena configuração 
típica do crime de corrupção passiva, tal como vem este delito definido no art. 
317, caput, do Código Penal. A essencialidade do ato de ofício torna-o 
elemento imprescindível ao exame da subsunção de determinado 
comportamento ao preceito de incriminação constante da norma penal 
referida”.  

 
Nesse mesmo sentido, ainda, a doutrina, conforme ensinamentos 

de HUNGRIA, FRAGOSO, LENZ e WUNDERLICH, dentre outros, como exposto acima. 

 

Mesmo aqueles autores que flexibilizam a precisão do ato de 

ofício registram que o mais importante para a configuração do crime de corrupção 

passiva é a “venalidade do funcionário público, que mercadeja sua função”131. 

 

Diante disso, como cogitar-se que o Apelante, figura pública 

mundialmente respeitada, possa ser presumidamente plotado nessa situação? Alguém 

que durante oito anos de governo tomou decisões sobre temas que envolviam cifras 

bilionárias, mesmo que não o fosse por honestidade e correção, iria se tornar venal para 

receber parte do preço de um apartamento mal acabado e litigioso em uma praia 

decadente do litoral de SP ou outros favores banais?  

 

Por isso mesmo, como bem aponta CEZAR ROBERTO 

BITTENCOURT, “a vantagem deve objetivar à prática de um ato futuro e certo. E isso 

                                                
130 STF – Inq 785/DF. Relator: Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, publ. 07.12.2000.  
131 OLIVEIRA, Gustavo de. O crime de corrupção e a compra de boas relações. In: LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e Política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, 
caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. São Paulo: FGV, 2017, p. 69. 
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deve, necessariamente, ser demonstrado com precisão, destacando o tempo, local e 

condições, natureza e espécie do ato de ofício visado”132. 

 

Nessa linha, “apesar de o art. 317 não mencionar expressamente 

o ato de ofício como causa de vantagem indevida, a doutrina tradicionalmente 

reconhece esse requisito, caracterizando essa modalidade de corrupção como 

mercancia de ato de ofício”133. 

 

O Juiz sentenciante, ao não encontrar respaldo na doutrina e na 

jurisprudência brasileiras, para fazer valer o seu entendimento de que não é necessário 

identificar o ato de ofício atribuível ao Apelante e que seria a contrapartida pela 

vantagem indevida supostamente solicitada/aceita/recebida, recorre ao “Direito 

Comparado”, apenas citando quatro decisões de Cortes de Apelação Federais dos 

Estados Unidos, quais sejam, “US v. DiMasi”, nº 11-2163, 1st cir. 2013, “US v. 

Abbey”, 6th Cir. 2009, “US. V. Terry”, 6th Cir. 2013, “US. v. Jefferson”, 4th Cir. 

2012. 

 

Sempre os Estados Unidos!  

 

Inicialmente, cumpre destacar que as referidas decisões versam 

sobre fatos absolutamente distintos dos versados na presente ação penal, além de terem 

sido proferidas com base em precedentes e tipos penais distintos daqueles previstos no 

Brasil. 

 

Aliás, o juiz a quo comete um erro recorrente no Direito 

Comparado: busca simplesmente transplantar decisões ou conceitos para o direito 

                                                
132 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 5, p. 
244. 
133 OLIVEIRA, Gustavo de. O crime de corrupção e a compra de boas relações. In: LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e Política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, 
caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. São Paulo: FGV, 2017, p. 55. 
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interno sem a devida contextualização134, desconsiderando inclusive a diferença entre os 

sistemas jurídicos, o que influencia na forma com que se pensa o Direito e a Justiça, 

além de influenciar na construção do que denominamos jurisprudência ou até mesmo 

precedentes. Nasceu no país trocado?  

  

Não fosse suficiente, e embora não seja o caso uma vez que aqui 

vigem nossas leis, em estudo mais aprofundado foi possível constatar que o conceito de 

ato de ofício que prevalece naquele país advém do caso McDonnell v. United States, 

julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos (e não por Tribunal Regional) em 

2016, ou seja, após os casos citados na sentença, bem como pelo caso United States v. 

Sun-Diamond Growers of Cal. (526 U.S. 398), de 1999, citado pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos no caso McDonnell como ainda em vigor. 

 

                                                
134 Após a análise dos casos e decisões citados na denúncia, verificou-se que mesmo nelas os critérios 
adotados para caracterização da propina ou da necessidade de ato de ofício são distintos do quanto 
afirmado pelo magistrado de primeiro grau, após a devida contextualização, exemplificativamente, em 
United States v. Steven J. Terry (trata-se de condenação de um juiz que julgou conforme orientação de um 
doador de campanha, sem que houvesse a leitura dos autos ou orientação de órgão técnico da corte. 
Ainda, houve a gravação do doador orientando como deveria ser a decisão do magistrado sendo que o 
magistrado indubitavelmente respondeu que sim – “I got it”) e United States v. Jefferson, 
respectivamente: “[...] Um fluxo de benefícios partindo de uma pessoa para um agente público, para ser 
exato, não caracteriza propina por si só. Os benefícios precisam ser parte integrante de um acordo feito 
pelo beneficiário para que este pratique atos públicos em favor do benfeitor. [...] Reconhecemos que nem 
toda contribuição de campanha é uma propina em pele de ovelha. Sem mais nada, um júri não poderia 
deduzir racionalmente que uma contribuição de campanha é propina simplesmente porque um agente 
público aceita um contribuição e depois pratica um ato que beneficia o doador.”; “Um doador que doa 
dinheiro esperando uma futura assistência não específica não necessariamente concorda em trocar 
pagamentos por ações. Portanto, não haverá propina se o agente público eleito fizer algo que beneficie o 
doador posteriormente. Por outro lado, se um doador (como Russo) contribui com o propósito de que o 
agente eleito “faça o que eu pedi”, 2 Trial Tr. 290, e o agente (como Terry) aceita o pagamento sob o 
mesmo entendimento, o doador e o agente fizeram uma negociação corrupta. Esse acordo determina a 
diferença entre uma contribuição normal e propina.”; e “A primeira instância rejeitou o posicionamento 
do Sr. Jefferson em relação ao que constituiria um ato de ofício em sua decisão de 23 de maio de 2008, 
determinando que, para comprovar um ato de ofício, a promotoria está obrigada a satisfazer dois 
critérios: Primeiro, o ato de ofício deve estar entre uma das competências de ofício ou competências ou 
práticas de ofício costumeiras do agente público que foi acusado. Segundo, a prática do ato deve 
envolver ou afetar uma decisão ou ação governamental. [...] O juízo também negou a rejeição da 
denúncia relativa à propina, mas especificou que o governo era obrigado a provar em julgamento que os 
supostos atos praticados pelo Sr. Jefferson ‘(i) envolvem/envolveram a prática de uma competência de 
ofício ou competências ou práticas de ofício costumeiras e (ii) envolvem/envolveram uma decisão ou 
ação governamental.’”. 
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Esse precedente não apenas determina a necessidade do nexo 

causal entre receber uma vantagem indevida e um ato de ofício, como adota um 

conceito restrito deste. Ademais, reconhece que um tipo penal limitado é necessário 

para que não haja arbitrariedades em sua aplicação e na administração da justiça 

criminal. 

 

Vejamos alguns trechos do caso McDonnell v. United States: 

 

Considerando-se o texto da lei, o precedente desta Corte e as preocupações 
constitucionais levantadas pelo governador McDonnell, rejeitamos a leitura do 
Governo do §201 (a) (3) e adotamos uma interpretação mais restrita de “ato 
de ofício”. Sob essa interpretação, marcar uma reunião, ligar para outro 
funcionário público, ou organizar um evento não configuram, por si só, um 
“ato de ofício”.135 
 
[…] 
 
Em suma, um “ato de ofício” é uma decisão ou ação acerca de uma “questão, 
matéria, caso, processo, ação ou disputa”. A “questão, matéria, caso, 
processo, ação ou disputa” deve envolver o exercício formal do poder 
governamental, que possui uma natureza semelhante à de uma ação judicial 
perante um tribunal, uma determinação perante uma agência ou uma 
audiência perante uma comissão. Deve também ser algo específico e focado 
que esteja “em trâmite” ou que “pela lei possa ser trazido” perante um agente 
público. Para caracterizar “ato de ofício”, é necessário que o agente público 
tome uma decisão ou execute um ato em relação à “questão, matéria, caso, 
processo, ação ou disputa”, ou concorde em fazê-lo.136 
 
[…] 
 

                                                
135 Tradução livre de: Taking into account the text of the statute, the precedent of this Court, and the 
constitutional concerns raised by Governor McDonnell, we reject the Government’s reading of 
§201(a)(3) and adopt a more bounded interpretation of “official act.” Under that interpretation, setting 
up a meeting, calling another public official, or hosting an event does not, standing alone, qualify as an 
“official act”. 
136 Tradução livre de: In sum, an “official act” is a decision or action on a “question, matter, cause, 
suit, proceeding or controversy.” The “question, matter, cause, suit, proceeding or controversy” must 
involve a formal exercise of governmental power that is similar in nature to a lawsuit before a court, a 
determination before an agency, or a hearing before a committee. It must also be something specific and 
focused that is “pending” or “may by law be brought” before a public official. To qualify as an “official 
act,” the public official must make a decision or take an action on that “question, matter, cause, suit, 
proceeding or controversy,” or agree to do so. 
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Além de ser inconsistente tanto com o texto quanto com os precedentes, o 
entendimento expansivo do Governo com relação a “ato de ofício” poderia 
levantar preocupações constitucionais significativas. A Seção 201 proíbe a 
corrupção quid pro quo – a troca de algo de valor por um “ato de ofício”. Do 
ponto de vista do Governo, praticamente qualquer coisa que um agente público 
aceite – desde uma contribuição de campanha até um almoço – conta como um 
quid; e praticamente qualquer coisa que um agente público faça – desde 
agendar uma reunião até convidar um convidado para um evento – conta como 
um quo. Ver Petição United States 14, 27; Tr. of Oral Arg. 34–35, 44–46.137 
 
Mas agentes públicos dedicados agendam reuniões com os constituintes, 
entram em contato com outros agentes em seus nomes, e os inclui em eventos o 
tempo todo. O acordo fundamental do governo representativo presume que 
agentes públicos escutam seus constituintes e agem de forma apropriada com 
relação às suas questões – quer seja o agente sindical preocupado com o 
encerramento das atividades de uma fábrica ou os residentes que querem saber 
por que levou cinco dias para retornar a energia elétrica em seu bairro depois 
de uma tempestade. O posicionamento do Governo poderia criar uma situação 
desagradável de uma possível acusação com relação a essas relações caso o 
sindicato tivesse feito uma contribuição de campanha no passado ou se os 
residentes convidassem o agente público para comparecer ao seu jogo anual. 
Agentes públicos poderiam pensar sobre se deveriam responder até mesmo aos 
pedidos mais comuns, e cidadão com preocupações legítimas poderiam deixar 
de participar do discurso democrático. 138 
 
Essa questão é essencial. Os advogados da Casa Branca que trabalharam em 
todos os governos desde o Presidente Reagan até o Presidente Obama alertam 
que a “expansão espantosa da lei contra a corrupção pública provavelmente 
desanimariam as interações de agentes federais com as pessoas que eles 
servem e, portanto, prejudicariam sua habilidade para realizar suas funções 
de maneira eficaz.” Petição de Amici Curiae 6 para Ex-Agentes Federais. Seis 
ex-procuradores federais do estado da Virginia – quatro Democratas e dois 
Republicanos – também protocolaram uma petição do amicus curiae perante 

                                                
137 Tradução livre de: In addition to being inconsistent with both text and precedent, the Government’s 
expansive interpretation of “official act” would raise significant constitutional concerns. Section 201 
prohibits quid pro quo corruption—the exchange of a thing of value for an “official act.” In the 
Government’s view, nearly anything a public official accepts—from a campaign contribution to lunch—
counts as a quid; and nearly anything a public official does—from arranging a meeting to inviting a 
guest to an event— counts as a quo. See Brief for United States 14, 27; Tr. of Oral Arg. 34–35, 44–46. 
138 Tradução livre de: But conscientious public officials arrange meetings for constituents, contact other 
officials on their behalf, and include them in events all the time. The basic compact underlying 
representative government assumes that public officials will hear from their constituents and act 
appropriately on their concerns—whether it is the union official worried about a plant closing or the 
homeowners who wonder why it took five days to restore power to their neighborhood after a storm. The 
Government’s position could cast a pall of potential prosecution over these relationships if the union had 
given a campaign contribution in the past or the homeowners invited the official to join them on their 
annual outing to the ballgame. Officials might wonder whether they could respond to even the most 
commonplace requests for assistance, and citizens with legitimate concerns might shrink from 
participating in democratic discourse. 
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este Tribunal repercutindo essas questões, assim como 77 ex-procuradores 
estaduais de outros estados – 41 Democratas, 35 Republicanos, e 1 
independente. A Petição de Amici Curiae 1–2, 16 para Ex-Procuradores 
Federais da Virginia; Petição de Amici Curiae 1–2 para 77 Ex- Procuradores 
Estaduais (de outros estados). 139 

 
Claro que nada disso sugere que os fatos do presente caso tipifiquem interação 
política normal entre agentes públicos e seus constituintes. Longe disso. Mas o 
entendimento legal do Governo não se restringe aos casos que envolvem 
doações exageradas ou grandes quantias de dinheiro, e não podemos 
interpretar uma lei partindo do pressuposto de que o Governo irá “usá-la com 
responsabilidade”. United States v. Stevens, 559 U. S. 460, 480 (2010). O 
Tribunal em Sun-Diamond se recusou a confiar na “discricionariedade do 
Governo” para proteger contra uma acusação extremista prevista na §201, 
concluindo, ao invés disso, que “uma lei nesse âmbito que possa ser 
interpretada linguisticamente tanto como uma faca de açougueiro ou um 
bisturi, deve razoavelmente ser considerada o segundo.” 526 U. S., at 408, 
412.140 [destacou-se] 

 

Assim, pois, seja com base na doutrina brasileira, seja com 

base na jurisprudência nacional ou, ainda, seja com fundamento em precedentes 

americanos, resta clara a atipicidade da conduta quando não se consegue 

identificar um ato de ofício como a causa da suposta vantagem indevida, como 

ocorreu no caso em apreço, no qual o magistrado sentenciante teve que recorrer a 

“atos de ofício indeterminados”. 

 

                                                
139 Tradução livre de: This concern is substantial. White House counsel who worked in every 
administration from that of President Reagan to President Obama warn that the Government’s 
“breathtaking expansion of public-corruption law would likely chill federal officials’ interactions with 
the people they serve and thus damage their ability effectively to perform their duties.” Brief for Former 
Federal Officials as Amici Curiae 6. Six former Virginia attorneys general—four Democrats and two 
Republicans—also filed an amicus brief in this Court echoing those concerns, as did 77 former state 
attorneys general from States other than Virginia—41 Democrats, 35 Republicans, and 1 independent. 
Brief for Former Virginia Attorneys General as Amici Curiae 1–2, 16; Brief for 77 Former State 
Attorneys General (Non-Virginia) as Amici Curiae 1–2. 
140 Tradução livre de: None of this, of course, is to suggest that the facts of this case typify normal 
political interaction between public officials and their constituents. Far from it. But the Government’s 
legal interpretation is not confined to cases involving extravagant gifts or large sums of money, and we 
cannot construe a criminal statute on the assumption that the Government will “use it responsibly.” 
United States v. Stevens, 559 U. S. 460, 480 (2010). The Court in Sun-Diamond declined to rely on “the 
Government’s discretion” to protect against overzealous prosecutions under §201, concluding instead 
that “a statute in this field that can linguistically be interpreted to be either a meat axe or a scalpel 
should reasonably be taken to be the latter.” 526 U. S., at 408, 412. 
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Como adverte GUSTAVO DE OLIVEIRA QUANDT, “um 

abrandamento também excessivo nessa exigência de determinação conduz à própria 

anulação do requisito típico (que, no caso do art. 333, está expresso em lei)”. E 

prossegue o mesmo autor: “[n]o limite, a exigência de que a propina se refira a um ato 

genérico e completamente indeterminado termina por praticamente identificar o 

requisito da relação da propina com a função pública exercida pelo agente (art. 317), 

uma vez que a função pública se caracteriza, num certo sentido, pela aptidão pela 

prática de ato de ofício”141. 

 

Também assevera o Juízo de piso que a dispensa do ato de ofício 

é “essencial em casos de macrocorrupção envolvendo elevadas autoridades públicas”, 

o que se mostra contraditório com o próprio conteúdo e desfecho da sentença, que 

atribuiu ao Apelante um acerto único do crime de corrupção, não tendo este participado 

ou consentido com pagamentos como “regra de mercado” ou “obrigação consentida”.  

 

Mesmo que assim não fosse, não há como se conceber a criação 

de um tipo de corrupção passiva alternativo, incidente apenas no cenário 

mencionado, criando-se tipo penal novo para se ajustar à narrativa acusatória de 

“macrocorrupção”. 

 

Esse entendimento exposto na sentença agride, frontalmente, o 

princípio da legalidade, base estrutural do Estado de Direito, permitindo que o 

magistrado se converta em legislador quando a redação do tipo penal não o agrada ou 

não serve a seus propósitos (aliás, é de se indagar: pode um magistrado ter propósitos 

próprios em uma persecução penal?): 

 
“O princípio da legalidade, base estrutural do próprio estado de direito, é 
também a pedra angular de todo direito penal que aspire à segurança 

                                                
141 OLIVEIRA, Gustavo de. O crime de corrupção e a compra de boas relações. In: LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e Política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, 
caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. São Paulo: FGV, 2017, p. 59. 
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jurídica, compreendida não apenas na acepção da ‘previsibilidade da 
intervenção do poder punitivo do estado’, que lhe confere Roxin, mas também 
na perspectiva subjetiva do ‘sentimento de segurança jurídica’ que postula 
Zaffaroni. Além de assegurar a possibilidade do prévio conhecimento dos 
crimes e das penas, o princípio garante que o cidadão não será submetido a 
coerção pena distinta daquela predisposta na lei. Está o princípio da 
legalidade inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.”142 

 

Desdobramento desse princípio, ainda, é a taxatividade, que exige 

seja a lei certa, com descrição pormenorizada dos elementos estruturantes e 

circunstanciais dos delitos, com o intuito de deixar claro aos cidadãos submetidos à lei 

penal qual é a conduta proibida, ajustando o seu comportamento. Não pode a lei ser 

imprecisa ou vaga, para que não haja interpretações arbitrárias. Relaciona-se, portanto, 

com a segurança jurídica.  

 

Tampouco pode o Magistrado expandir o alcance da lei penal ao 

seu bel prazer, fazendo com que o tipo penal se amolde, a qualquer custo, no caso 

concreto sob seu julgamento. 

 

No caso da corrupção passiva, a exigência de ato de ofício 

palpável e delimitado é necessária para que haja taxatividade desse tipo penal, uma vez 

que, caso contrário, o delito seria demasiadamente aberto, podendo ser aplicado a 

qualquer conduta de um funcionário público. 

 

Isso fica claro no presente processo, pelo qual é atribuído ao 

Apelante (então Presidente da República) um poder de mando e influência 

equivocadamente exagerado, capaz, inclusive, de se sobressair diante da complexa e 

independente estrutura da Petrobras.  

 

                                                
142 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2007, p. 67. 
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Segundo a lógica decisória de primeiro grau, o Presidente da 

República manda e desmanda na Administração Pública, sem qualquer tipo de controle 

ou contestação por parte de terceiros ou pessoas com conhecimento técnico específico, 

sendo, em razão disso, responsável por atos de ofício de todos os funcionários inseridos 

nessa pirâmide estrutural. 

 

De acordo com o absurdo raciocínio adotado na sentença, o 

Apelante – munido de um poder irrestrito e ilimitado – poderia ser tido como 

incurso no crime de corrupção passiva por qualquer irregularidade ou ilicitude 

vislumbrada na Administração Pública Federal, pois não seria exigido um ato de 

ofício específico por parte dele. Mesmo que a conduta fosse do guarda da esquina. 

 

V.1.4. DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL 

 

Além de constituir elementar implícita do crime de corrupção 

passiva, a necessária demonstração da relação entre a conduta imputada e o ato 

intrinsecamente relacionado com a função pública do acusado constitui importante 

elemento para o fim de se verificar a plausibilidade e a verossimilhança da acusação.  

 

Não basta se apontar suposto ato, indispensável, também, 

comprovar que este era efetivamente de competência do acusado e, ainda, que possuía o 

condão de contribuir para a meta optata da prática delitiva. Caso não demonstrado tal 

nexo, inexiste lesão ao bem atingido pelo delito: A Administração Pública.  

 

Conforme já exaustivamente apontado, a sentença apresenta 

narrativa extremamente confusa quanto ao crime de corrupção passiva. Primeiramente, 

afirma que no caso em comento não houve a prática de um ato de ofício preciso, 

concreto e palpável143, desnecessário, em tal entendimento, para a tipificação do crime.  

                                                
143 Parágrafos 862-865.  
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Contraditoriamente, em momento posterior, consigna que, na 

perspectiva do Apelante, houve a prática do ato de ofício com infração de dever 

funcional na indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa e Renato Duque na 

Diretoria da Petrobras144.  

 

Entretanto, vale ressaltar, quanto a esses dois atos: 

 

a) indicação dos diretores: não foi realizada essa conduta pelo 

Apelante. Ademais, o eventual ato de encaminhar o nome dos candidatos 

ao Conselho de Administração da Petrobras não vincula a decisão de tal 

colegiado, exclusivamente incumbido da escolha e efetiva nomeação dos 

Diretores. Assim, o Presidente da República não tinha o poder de nomear 

qualquer Diretor; 

 

b) manutenção dos diretores: a decisão pela saída ou manutenção 

de qualquer diretor da Petrobras em seu cargo também é ato 

discricionário do Conselho de Administração da companhia. Não há 

qualquer ato do Presidente da República em relação a esse tema. 

                                                
144 “838. O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha um papel relevante no esquema criminoso, pois 
cabia a ele indicar os nomes dos Diretores ao Conselho de Administração da Petrobrás e a palavra do 
Governo Federal era atendida. Ele, aliás, admitiu, em seu interrogatório, que era o responsável por dar 
a última palavra sobre as indicações, ainda que elas não fossem necessariamente sua escolha pessoal e 
ainda que elas passassem por mecanismos de controle. [...] 890. Mesmo na perspectiva do ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, a indicação por ele dos Diretores da Petrobrás que se envolveram nos crimes 
de corrupção, como Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque e a sua manutenção no cargo, 
mesmo ciente de seu envolvimento na arrecadação de propinas, o que é conclusão natural por ser 
também um dos beneficiários dos acertos de corrupção, representa a prática de atos de ofícios em 
infração da lei. É certo que, provavelmente, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tinha 
conhecimento de detalhes e nem se envolvia diretamente nos acertos e arrecadação de valores, pois tinha 
subordinados para tanto, mas tendo sido beneficiado materialmente de parte de propina decorrentes de 
acerto de corrupção em contratos da Petrobrás, ainda que através de uma conta geral de propinas, não 
tem como negar conhecimento do esquema criminoso.” 
891. Não se deve olvidar que o esquema criminoso era complexo, com vários participantes e, embora 
coubesse aos Diretores da Petrobrás ou aos operadores realizar os acertos de corrupção, a sua 
permanência no cargo dependia de sua capacidade em arrecadar recursos aqueles que os sustentavam 
politicamente, entre eles o então Presidente.” 
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Abordemos a indicação e a manutenção dos Diretores de forma 

individualizada.  

 

A Defesa demonstrou amplamente que o Presidente da República 

não tem a função de escolher ou nomear escoteiramente diretores da Petrobras. Cumpre, 

mais uma vez, descrever o passo-a-passo desse procedimento segundo esclarecido pelo 

Apelante em seu interrogatório:  

 

1) o nome do candidato é remetido ao Ministério da Casa Civil, que é 

auxiliado por órgãos técnicos, como o Gabinete de Segurança 

Institucional e a Comissão Interministerial de Governança Corporativa 

e de Administração de Participações Societárias da União; 

 
2) os dois órgãos realizam uma profunda pesquisa sobre a vida pregressa 

do indivíduo, garantindo que este não tem contra si nenhum fato que 

possa desabonar sua conduta; 

 
3) tendo o candidato preenchido todos os requisitos éticos e morais para 

o cargo, a acionista majoritária — a União — pode sugerir tais nomes 

ao Conselho de Administração da Petrobras; e 

 
4) o Conselho, em votação técnica e impessoal – inclusive por membros 

independentes e dissociados da União –, analisa se o candidato possui 

os pressupostos técnicos e profissionais para ocupação do cargo.  

 
Embora a União seja a acionista majoritária da Petrobras, é 

completamente descabido concluir – como fez a sentença condenatória – que sua 

vontade – e, por conseguinte, a vontade do então Presidente da República – seria 

absoluta e exclusiva nas indicações dos Diretores daquela empresa.  
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A verdade é que não há vinculação entre o nome 

encaminhado pela Presidência da República e a decisão posteriormente tomada 

pelo Conselho de Administração.  

 

Aliás, cumpre rememorar que, à época, inexistia qualquer razão 

para rejeitar a nomeação de Renato Duque e Paulo Roberto Costa, visto que estes 

preenchiam todos os requisitos para o exercício dos cargos: (i) eram funcionários de 

carreira, tendo ocupado diversos cargos de relevância antes de suas nomeações; (ii) 

tinham plena capacidade técnica; e (iii) possuíam ilibada reputação. 

 
A prova testemunhal, nesse sentido, não deixa dúvidas. Oportuno, 

por isso, colacionar trechos dos depoimentos do ex-presidente da Petrobras, Dr. José 

Sérgio Gabrielli, bem como as declarações (doc. 05)145 de Jorge Gerdau e Fábio Coletti 

Barbosa, que foram membros independentes do Conselho de Administração da 

empresa:  

 

Depoente Trechos pertinentes 
José Sérgio 
Gabrielli 

146 

Defesa:- Alguma vez o senhor ouviu do ex-diretor Paulo Roberto Costa algum tipo de 
anuência ou concordância do ex-presidente Lula para prática de qualquer desvio de 
valor dentro da empresa?  
Depoente:- Não, o Paulo Roberto Costa era um diretor que vinha da Petrobras já há 
muito tempo, ele tinha 30, acho que tem 30 anos de Petrobras ou 35 anos de Petrobras, 
ele foi gerente geral da bacia de Campos, que era uma grande, a principal área 
produtora da Petrobras, antes do presidente Lula chegar na Petrobras. 
Defesa:- E nunca comentou com o senhor qualquer tipo de anuência do ex-presidente 
Lula para qualquer atividade ilícita que ele tenha realizado?  
Depoente:- Não, não, não, nenhuma. 
Defesa:- Em relação ao ex-diretor Nestor Cerveró, o senhor recebeu dele 
alguma informação de que o ex-presidente Lula saberia de alguma atividade ilícita 
dele dentro da Petrobras?  
Depoente:- Não, o diretor Cerveró também era um diretor de longa tradição na 
Petrobras, ele tinha sido gerente da área de gás, tinha trabalhado com o diretor, ex, na 
época diretor Delcídio do Amaral, antes portanto de o presidente Lula chegar e ele era 
um diretor que na área internacional cumpriu as orientações da estratégia da empresa 
de expandir a atividade de refino no exterior até 2006, quando nós mudamos, o 
conselho de administração da Petrobras [...] não demonstrava nenhum comportamento 
anormal como posteriormente ele veio a confessar, e muito menos me conversar sobre 

                                                
145 Tomadas na ação penal conexa 5063130-17.2016.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de 
Curitiba/PR.  
146 Transcrição no evento 607. 
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conversas que ele teria tido com o Lula, com o presidente Lula, porque eu não sei 
nem se ele tinha acesso direto ao presidente Lula.  
Defesa:- E em relação a Pedro Barusco, o senhor tem conhecimento de qualquer tipo 
de, ele mencionou alguma anuência do ex-presidente Lula para prática de qualquer 
ato ilícito dentro da Petrobras?  
Depoente:- O Barusco era um engenheiro também de longo tempo na Petrobras, não 
era diretor da Petrobras, ele era um gerente, um gerente executivo da Petrobras [...] O 
Barusco não tinha também, era um técnico que não aparentava nenhum 
comportamento anormal e dificilmente eu acho que o Barusco teria acesso ao 
presidente Lula, mas eu não posso dizer, acho que não teve nenhum, ele nunca 
mencionou nenhum contato que teve com o presidente Lula comigo. 

Jorge 
Gerdau 

Johannpeter 

Defesa:- Correto, correto. O senhor pode dizer se era função do conselho de 
administração da Petrobras eleger os diretores da companhia?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Sim, era função estatutária que cabia ao conselho a 
eleição da diretoria executiva.  
Defesa:- O senhor se recorda se na eleição de Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e 
Renato Duque, se essas pessoas foram eleitas pelo conselho por unanimidade, 
inclusive com o voto dos conselheiros indicados pelos minoritários?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Pelo que eu me lembro foram eleitos por unanimidade.  
Defesa:- Inclusive pelos conselheiros indicados pelos acionistas minoritários? 
Jorge Gerdau Johannpeter:- Correto.  
Defesa:- Havia alguma informação disponível à época que desabonasse o nome 
desses três diretores da companhia?  
Jorge Gerdau Johannpeter:- Não, não havia nada que desabonasse eles, nós 
recebíamos ali um currículo amplo dos nomes indicados que vinha via secretaria, 
secretaria de apoio ao conselho, a indicação normalmente era encaminhada pelo 
presidente do conselho. 

 

Ouvido durante a instrução probatória, o próprio Paulo Roberto 

Costa confirmou a sua aptidão ao cargo: 

 

Depoente Trecho Pertinente 

Paulo Roberto 

Costa 

Ministério Público Federal:- E como foi essa indicação política? 
Depoente:- A diretoria da Petrobras, não só nesse período, mas em governos 
anteriores, pela importância da companhia no país, tanto o presidente da Petrobras 
quanto os diretores tinham sempre aprovação do presidente da república, então isso 
aí eu posso dizer porque eu conheço bem, então eu me lembro aí, possivelmente 
desde os primeiros governos depois da revolução, sempre teve indicação política 
para chegar à diretoria. Eu tinha sonho de ser diretor, eu tinha capacidade técnica 
gerencial, tinha vontade de ser diretor, e aceitei um indicação política para poder 
chegar à diretoria. 

 

Desse modo, o entendimento de que eventual participação do 

Apelante no encaminhamento dos nomes dos referidos diretores ao Conselho da 

Petrobras contribuiu para a prática delitiva traduz devaneio e sugere responsabilidade 
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objetiva, vedada no Direito Penal brasileiro (e não estamos nos Estados Unidos, é bom 

lembrar mais uma vez). 

 

Com efeito, não há qualquer prova de que o Apelante tenha 

dolosamente Renato Duque e Paulo Roberto Costa para alcance de fins indevidos. Se 

houve alguma participação do Apelante — não comprovada nos autos — foi de mero 

encaminhamento, na condição de representante da acionista majoritária, de sugestão de 

nomes ao Conselho de Administração da Petrobras após análise dos órgãos técnicos 

ligados ao Ministério da Casa Civil. 

 

Esses candidatos tinham perfil e qualificação para os cargos, não 

havendo qualquer indício de que ocorreria prática de ilícitos. Da mesma forma, inexiste 

qualquer prova de que sua indicação tinha como intuito garantir qualquer “esquema de 

corrupção” no âmbito da estatal.  

 

Também é atribuída ao Apelante a manutenção de Paulo Roberto 

Costa e Renato Duque em seus respectivos cargos com o fito de dar continuidade à 

captação de recursos indevidos.  

 

Nada mais infundado.  

 

Como já fartamente demonstrado, o Presidente da República não 

possui poder de influência sobre o Conselho de Administração da Petrobras, composto, 

também – nunca é demais lembrar – por conselheiros independentes, completamente 

dissociados da União. A manutenção ou demissão de qualquer diretor da empresa se dá 

por decisão interna do referido Conselho.  

 

Aliás, supor que o Presidente da República possui o poder de 

controlar uma companhia de capital aberto de proporções mundiais não encontra 

a mínima ressonância na realidade.  
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Ou seja, o Apelante, dotado – segundo a acusação e a sentença 

recorrida – de um poder supremo, teria nomeado dois diretores para fins indevidos em 

2003 e 2004, para beneficiar, no caso em exame, uma empreiteira que só passou a 

integrar a lista de participantes das licitações da Petrobras vários anos depois 

(premonição? adivinhação?).  

 

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a própria sentença reconheceu 

que não houve ilicitude na inclusão da Construtora OAS no cadastro da Petrobras147. 

Como, em contrapartida, teria sido o Apelante beneficiado em dois contratos assinados 

no ano de 2009, cujas vantagens perduraram até o ano de 2014?  

 

Objetivando a cronologia dos fatos, a insubsistência da lógica 

albergada na sentença condenatória fica ainda mais evidente: 

 

                                                
147 “889. Poder-se-ia ainda cogitar, nestes autos, de ato de ofício ilegal consistente na alteração do 
procedimento da Petrobrás, uma vez que esta começou, por solicitação de José Adelmário Pinheiro Filho 
junto ao Governo Federal, a convidar a Construtora OAS para grandes obras, mas não restou 
demonstrado que a alteração dessa praxe, embora motivada pelas propinas, se fez com infração da 
lei”. (grifos nossos)  
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Não há, com o devido respeito, mínima plausibilidade nessa 

hipótese.  

 

Inexiste nexo de causalidade entre a conduta imputada ao 

Apelante e as supostas irregularidades ocorridas nos contratos da Petrobras. A 

acusação, desse modo, contraria o art. 13 do Código Penal, mais básica das regras deste 

ramo do Direito, que exige o nexo de causalidade entre o resultado de um crime e a 

conduta do apontado agente (ou sujeito ativo), para que este possa ser responsabilizado 

por aquele:  

 
Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 
imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a 
qual o resultado não teria ocorrido. 
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também exige a 

existência – e a demonstração – do referido liame: 

 

“EMENTA: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO CÓDIGO 
PENAL. A denúncia é uma exposição narrativa do crime, na medida em que 
deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias. Orientação assentada 
pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o crime sob enfoque não 
está integralmente descrito se não há na denúncia a indicação de nexo de 
causalidade entre a conduta do funcionário e a realização de ato funcional de 
sua competência. Caso em que a aludida peça se ressente de omissão quanto 
a essa elementar do tipo penal excogitado. Acusação rejeitada.”148  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. 
Nos procedimentos criminais em que há implicados com foro originário 
perante tribunal e outros não, incumbe ao próprio tribunal avaliar a 
conveniência de unificar ou cindir o processo e o julgamento. Caso opte 
pela cisão, a competência para julgar os réus sem foro originário é 
declinada ao juízo de primeira instância. No caso, a denúncia narra 
crimes de corrupção passiva e ativa, imputando-os a deputado federal e a 
terceiro sem prerrogativa de foro. Os fatos estão intimamente ligados. 
Conveniente manter a unidade do processo. 5. Tratando-se de interceptações 
telefônicas compartilhadas por outro juízo, inviável e desnecessário o 
apensamento dos autos nos quais foi determinada a medida, na forma do art. 8º 
da Lei 9.296/96. 6. Tampouco é necessário o traslado de todas as gravações 
produzidas na investigação de origem. À acusação basta trazer a estes autos as 
gravações que tenha por relevantes. Havendo interesse pela defesa, poderá ser 
solicitado ao juízo de origem acesso à integralidade das gravações. Após 
seleção, poderá a defesa trazer aos autos as gravações que reputar de seu 
interesse. 7. A transcrição integral das gravações é desnecessária. Precedentes. 
8. A falta de prova da autorização judicial às gravações poderá ser suprida 
pela juntada, pela acusação e sob pena de desconsideração da prova, de cópia 
dos alvarás judiciais, em tempo oportuno. 9. Tipicidade, em tese. Art. 317, 
caput, combinado com § 1º, do CP (corrupção passiva), e art. 333, parágrafo 
único, do CP (corrupção ativa). Indícios de autoria. 10. Nexo improvável 
entre a prática do ato de ofício e a vantagem. Inexistência de 
requerimento de produção de provas que tenham real possibilidade de 
demonstrar a ligação. 11. Denúncia rejeitada.”149 
 

Dessa forma, não há como prevalecer a condenação do Apelante 

pela prática do crime de corrupção passiva quando se verifica que o suposto ato de 

                                                
148 STF, Inq.785, Plenário, Relator: Ministro Ilmar Galvão, julgado em 08.11.1995.  
149 STF – Inq. 3705, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.06.2015.  
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ofício a ele atribuído não tem o condão de se ligar ao resultado ou prática do delito 

apontado.  

 

Registre-se adicionalmente que mesmo para os autores que 

hodiernamente defendem uma “flexibilização” na estrutura do crime de corrupção 

passiva, “a contrapartida da vantagem deve referir-se às funções que o funcionário 

efetivamente exerce”150. 

 

E, no caso vertente, nem a denúncia e tampouco a sentença 

apontaram qualquer conduta do Apelante, referente à Petrobras, que seja relativa às 

funções efetivamente por ele exercidas quando no cargo de Presidente da República. 

Com efeito, o Presidente da Nação não elege diretores da Petrobras e não participa de 

processos licitatórios da companhia. 

 

O ato meramente protocolar de encaminhar os nomes de 

possíveis diretores ao Conselho de Administração não vincula este órgão à sua 

nomeação, tampouco possui o poder de manter os diretores em seus cargos por 

anos.  

 

Assim, também sob esse prisma, não se pode cogitar do crime de 

corrupção passiva, o que impõe a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 386, III, 

Código de Processo Penal. 

 

 

 

                                                
150 GRECO, Luis; TEIXEIRA, Adriano. A aproximação a uma teoria da corrupção. In: LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e Política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, 
caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. São Paulo: FGV, 2017, p. 34. 
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V.1.5. DA NÃO REALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS: SOLICITAR, RECEBER OU ACEITAR 

PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA 

 

A sentença se utiliza de incontáveis páginas para narrar o suposto 

esquema criminoso que vitimou a Petrobras. 

 

O mais importante, entretanto, não foi tratado: o Apelante 

solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida? Quando o teria 

feito? Quais elementos de prova demonstram a existência de materialidade da 

infração? 

 

Mais uma vez, a “prova” da acusação contra o Apelante se 

hospeda na suspeita palavra dos coacusados e aspirantes a delatores, Léo Pinheiro e 

Agenor Franklin. Curiosamente, repise-se, tal “prova” só foi “descoberta” após a 

realização de seus interrogatórios, cercados de circunstâncias questionáveis (conforme 

será demonstrado adiante no item V.1.8.2). 

 

Segundo o conto de Léo Pinheiro – integralmente acolhido pela 

sentença – a OAS teria criado uma conta informal em benefício do Partido dos 

Trabalhadores.  

 

No contrato relativo ao Consórcio CONEST/RNEST, de acordo 

com a isolada narrativa de Agenor Franklin, a OAS destinou o valor de dezesseis 

milhões de reais ao aludido partido político. Oportuno transcrever o trecho de onde se 

extraiu o ficcional elemento: 

 

“Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Então eu estou falando dos 36 
milhões que ficou a nosso cargo, então 13 milhões e meio foi determinado pelo 
líder do consórcio, depois da conversa com o Janene, que seria para o PP, 6 
milhões e meio seria para o PSB, campanha de Eduardo Campos, 2010, ao 
governo de Pernambuco. Márcio me apresentou ao Aldo Guedes na sede da 
Odebrecht que fica nessa torre anexa ao shopping Eldorado, e naquela 
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oportunidade ficou acertado que nós pagaríamos, a OAS pagaria 6 milhões e 
meio através de fornecedores para a campanha de 2010 do Eduardo Campos, 
PSB. Em conversa com Léo ele me disse 'Olha, eu vou estar com Fernando 
Bezerra e vou ratificar isso aí, vou ver como é que é', a informação que eu tive 
depois, de Léo, que ele falou 'É para proceder dessa forma realmente', então 
procede a orientação dada por Márcio Faria, então... 
Juiz Federal:- E para a diretoria de serviços, o senhor tem conhecimento se 
teve pagamento? 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Aí é onde está, 13 milhões e meio 
mais 6 milhões e meio totalizam 20, para os 36 sobraram 16 milhões para o PT, 
e assim foi feito, Léo esteve em contato com João Vaccari e ficou decidido que 
16 milhões de reais, por conta da nossa parte na Rnest, seriam para o PT.” 

 
Embora o valor da suposta conta tenha advindo da serôdia 

“lembrança” de Agenor Franklin, era exclusivamente Léo Pinheiro quem a controlava.  

 

Assim, extrai-se dos elementos de prova dos autos que: 

 

(i) não há qualquer demonstração que essa conta efetivamente 

existiu; 

 

(ii) por óbvio, inexiste, também, qualquer elemento de corroboração 

dos valores supostamente movimentados em tal conta, já que estes 

advieram de um cálculo mental feito por Agenor Franklin Medeiros; 

 

(iii) Agenor Franklin não era, sequer, a pessoa que controlava a 

suposta conta informal. Todavia, em uma interpretação completamente 

subvertida da necessária valoração indiciária, sua informal delação foi 

tomada como verdade pelo juízo de piso; 

 

(iv) o suposto acerto de contas – entre os valores da contabilidade 

informal e o Empreendimento Solaris – foi trazido aos autos, 

unicamente, pela delação informal de Léo Pinheiro que narrou 

supostas reuniões entre ele e João Vaccari, que não foram por este 

confirmadas ou, ainda, corroboradas por outros elementos de prova;  
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(v) Na própria versão trazida por Léo Pinheiro não há menção direta ao 

nome do Apelante. O coacusado e aspirante a delator afirma que teria se 

reunido com João Vaccari e que este teria recebido o “aval” do Apelante 

para realizar o encontro de contas.  

 

Indaga-se: qual fundamento concreto corrobora tal acusação? 

Como pode a Defesa se produzir a diabólica prova negativa? Como comprovar 

que, nos encontros relatados por Léo Pinheiro (não há data precisa sobre estes), 

João Vaccari não se reuniu com Léo Pinheiro ou, caso o tenha feito, não tratou de 

um suposto acerto indevido?  

 

Outro ponto merece destaque: Léo Pinheiro afirma que debitou 

da referida conta as despesas decorrentes da transferência dos empreendimentos da 

BANCOOP para a OAS Empreendimentos e as despesas do sítio de Atibaia151.  

 

Questiona-se: quanto a OAS Empreendimentos despendeu para 

adquirir o Condomínio Solaris em 2009, bem como os outros empreendimentos que 

assumiu da BANCOOP? Considerando a dimensão do projeto, não teria sido muito 

mais que dezesseis milhões de reais? Em tese, haveria “crédito” em tal conta em 

meados de 2014?  

 

Aqui, importa relembrar o preceito insculpido na norma penal 

incriminadora, o qual, ao que parece, foi esquecido: 

 

                                                
151 Transcreve-se trecho da sentença que confirma tal informação: 
“843. A conta corrente geral de propinas era administrada pelo Presidente da OAS José Adelmário 
Pinheiro Filho. 
844. Ele declarou em Juízo que debitou da referida conta as despesas que a OAS teria tido com a 
transferência dos empreendimentos imobiliários da BANCOOP para a OAS Empreendimentos”. 
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Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
 

Trata-se de crime cujo tipo apresenta ação plúrima, múltiplas 

condutas: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Deveria ter sido 

demonstrado, inequivocamente, quando, onde e de que forma teria ocorrido a 

conduta – típica, ilícita e culpável – que se amolda – subjetiva e objetivamente – ao 

preceito incriminador.  

 

Mas isso não se encontra nos autos, pela simples razão de que tais 

condutas jamais foram praticadas. 

 

Ou seja, o Apelante foi condenado pelo crime de corrupção, sem 

especificação sobre qual ação - que corresponda ao tipo penal - sua conduta se 

amoldou, unicamente porque Léo Pinheiro – interrogado nas condições já explicadas – 

relatou que: 

 

(i) encontrou-se com João Vaccari Neto em 2009, ocasião em que 

Vaccari teria pedido para que Léo Pinheiro assumisse os 

empreendimentos que pertenciam à BANCOOP, dentre eles o 

Condomínio Solaris. Nesta ocasião, Vaccari também teria informado que 

o apartamento tríplex estava reservado ao Apelante; 

 

(ii) encontrou-se com Vaccari para um acerto de vantagens indevidas ao 

Partido dos Trabalhadores em 2009; 

 

(iii) encontrou-se com Vaccari em 2013 a fim de tentar resolver o 

suposto problema do apartamento tríplex, ocasião em que teria sido 

orientado a procurar o Apelante;  
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(iv) encontrou-se com Vaccari em “maio ou junho de 2014” para discutir 

o acerto dos débitos inerentes ao apartamento tríplex. Afirma, ainda, que, 

“passados alguns dias, talvez uma, duas semanas no máximo” João 

Vaccari teria o procurado novamente, autorizando o já citado encontro de 

contas entre os débitos referentes ao apartamento – diferença do 

apartamento simples e tríplex, bem como as reformas – e as vantagens 

indevidas destinadas ao Partido dos Trabalhadores; 

 

(v) Não houve, em nenhum momento, discussão ou manifestação pelo 

Apelante de que arcaria com a diferença entre o valor referente à cota 

adquirida por D. Marisa e o apartamento tríplex. 

 

Ponderações da Defesa:  

 

(i) Inexiste qualquer elemento que prove tal versão. João Vaccari jamais 

confirmou o relato de Léo Pinheiro, e vale rememorar que a prova 

testemunhal colhida durante a instrução probatória categoricamente 

atestou a lisura do processo de assunção do empreendimento pela 

OAS, que teve a participação do Ministério Público de São Paulo e 

homologação pela Justiça Cível do mesmo estado; 

 

(ii) Inexiste qualquer elemento que confirme a reunião com Vaccari para 

acerto de vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores em 2009;  

 
(iii) Léo Pinheiro afirma que só foi procurar diretamente o Apelante para 

tratar do assunto do tríplex em 2013 em razão das eleições presidenciais 

de 2010, bem como da doença que acometeu o ex-Presidente. Ressalta-

se, todavia, que entre a suposta reunião e as eleições há o considerável 

período de três anos. Ademais, o Apelante se curou da enfermidade em 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

256 
 

meados de 2012, fato que era amplamente conhecido152. Desse modo, 

não há sequer plausibilidade entre o hiato apontado e os motivos 

alegados por Léo Pinheiro; 

 
(iv) no tocante às supostas reuniões ocorridas em 2014 (a primeira em 

“maio ou junho” e a outra “uns dias, talvez uma, duas semanas no 

máximo”) – elemento fulcral para a versão condenatória – registra-se, 

uma vez mais, a inexistência de qualquer elemento de prova que 

corrobore a versão de Léo Pinheiro. Além de desacompanhada de 

qualquer comprovação, o relato do corréu e potencial delator ainda se 

mostra completamente vago e impreciso, pois não aponta data específica 

ou, ainda, a forma pela qual a comunicação com Vaccari teria ocorrido. 

Não se sabe se este, por exemplo, o teria procurado pessoalmente, por 

telefone, em qual local etc.  

 
(v) diante disso, como poderia a Defesa produzir prova para contrapor às 

alegações de Léo Pinheiro, se não há dados suficientes acerca das 

supostas reuniões? Ou, caso estas tenham efetivamente ocorrido, como 

provar que o teor da conversa não foi aquele confirmado exclusivamente 

por Léo Pinheiro? 

 
(vi) o que permite concluir que o Apelante tinha conhecimento da 

existência desse famigerado caixa geral de propinas e, além disso, que os 

valores supostamente aplicados no apartamento tríplex eram de lá 

advindos?  

 
(vii) sobre a discussão de pagamento ou não da diferença de valores entre 

o apartamento simples e o tríplex, vale novamente ressaltar que a efetiva 

discussão foi relatada pelo Apelante e ratificada por Paulo Okamotto, 

                                                
152 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1104649-exames-afirmam-que-lula-
esta-curado-do-cancer-diz-assessoria.shtml >  
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colidindo com a versão de Léo Pinheiro. Considerando que o Apelante, 

Paulo Okamotto e Léo Pinheiro ocupam a mesma posição no processo – 

com a notória diferença de que os dois primeiros não estão 

negociando acordo de colaboração premiada – qual fundamento 

idôneo permite concluir pela veracidade da versão de Léo Pinheiro?  

 
(viii) nesse sentido, é necessário lembrar que, caso o Apelante decidisse 

comprar o imóvel – o que não aconteceu – pagaria o valor referente a 

diferença entre a unidade simples e o tríplex, com o valor das reformas 

embutidas. 

 
Oportuno trazer, por relevante, um quadro comparativo entre as 

versões de Léo Pinheiro e Paulo Okamotto: 

 

Léo Pinheiro Paulo Okamotto 

“Bom, quando essa conversa foi concluída eu 
procurei o Paulo Okamotto, que era uma pessoa 
do estreito relacionamento do presidente e 
também do meu relacionamento, então eu procurei 
o Paulo Okamotto e disse “Paulo, o João Vaccari 
me procurou e me disse isso e isso, o que você me 
recomenda, o que você me orienta?”, ele disse 
“Não, nós temos conhecimento disso e isso tem um 
significado muito grande, primeiro o Bancoop é 
um sindicato que tem muita ligação conosco, com 
o partido e, segundo, porque tem um apartamento 
do presidente, e eu acho que você é uma pessoa 
indicada para fazer isso pela confiança que nós 
temos em vocês," eu disse “Então pode, tá bom”, 
“Pode fazer”, “Tá bom”;” 
 [...] 
“Bom, em 2010, aproximadamente... 
Aproximadamente não, desculpe, em 2010, o 
jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme 
sobre esse empreendimento, e dizendo que o 
triplex pertenceria ao presidente, na época o 
presidente Lula, eu fiquei preocupado pela 
exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo 
Okamotto, eu estive com João Vaccari e depois 
procurei o Paulo Okamotto, dizendo como é que 
nós devíamos proceder já que o triplex estava em 
nosso nome e a aquisição por parte da família do 

“ [...] quando é que eu tenho notícia, eu tenho 
notícia do apartamento, por volta de 2011, final 
de 2011 ao final de 2012 o Lula se encontrava 
doente, o presidente já estava doente, eu lembro 
que ele estava doente, alguém da OAS ligado à 
área comercial da OAS me procura dizendo 
“Olha, eu queria um contato com a dona Marisa”, 
eu falei “Para que vocês querem contato com a 
dona Marisa?”, “Não, nós queremos tirar uma 
orientação, queremos discutir com ela algumas 
orientações”, aí eu recebi a pessoa e então essa 
pessoa me explicou o seguinte, de que a dona 
Marisa não tinha assinado o termo de adesão para 
continuar com o apartamento que ela tinha 
anteriormente adquirido e que se ela não... Mas, 
como ela não tinha assinado, queria saber se ela 
mantinha interesse em comprar o apartamento que 
ela tinha anteriormente adquirido, e ele me 
explicou mais, ele falou “Olha, esse apartamento 
não é nem o apartamento melhor no prédio, a 
vista dele não é uma vista que está voltada para o 
mar, mas você conversa com ela porque nós 
queremos saber se ela tem, apesar de não ter 
assinado, se ela mantém o interesse de comprar 
esse apartamento”, eu perguntei “Mas ela não 
assinou, e o que acontece?”, ele explicou que os 
valores que ela teria pago estavam corrigidos, que 
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presidente era de cotas e não tinha havido a 
adesão para que o empreendimento, eu tinha uma 
autorização inclusive pra vender o que estava 
reservado anteriormente, que era um apartamento 
tipo, a informação, a orientação que foi me 
passada naquela época foi de que “Toque o 
assunto do mesmo jeito que você vinha 
conduzindo, o apartamento não pode ser 
comercializado, o apartamento continua em nome 
da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos 
fazer para fazer a transferência ou o que for”, e 
assim foi feito. Isso, voltamos a tratar do assunto 
em 2013, se não me falha a memória”. 

ela poderia receber esse valor de volta, na época 
ia esperar 12 meses para receber de volta, ia 
receber em 36 meses, mas como ela não tinha 
assinado se mantinha o direito dela, e que ela 
poderia aproveitar esse crédito para comprar o 
próprio apartamento que estava disponível ainda 
ou outro apartamento que ela quisesse no prédio, 
ou mais ainda, ele falou que ela poderia usar esse 
crédito para comprar um outro apartamento em 
qualquer outro empreendimento da OAS 
Empreendimentos, bom, eu falei “Eu vou tentar 
falar com a dona Marisa”. Fui falar com a dona 
Marisa, aí falei “Dona Marisa, tem um rapaz da 
OAS que deseja conversar com senhora para 
pegar uma orientação, que a senhora não 
assinou...”, repetindo, “A senhora não assinou, e 
se a senhora não assinar a senhora perde o 
direito, e ele quer saber agora se a senhora 
mantém interesse, mesmo não tendo assinado o 
apartamento está vago, se a senhora quiser eles 
ainda garantem que a senhora pode comprar” 

“Em 2013 alguns momentos eu encontro com Léo 
por conta das nossas palestras ou encontro com 
ele em algum lugar e ele fala “Precisa avisar lá à 
família do presidente se eles têm interesse em ficar 
com algum imóvel lá no prédio, porque está em 
acabamento o prédio, se tiver interesse a hora é 
agora”, bom, aí me parece que o presidente Lula 
marcou com o Léo uma conversa e estava em 
conversando em dezembro, final de 2013, deve ser, 
ou novembro ou dezembro de 2013, eu não tenho 
muito certo porque tinha uma palestra em 
novembro, mas foi nessa ocasião, nessa ocasião 
eles tiveram uma reunião lá no Instituto, no final 
da reunião o doutor Léo convidou ele para 
conhecer o empreendimento, eu estava ali na 
reunião eu vi, comecei a presenciar a conversa 
deles lá, então o Léo estava explicando para o 
presidente Lula o seguinte, o prédio tinha ficado 
bonito, uma fachada bonita, amarela, não sei o 
que lá e não sei que, e que o apartamento tinha 
ficado maravilhoso e tal, que tinha um tríplex que 
tinha uma vista extraordinária para a praia do 
Guarujá e que era uma coisa muito bonita, que o 
presidente precisava conhecer, que “O senhor 
precisava conhecer” e tudo mais, e o presidente 
ouvindo aquilo lá ele “Léo, mas o que tem nesse 
triplex?”, ele descreveu que no triplex tinha 
parece que no primeiro, nas salas, embaixo tinha 
sala, acho que no segundo andar tinha quarto e 
talvez, lá em cima tinha piscina, não sei que lá, 
mas que era muito bonito; bom, aí descrevendo, e 
o Lula até me comentou “Mas como é que eu vou 
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frequentar um apartamento de Guarujá, como é 
que eu vou frequentar?”, ele até comentou que há 
muitos anos ele não vai em restaurante, há muitos 
anos ele não vai ao cinema, muitos anos ele não 
vai a um teatro, quer dizer, há muitos anos ele né, 
passou todo o tempo lá no governo sem poder 
frequentar esses lugares porque sempre que 
frequenta ele acaba trazendo transtorno para 
quem está no evento e tal, e ele falou “Eu fico 
imaginando eu indo num...”, mas o fato é que o 
doutor Léo acho que convenceu a ele a conhecer o 
empreendimento. Na oportunidade, eu perguntei 
para ele “Doutor Léo, quanto que está o metro 
quadrado do apartamento lá em Guarujá?”, ele 
falou “Olha, está por volta de 7 a 8 mil reais, eu 
não sei muito bem o valor, mas está...”, eu falei 
“Mas está caro, né?”, ele falou “É, está caro 
porque está tendo muita procura, porque você não 
sabe, mas vai ter muito investimento do pré-sal lá 
na baixada e está valorizando muitos imóveis lá”, 
que esse imóvel seria muito bom inclusive para 
fazer investimento, aí eu peguei e falei “Bom, mas 
está caro né, de qualquer forma”, eu falei pra ele 
“Mas, doutor Léo, se o presidente Lula quiser 
adquirir qualquer imóvel, qualquer apartamento, 
o presidente tem que pagar o preço de mercado”, 
“Ah, claro, claro, claro”. Bom, aí foram embora, 
aí acho que em fevereiro de 2014, uma coisa 
assim, eu soube, ele me falou que foi visitar lá o 
empreendimento e depois que ele foi visitar o 
empreendimento eu perguntei se ele tinha 
gostado desse empreendimento ele falou “Olha, 
realmente não tem como...”, ele reclamou lá de 
sauna, que tinha um buraco na sauna, reclamou 
que tinha um espaço que ninguém usava, enfim, 
ele falou “Mas realmente não tem como eu ficar 
no apartamento porque não tem como... Como é 
que eu vou usar aquele apartamento, só se eu for 
na praia dia de quarta-feira”, eu tinha 
subentendido de que esse apartamento não seria 
mais, não teria mais interesse, aí fui 
surpreendido depois pelas histórias que foram no 
apartamento, que o apartamento ia ser entregue, 
que era um triplex, coisas desse tipo. 
 [...] 
Defesa:- Eu queria saber se o senhor Léo Pinheiro 
alguma vez se dirigiu diretamente ao senhor e 
conversou sobre reformas no triplex ou cobrou o 
senhor por reformas realizadas nesse truplex? 
Paulo Tarciso Okamotto:- Nunca, nunca, nunca, 
o doutor Léo nunca comentou comigo sobre 
reforma nem pediu minha opinião, nunca 
conversou comigo sobre truplex, nunca 
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conversou comigo sobre apartamento, nunca 
pediu orientação, informações e nem era o caso, 
porque é bom lembrar que em 2009 ou 2010 eu 
me encontrava no Sebrae, portanto totalmente 
desvinculado do governo, o presidente Lula 
estava lá no Palácio, eu estava em São Bernardo, 
ele estava lá em Brasília, eu encontrava com ele 
eventualmente nos eventos, alguns eventos 
particulares, aniversários, coisas desse tipo, mas, 
como eu falei também anteriormente, eu não 
tenho nenhuma procuração para... 

 
 

Importante realçar, ainda, que a versão de Paulo Okamotto é 

convergente integralmente com o quanto dito pelo Apelante:  

 
Juiz Federal:- Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com 
o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma 
discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade 
simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Houve, houve, houve na reunião de 2013, que o 
Pinheiro foi no instituto conversar comigo, estava junto comigo o companheiro 
Paulo Okamotto, e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento, o Paulo 
Okamotto perguntou “Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento?”, 
eu não sei, ele falou “6 ou 7 mil reais”, 8, sei lá, sei que o Paulo Okamotto 
falou “Olha, então você sabe que vender o apartamento tem que ser vendido 
pelo preço de mercado, eu sou contra o Lula comprar, mas se ele comprar é 
preço de mercado”, foi a única vez que discutiu dinheiro. 

 
Ou seja, a reunião teve a presença de Léo Pinheiro, Paulo 

Okamotto e o Apelante, tendo os dois últimos apresentado versões harmônicas e 

convergentes – corroboradas por outros depoimentos153 – enquanto o informal delator 

trouxe uma versão isolada. Entretanto, o Juiz de primeiro grau tomou por verdadeira a 

narrativa de Léo Pinheiro. O fundamento utilizado para tal não se sabe. Prosaico desejo, 

talvez. 

 

Com efeito, qual elemento de prova – idôneo, irretorquível, 

cristalino e indiscutível – permite concluir que o Apelante teve qualquer relação com 

                                                
153 v.g depoimentos de Igor Ramos Pontes e Fábio Yonamine.  



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

261 
 

as vantagens indevidas auferidas pelos diretores da Petrobras ou, ainda, que participou, 

anuiu ou consentiu com o suposto “encontro de contas” informado por Léo Pinheiro?  

 

Nenhum. Absolutamente nenhum! 

 

Ao contrário. 

 

Paulo Roberto Costa, apontado como pessoa que estaria 

diretamente envolvida nos fatos criminosos tratados na denúncia, foi ouvido como 

testemunha pelo Juízo e afirmou desconhecer qualquer envolvimento do Apelante no 

esquema criminoso — especialmente de solicitação ou de recebimento de vantagens 

indevidas: 

 

Veja-se.  

 

Depoente Trecho relevante 
Paulo Roberto 

Costa154 
Defesa:- Perdão, de abastecimento, e tinha um contato muito estreito evidentemente 
com a direção da Petrobras, com o presidente da Petrobras, enfim, com todas as 
atividades da Petrobras, então a pergunta é se vossa senhoria tem conhecimento, e se 
tem conhecimento nesse caso eu vou querer que o senhor explique como tem 
conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do 
cargo?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- Muito bem. Se, também na mesma direção, se vossa senhoria tem 
conhecimento de que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem indevida 
também em razão do cargo?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- E, ainda nessa situação, a terceira pergunta é se vossa senhoria tem 
conhecimento, e nesse caso se tem depois gostaria que vossa senhoria explicasse, se 
o ex-presidente Lula recebeu vantagem indevida em razão do cargo?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- Não tem conhecimento?  
Depoente:- Não.  
Defesa:- Eu teria duas perguntas complementares que também interessam aos 
advogados do Léo Pinheiro e do Agenor Medeiros, mas que interessam também à 
defesa do ex-presidente Lula, vocês podem completar essa pergunta, se vossa 
senhoria tem conhecimento de que a OAS, por seus executivos, Léo Pinheiro e 
Agenor Medeiros, teria oferecido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-
presidente Lula? 

                                                
154 Transcrição no evento 394. 
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Depoente:- Não tenho esse conhecimento. 
Defesa:- E a última pergunta, se vossa senhoria tem conhecimento de que os 
executivos Léo Pinheiro e/ou Agenor Medeiros, executivos da OAS, teriam 
prometido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento. 
 [...] 
Defesa:- Em relação especificamente à pessoa que está sendo acusada aqui, o senhor 
Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor disse agora, respondendo à pergunta da defesa 
do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem conhecimento se ele solicitou, se 
recebeu, se houve pagamento de propina destinado a ele...  
Depoente:- Eu não tenho conhecimento e pessoalmente para mim nunca tivemos 
essa conversa.  
Defesa: Ótimo. Eu gostaria apenas de saber o seguinte, dentro da sua vivência 
dentro da Petrobras o senhor ouviu alguma informação, alguma conversa, fofoca, 
teve conhecimento pelo menos indireto de que o valor destinado às empreiteiras 
servia também de pagamento à presidência da república?  
Depoente:- Não tenho esse conhecimento.  
Defesa:- Dos valores que foram solicitados ao senhor pelo partido dos 
trabalhadores, em algum momento esses valores foram vinculados à pessoa do ex-
presidente da república?  
Depoente:- Não, não, nunca soube disso.  

 

O Parquet, a toda evidência, tenta estabelecer uma relação entre o 

Apelante e Paulo Roberto Costa que jamais existiu. Confira-se outro trecho do 

depoimento prestado pelo ex-Diretor da Petrobras, que revela essa situação: 

 

Depoente Trecho relevante 
Paulo Roberto 

Costa 
Depoente: [...] “jamais tive intimidade com o presidente da República, o presidente 
Lula [...] posso dizer que não existiu dele usar esse termo [Paulinho] em relação a 
mim, diretamente, e ele usou com terceiros aí eu não posso dizer, mas 
pessoalmente, primeiro que eu nunca tive nenhuma reunião eu só como presidente 
Lula, como falei sempre tive reuniões com a participação do presidente da 
Petrobras ou da diretoria da Petrobras, e eu não tinha intimidade com o presidente 
Lula (....)”  

 
Da mesma forma, outras pessoas que confessaram envolvimento 

no esquema criminoso, em depoimento prestado a este Juízo, afastaram qualquer ciência 

ou envolvimento do Apelante. Confira-se: 

 

Augusto 
Ribeiro De 
Mendonça 

Neto155 

Defesa:- O senhor alguma vez pagou vantagens indevidas ao ex-presidente 
Lula? 
Depoente:- Não senhor 
Defesa:- O senhor sabe dizer, o senhor tem conhecimento se este consórcio 

                                                
155 Transcrição no evento 388. 
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Compar pagou alguma vantagem indevida ao ex-presidente Lula? 
Depoente:- Não sei. 
Defesa:- O senhor sabe ou tem provas de que o ex-presidente Lula tenha 
alguma relação com o apartamento 164-A do Edifício Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Não tenho a menor ideia. 
Defesa:- Senhor Augusto, nesse acerto que o senhor teve com o senhor José 
Janene, ele já falou o seguinte, “Olha, parte do que você vai me pagar será 
entregue ao presidente da república”? 
Depoente:- Não senhor. 
Defesa:- Alguém no clube ou alguém no cartel disse, chegou a referir, ainda que 
indiretamente, “Olha, parte desses valores arrecadados na Petrobras dirigem-se à 
presidência da república”? 
Depoente:- Nunca ouvi isso. 
Defesa:- O senhor Marcos Berti, que depois do ano de 2005 passou a 
representar a sua empresa nas reuniões do clube, ou do cartel, como quer o 
Ministério Público, ele alguma vez lhe reportou que parte do dinheiro que seria 
pago de propina seria entregue ao presidente da república? 
Depoente:- Não senhor. 
Juiz Federal:- E esses assuntos relativos a doações, a pagamentos de propina, o 
senhor tratou alguma vez com ele? 
Depoente:- Não senhor, ele nunca me falou nada a respeito disso.  

Dalton dos 
Santos 

Avancini156 

Defesa:- O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao 
ex-presidente Lula? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, 
proprietário de um apartamento número 164-A do Edifício Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Não, não tenho nenhuma informação sobre isso. 
Defesa:- Nos pagamentos que foram feitos aos diretores, principalmente na 
diretoria de abastecimento e da diretoria de serviços da Petrobras, o senhor ouviu 
alguma notícia de que do valor pago a essas pessoas estaria compreendida também 
vantagem indevida ao presidente da república, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? 
Depoente:- Não, nunca ouvi falar. 

Eduardo 
Hermelino 

Leite157 

Defesa:- O senhor fez ou organizou, ou gestionou, algum pagamento de 
vantagem indevida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 
Depoente:- Não, que eu saiba não, pagava ao operador, o destino que o 
operador dava eu desconhecia. 
Defesa:- Mas alguma vez foi mencionado que era dirigido... 
Depoente:- Para mim não. 
Defesa:- O senhor conhece, tem alguma prova de que o ex-presidente Lula seja 
proprietário do apartamento 164-A no Condomínio Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Desconheço o assunto. 

Alberto 
Youssef158  

Defesa:- Algum outro agente político que o senhor se lembra que o senhor tenha 
tratado sobre este assunto neste período?  
Depoente:- Não senhor.  
Defesa:- Nenhum outro?  
Depoente:- Que eu me lembre, não senhor.  
Defesa:- Portanto, tampouco com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva?  
Depoente:- Jamais, nem o conheço. 
 [...] 

                                                
156 Transcrição no evento 388. 
157 Transcrição no evento 388. 
158 Transcrição no evento 417. 
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Defesa:- O senhor teve por essas fontes alguma informação de que havia 
pagamento de propina ou promessa de propina, ou solicitação de propina, por parte 
do então presidente da república, senhor Luiz Inácio Lula da Silva?  
Depoente:- Não, isso eu nunca ouvi, para o partido dos trabalhadores sim, para o 
presidente não, nunca ouvi. 

Fernando 
Falcão 

Soares159 

Defesa:- O senhor não teve nenhuma atuação também e nenhuma vantagem 
indevida relativa a esses três contratos? 
Depoente:- Rnest e Repar, que eu saiba não. 
 [...] 
Defesa:- Com quem o senhor tratou de assuntos de propinas, assuntos de 
vantagens indevidas, foram só esses que o senhor mencionou? 
Depoente:- Esses dois. 
Defesa:- Quer dizer, nenhum outro senador, nenhum outro deputado, sobre 
propina? 
Depoente:- Não.  
Defesa:- E, portanto, também não com o presidente da república? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- Em nenhuma hipótese, em nenhum momento? 
Depoente:- Com ele pessoalmente não. 
Defesa:- Ok, muito obrigado. 

 

Também Pedro Correa reconheceu que o Apelante jamais 

solicitou vantagens indevidas: 

 

Pedro 
Corrêa160 

Defesa:- Excelência, eu tenho. Eu quero saber se a testemunha Pedro Correa tem 
conhecimento de que o presidente Lula pessoalmente solicitou vantagem indevida?  
Depoente:- Não, ele nunca solicitou vantagem indevida.  
Defesa:- É isso que eu queria saber. Se ele aceitou promessa de vantagem?  
Depoente:- Não tenho conhecimento.  
Defesa:- Se ele recebeu promessa? 
Depoente:- Não tenho conhecimento. 

 
 As declarações acima transcritas – oriundas dos pagadores, 

intermediadores e recebedores das vantagens indevidas – colidem frontalmente com as 

levianas afirmações solitárias de Léo Pinheiro. Excluída a palavra do corréu e 

informal delator, não há qualquer elemento nos autos que possa apontar que o Apelante 

solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida.  

 

Tanto que a sentença recorrida ora afirma que o Apelante recebeu 

vantagem indevida, ora afirma que houve acerto de corrupção com posterior pagamento, 

                                                
159 Transcrição no evento 417. 
160 Transcrição no evento 394. 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

265 
 

aproximando-se da hipótese de “aceitar promessa indevida”. Não soube especificar, 

portanto, qual modalidade da corrupção passiva o Apelante teria perpetrado, limitando-

se a acolher a tese discorrida na delação informal do corréu Léo Pinheiro, mesmo que 

desacompanhada de qualquer outro elemento confirmatório.  

 

Portanto, de rigor o reconhecimento da inocência do Apelante.  

 

V.1.6. DA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO ESPECÍFICO 

 

Além de não ter demonstrado a presença do elemento objetivo, 

material, estruturante do crime de corrupção passiva – qual seja, a relação de 

causalidade entre a função pública e o fato imputado –, o objeto material do tipo – a 

vantagem indevida –, também não se faz presente o elemento subjetivo conceitual do 

delito de corrupção passiva, consubstanciado na vontade consciente de solicitar, 

receber ou aceitar vantagem indevida.  

 

Como já demonstrado, não há na sentença coartada clareza em 

relação a qual modalidade do crime de corrupção passiva o Apelante foi condenado. 

Aliás, causa estranheza a condenação por tal delito sem que esteja demonstrada a prática 

de um dos verbos insculpidos na norma incriminadora.  

 

De todo modo, oportuno abordar todas as hipóteses: 

 

(i) se o tríplex é o objeto da vantagem indevida e o crime ocorreu na 

modalidade receber, a conduta é atípica, já que, para sua consumação, 

deveria ter sido comprovado que o Apelante efetivamente recebeu o 

imóvel e, sobre este, exerceu as faculdades inerentes à sua propriedade. 

Como alguém pode ser condenado por receber vantagem indevida 

sem que tenha de fato recebido algo?  
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(ii) se o crime ocorreu na modalidade aceitar ou solicitar, inexiste o crime 

de lavagem de dinheiro. Afinal, é impossível ocultar ou dissimular o 

que foi apenas prometido ou solicitado. O efetivo recebimento da 

vantagem indevida seria, nesse caso, mero exaurimento.  

 
Para fundamentar uma condenação, deveria ter sido demonstrado 

o dolo de, a partir de um ato necessariamente vinculado à função pública, realizar um 

dos três comportamentos abstratos descritos no tipo penal, com a prévia ciência sobre a 

natureza indevida da vantagem solicitada, aceita ou recebida.  

 

Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que indique 

que o Apelante solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida. 

Ademais, inexiste também qualquer substrato indiciário de que tivesse ciência da 

existência de uma conta informal de propina entre a OAS e o Partido dos Trabalhadores.  

 

V.1.7. CONCLUSÕES QUANTO À ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO 

PASSIVA 

 

Diante de todos os argumentos acima expendidos, a imputação 

pelo crime de corrupção passiva não pode prevalecer, pois: 

 

(i) não há a demonstração de um ato de ofício palpável e determinado 

como contrapartida da suposta vantagem indevida;  

 

(ii) o ato de nomear Paulo Roberto Costa e Renato Duque para a diretoria 

da Petrobras foi realizado, exclusiva e unanimemente (conforme a lei e o 

Estatuto Social), pelo Conselho de Administração da empresa, sem 

qualquer decisão do Apelante. Desse modo, o ato de encaminhar tais 

nomes ao Conselho em nada contribuiu para as supostas vantagens que 

os ditos diretores vieram a auferir posteriormente; 
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(iii) não há também qualquer elemento que comprove o dolo do 

Apelante ao encaminhar o nome de Paulo Roberto Costa e Renato 

Duque ao Conselho de Administração da Petrobras, já que, à época, não 

existia nenhum dado que os desabonasse para o cargo;  

 

(iv) a manutenção dos diretores no cargo foi erroneamente atribuída ao 

Apelante, já que se trata também de atribuição exclusiva do Conselho de 

Administração da Petrobras;  

 

(v) não há a mínima demonstração: (a) da modalidade de corrupção 

passiva na qual o Apelante estaria incurso; (b) de quando teria ocorrido a 

suposta conduta. Todos os elementos do suposto crime e seus dados 

relevantes (quando, como, onde teria ocorrido) se baseiam nas reuniões 

citadas por Léo Pinheiro; 

 

(vi) se o crime encontrado foi o da modalidade receber, não houve 

consumação já que o Apelante nunca recebeu o apartamento tríplex, 

objeto da suposta vantagem indevida. Não se comprovou – até porque 

não existiu – integração de um mísero centavo ao patrimônio do 

Apelante; 

 

(vii) se o delito supostamente ocorreu na modalidade aceitar promessa ou 

solicitar vantagem indevida, inexiste o crime de lavagem de dinheiro, 

pois se mostra impossível ocultar ou dissimular o que foi apenas 

prometido ou solicitado. Nesses casos, o efetivo pagamento de vantagem 

indevida configura mero exaurimento do delito;  

 

(viii) não restou comprovado que o Apelante conhecia a existência de 

uma conta informal entre a OAS e o Partido dos Trabalhadores. Ausente, 
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portanto, o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de 

receber/aceitar vantagem indevida. 

 

Nessa ordem de ideias e à vista do quadro probatório, forçoso 

reconhecer a inocência do Apelante, razão pela qual sua absolvição se impõe, à luz do 

preceito do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.  

 
V.1.8. DA INDEVIDA CENTRALIDADE DA PALAVRA DOS (IN)FORMAIS COLABORADORES 

 

V.1.8.1. DO QUE É DEMONSTRADO PELA PROVA DOCUMENTAL 

 

É incontroverso nos autos que, no período compreendido entre 

maio de 2005 e setembro de 2009, Dona Marisa Letícia Lula da Silva, falecida esposa 

do Apelante, realizou pagamentos à Cooperativa Habitacional dos Bancários de São 

Paulo (BANCOOP), referentes a uma quota-parte que houvera adquirido de um 

empreendimento imobiliário. 

 

A aquisição dessa fração ocorreu em abril de 2005, quando 

assinou o “Termo de Adesão e Compromisso de Participação” com a BANCOOP, tendo 

em vista a edificação do empreendimento então denominado “Mar Cantábrico”, na praia 

de Astúrias, na cidade de Guarujá161. Na ocasião, pagou uma parcela inicial (entrada) 

no valor de R$ 20.000,00, seguida de amortização de parcelas mensais até setembro de 

2009. Por meio do carnê BANCOOP. 

 

Esses pagamentos todos realizados por Dona Marisa Letícia 

somaram R$ 179.650,80 (em valores históricos)162. 

 

                                                
161 Evento 85 “OUT6”. 
162 O valor corrigido para setembro de 2009 perfaz R$ 209.119,73. Em valores atuais, representa 
aproximadamente R$ 300.000,00. 
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Se tudo tivesse ocorrido na forma planejada e contratada, teria 

ela a final direito a uma unidade autônoma padrão, de 82,5m2, no Edifício Mar 

Cantábrico, no Guarujá (SP). Seria a unidade 141. É o que se observa já na “Proposta de 

Adesão Sujeita à Aprovação” que está carreada aos autos163: 

 

 

 

Consigne-se, neste ponto, que o Apelante não é parte naquela 

avença. A relação jurídica foi estabelecida entre a BANCOOP e Dona Marisa Letícia. 

O Apelante apenas declarou em seu imposto de renda a quota-parte usando de uma 

faculdade da legislação fiscal que autoriza um casal a realizar declaração de imposto de 

renda em comum — declaração esta, aliás, que corresponde à mais absoluta realidade. 

 

Registre-se, ainda neste ponto, que Dona Marisa Letícia, assim 

como o Apelante, jamais teve conhecimento de qualquer alteração do número do 

apartamento 141 no citado documento. Não há nos autos qualquer prova acerca (i) do 

momento em que essa alteração teria ocorrido e, ainda, (ii) de quem seria o responsável. 

 

A prova coligida durante a instrução revelou que a BANCOOP 

não conseguiu levar adiante o empreendimento denominado Mar Cantábrico, além de 

outros, pois vivia um período de dificuldades financeiras. Diante disso, com a 

intervenção do Ministério Público de São Paulo e autorização da Justiça do Estado de 

São Paulo, dita BANCOOP transferiu empreendimentos a diversas empreiteiras164. A 

OAS Empreendimentos foi uma das empresas que assumiram a construção dos edifícios 

                                                
163 Evento 85 “OUT6”. 
164 Foi celebrado acordo judicial com o Ministério Público de São Paulo, posteriormente homologado em 
juízo (processo nº 583.00.2007.245877-1, 37ª. Vara Cível do Foro Central de São Paulo), por meio do 
qual a BANCOOP transferiu VÁRIOS de seus projetos a empresas do ramo da construção civil, dentre as 
quais a OAS Empreendimentos. (Evento 403) 
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prometidos aos cooperados, que inicialmente estavam sob a responsabilidade da 

CCOOPERATIVA165. 

 

É preciso destacar, portanto, na esteira do que foi exposto pela 

defesa no decorrer do processo, que: 

 

(i) BANCOOP transferiu diversos empreendimentos a diferentes 

empresas incorporadoras; 

 

(ii) OAS Empreendimentos foi uma das incorporadoras que assumiu 

empreendimento da BANCOOP; 

 
(iii) o empreendimento Mar Cantábrico não foi o único assumido 

pela OAS Empreendimentos; 

 
(iv) a assunção de alguns empreendimentos da BANCOOP pela OAS 

Empreendimentos — dentre eles o Mar Cantábrico — teve 

participação e aval do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

além de homologação judicial. 

 

Os empreendimentos, que até então eram conduzidos sob o 

modelo de cooperativa (Lei nº 5.764/71) pela BANCOOP, alteraram o seu perfil 

jurídico a partir de então — passando para o regime comercial de incorporação. Com a 

transferência deste para o regime comercial, houve a extinção das subseccionais que 

representavam cada empreendimento na BANCOOP.  

 

                                                
165 Fábio Hori Yonamine declarou em seu interrogatório:  
Fábio Hori Yonamine:- “(...) eu posso dizer o Solaris certamente, são 8 projetos”.  
Juiz Federal:- 8 projetos?  
Fábio Hori Yonamine: 8 ou 9 projetos no total, todos eles tiveram processos individuais, não foram 
processos num todo, uma negociação direta com a Bancoop. 
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O empreendimento “Mar Cantábrico” foi, então, incorporado pela 

OAS Empreendimentos e passou a se chamar Solaris. Com essa transferência, houve a 

extinção da Seccional Mar Cantábrico. Não havia, diante disso, a possibilidade de os 

cooperados continuarem a fazer pagamentos à BANCOOP após a extinção das 

subseccionais. 

 

Como se vê diante do que foi até aqui exposto, não há qualquer 

relação entre: (i) a compra da quota-parte por Dona Marisa Letícia, em abril de 2005, 

relativa ao empreendimento Mar Cantábrico, da BANCOOP; e (ii) a assunção do Mar 

Cantábrico (que passou a se chamar “Solaris”) pela OAS Empreendimentos, em 

outubro de 2009. 

 

Com a extinção da subseccional Mar Cantábrico, aos associados 

foi facultado optar entre resgatar o capital investido ou aderir ao novo contrato com a 

OAS Empreendimentos, conforme itens 3.3 e 12.1, alínea “a” do “Termo de Acordo 

para finalização da construção do residencial Mar Cantábrico, e transferência de 

direitos e obrigações para a OAS Empreendimentos SA”166.  

 

Note-se que os cooperados passaram a ter o direito de optar entre 

a devolução dos valores pagos à BANCOOP ou, então, de utilizar tais valores como 

parte do pagamento de uma unidade construída pela empresa. Não havia — nem 

poderia haver — obrigação para que os cooperados assumissem uma nova posição 

jurídica. A consequência jurídica de não haver a opção no prazo assinalado era apenas 

autorizar que a OAS Empreendimentos fizesse a venda da unidade inicialmente 

vinculada à quota-parte. 

 

                                                
166 Evento 85 “OUT8”. 
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O corréu Fábio Yonamine, que também exerceu os cargos de 

Diretor Financeiro e Presidente da OAS Empreendimentos S/A, deixou clara tal 

situação em seu depoimento: 

 

Fábio Yonamine167 Juiz Federal:- E os cooperados tinham alguma opção de simplesmente não 
fazer nada, não optar nem por receber de volta e nem por, vamos dizer, fazer 
um contrato de compra e venda? 
Fábio Hori Yonamine:- Olha, o cooperado tem um direito, é opção dele 
exercer o direito ou não, então no caso se o cooperado não exercesse nenhum 
direito a empresa também não estava impondo nenhuma, a única coisa que 
acontecia é que se o cooperado não exerce o direito pela unidade, a empresa 
colocaria, poderia colocar o imóvel à disposição para venda. 
Juiz Federal: Há um contrato com, um termo de adesão e compromisso de 
participação do ex-presidente168 e da senhora Maria Letícia com a Bancoop, 
em que há uma referência a aquisição dessa cota de apartamento, preço de 
195 mil, com referência ao apartamento 141, o senhor tem conhecimento se 
essa unidade foi destinada a eles?  
Fábio Hori Yonamine:- Como ele não exerceu a opção, uma das duas opções 
que eu descrevi, a unidade foi colocada à venda e foi vendida posteriormente. 

 

Esse direito, evidentemente, não poderia ser suprimido por 

qualquer prazo convencionado entre a BANCOOP e a OAS. Logo, o fato de Dona 

Marisa Letícia não haver feito a opção dentre as alternativas disponíveis no prazo 

estabelecido no documento firmado entre a BANCOOP e a OAS não tem qualquer 

repercussão na esfera de seus direitos, senão permitir — como efetivamente ocorreu — 

que a unidade inicialmente reservada (141) fosse vendida pela nova Incorporadora. 

 

Continuava tendo direito sobre os valores que havia pagado à 

BANCOOP. 

 

Tampouco se pode extrair qualquer consequência do fato de Dona 

Marisa Letícia não ter feito opção entre a devolução dos valores pagos ou a compra de 

uma unidade da BANCOOP no prazo assinalado no “Termo de Acordo para finalização 

                                                
167 Transcrição no evento 816. 
168 Note-se, aqui, um erro do Juízo, pois o documento não tem “participação do ex-presidente”. Como já 
dito, o documento foi subscrito apenas pela BANCOOP e Dona Marisa Letícia. 
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da construção do residencial Mar Cantábrico, e transferência de direitos e obrigações 

para a OAS Empreendimentos SA”. 

 

Esse cenário ficou bem elucidado no depoimento de Pedro 

Dallari, advogado da Bancoop à época dos fatos: 

 

Pedro Dallari169 Defesa:- Certo. E o senhor se recorda qual é o, qual foi o objeto desse acordo, 
quer dizer, quais foram as obrigações que foram discutidas, acordadas e 
formalizadas nesse acordo? 
Depoente:- Esse acordo judicial é muito importante, ele nasceu do fato de que 
em 2006 e 2007 a cooperativa viveu um período de dificuldade pelo fato de que 
havia muita inadimplência por parte de cooperados e a cooperativa, por 
definição, ela vive justamente da gestão de recursos dos cooperados aportados 
para o desempenho das finalidades, no caso de uma cooperativa habitacional, 
a construção de imóveis residenciais. Fruto dessa situação, houve uma 
investigação da promotoria do Consumidor de São Paulo em 2006, a decisão 
do promotor natural à época foi de arquivar o processo, assim não entendeu o 
Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior não concordou 
com a posição do promotor, determinou a propositura da ação civil pública, 
foi designado um promotor para essa finalidade, doutor João Lopes Guimarães 
Júnior, que promoveu então a ação civil pública. No acordo que se fez se lidou 
então com os temas que eram versados na ação civil pública, e havia por parte 
de cooperados o questionamento sobre a gestão da cooperativa, porque a 
cooperativa estava, nos termos da lei, a direção da cooperativa, nos termos da 
legislação da cooperativa, cobrando dos cooperados o chamado rateio 
adicional para o custeio das obras, e parcela dos cooperados entendia que 
deveria prevalecer naquela relação uma relação de natureza comercial ditada 
pelo código de defesa do consumidor, não pela legislação da cooperativa, e 
que portanto a cooperativa teria na prática a natureza de uma incorporadora, 
e os valores negociados no início dos contratos deveriam ser então tidos como 
definitivos, o que não se enquadra na lógica de cooperativa porque vem 
justamente o rateio para se lidar com os custos dos empreendimentos dos 
cooperados. Dessa divergência surgiu um quadro de inadimplência e surgiu 
portanto a ação civil pública e o acordo. O acordo vigorou justamente de uma 
maneira muito cuidadosa, foi uma negociação longa o acordo com o 
Ministério Público, com o doutor João Lopes, uma sistemática em que as 
assembleias seccionais de cooperados é que decidiriam caso a caso qual 
deveria ser o encaminhamento, se a cooperativa continuaria a gerir e a tocar 
as obras ou se poderia haver a transferência para outras construtoras, para 
construtoras que se habilitassem, enfim, caberia às assembleias seccionais em 
compromisso. Então o acordo foi, em primeiro lugar, fazer as assembleias 
seccionais, em segundo lugar, individualizar cada empreendimento que teriam 
que ter conta bancária específica, CNPJ específico, terceiro, que a cooperativa 
passaria a ter um, embora a lei assim não exija, a ter um tratamento de 
auditorias anuais para apreciação das suas contas por empresas idôneas 
independentes, uma série de postulações que estavam na ação foram então 

                                                
169 Transcrição no evento 606. 
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convertidas em acordo, a cooperativa concordou, este acordo foi então 
celebrado em maio de 2008 e foi homologado judicialmente em 2009. 
Defesa: -Perfeito. E com relação a essa questão da transferência de 
empreendimentos para terceiros, como é que foi estabelecido isso como 
Ministério Público de São Paulo? 
Depoente:- Veja, o Ministério Público de São Paulo não entrou no detalhe de 
cada procedimento. O que ele determinou é que fossem feitas as assembleias 
seccionais, e determinou em função do acordo bem entendido, que fossem 
feitas as assembleias seccionais onde isso seria decidido. E portanto, eu talvez 
não tenho a exatidão com relação aos números, dos onze empreendimentos que 
não foi a cooperativa que concluiu a obra, houve quatro em que a opção foi 
pela continuidade da atuação da cooperativa, e aí através de comissões de 
cooperados que fariam a autogestão então do empreendimento, e nos demais 
os cooperados optaram então por negociar a transferência do empreendimento 
para construtoras. 
 [...] 
Defesa:- Perfeito. Doutor Pedro, nesta ação penal o Ministério Público 
Federal acusa o ex-Presidente Lula e a sua esposa, lamentavelmente falecida 
no curso dessa ação, dona Marisa, de terem, já em 2003, dona Marisa adquiriu 
uma cota da Bancoop relacionada a esse empreendimento Mar Cantábrico e, 
de acordo com a tese do Ministério Público, quando dona Marisa adquiriu esta 
cota, que foi no ano de 2005, ela já saberia que em 2009 a OAS 
Empreendimentos assumiria o Mar Cantábrico e daria a ela um apartamento 
diverso daquele previsto na cota. É possível que em 2005 já fosse sabido, 
conhecido, que a OAS iria assumir o Mar Cantábrico? 
Depoente:- Que eu saiba não, porque naquele momento não havia ainda a 
discussão dessa possibilidade de transferência para construtoras. A partir de 
2005 teve a nova direção da cooperativa exercendo aí assuas finalidades, 
passa a procurar acertar, regularizar a situação financeira dos 
empreendimentos e passa a cobrar os rateios adicionais, que eram devidos 
pelo custo efetivo da obra, porque na lógica da cooperativa o rateio, o valor, o 
título dos cooperados tem que corresponder exatamente ao valor do custo, se 
falta dinheiro os cooperados têm que integralizar o que falta, se sobra dinheiro 
aquilo é restituído aos cooperados. Portanto é a partir de 2005, quero crer que 
se inicia esse processo, tanto é que a demanda departe dos cooperados, o 
acionamento da promotoria do Consumidor para que passasse a cuidar do 
assunto se dá, parece-me, em 2006. 
 [...] 
Defesa:- Perfeito. Agora pelo, voltando um pouco, quer dizer, pelo regime de 
cooperativa, quando a dona Marisa adquiriu em 2005 uma cota ela não estava 
ali adquirindo naquele momento a propriedade de uma unidade, significava 
pelo regime de cooperativa que se houvesse as contribuições que foram 
contratadas, no futuro ela teria direito a uma unidade que viesse a ser 
construída, é correto esse raciocínio? 
Depoente: Exatamente, porque o que diferencia a cooperativa de uma 
incorporadora normal é que não há justamente a figura intermediária da 
cooperativa, ou seja, são os cooperados que, por intermédio da cooperativa, 
tocam o empreendimento, custeiam o empreendimento, e no final do processo 
recebem diretamente a escritura do imóvel, não há a transferência do imóvel, 
não háo registro da unidade em nome de uma incorporadora porque nesse 
caso não há incorporadora. Quando há a transferência para uma 
construtora, aí sim, a construtora passa a funcionar como uma 
incorporadora e ela então registra no nome dela aquela unidade e esta 
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unidade será depois passada àquele que é o adquirente da unidade, mas no 
caso da cooperativa não existe essa figura intermediária. 
Defesa:- O senhor teve conhecimento, notícia, da utilização de algum valor 
proveniente de contratos firmados com a Petrobras na realização das obras 
do Mar Cantábrico? 
Depoente:- Não, nunca tive nenhuma notícia sobre isso. 
[...] 
Depoente:- Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não. A postura em geral 
do Ministério Público, principalmente após o acordo judicial, foi justamente de 
que deveria a matéria ser gerida pelos cooperados e pela cooperativa, que 
deveriam então prestar contas ao Ministério Público do cumprimento do 
acordo na ação civil pública, o que foi feito. A exceção foi o Ministério Público 
criminal, onde houve um promotor criminal que promoveu uma ação criminal 
contra ex-dirigentes da cooperativa, embora eu não atuasse nesse processo eu 
acompanhei bem porque, evidente, o fato de que havia no começo um 
inquérito, depois uma ação criminal, gerava um impacto na vida da 
cooperativa e nós tínhamos preocupação do impacto que aquilo pudesse ter 
sobre o acordo. No final do ano passado, o Judiciário do estado de São Paulo 
julgou improcedente essa ação criminal e um dos argumentos, eu li a sentença, 
foi justamente o fato de que ao longo desse período que o Ministério Público 
criminal alegava que teriam sido cometidas irregularidades, a conduta dos 
dirigentes da cooperativa foi em conformidade com o acordo celebrado pelo 
próprio Ministério Público. O fato é que o Ministério Público criminal não 
levou em consideração o acordo que tinha sido celebrado pelo Ministério 
Público na área civil, mas isto depois foi negado pela juíza que julgou 
improcedente a ação, por isso é que esse acordo judicial é muito importante. 
[...] 
Defesa:- Perfeito. Em relação à transferência do empreendimento Mar 
Cantábrico para a OAS, nesse caso houve então assembleia que deliberou, os 
cooperados deliberaram por fazer essa transferência à OAS? 
Depoente:- É, como eu disse antes, eu não, noque eu fui constituído como 
advogado não cuidei especificamente de cada procedimento, mas até para 
poder colaborar com o Juízo eu procurei levantar algumas informações 
especificamente sobre esse empreendimento. Esse empreendimento, já em 
2006, portanto antes até do acordo com o Ministério Público, havia realizado 
uma assembleia seccional em que os cooperados deliberaram pela 
continuidade do empreendimento ainda no âmbito da cooperativa e por uma 
gestão participativa de uma comissão de cooperados, que foi eleita nessa 
assembleia seccional de 2006. Por isso esse empreendimento Mar Cantábrico, 
ele não aparece listado especificamente porque no acordo judicial, quando se 
fez as determinações no acordo de quais deveriam ser as obrigações, os 
procedimentos da cooperativa, não se estabelece a obrigatoriedade de 
assembleia seccional para o empreendimento Mar Cantábrico porque ele já 
estava em atividade regular. Apenas há menção ao Mar Cantábrico na 
cláusula segunda do acordo, na cláusula primeira versava sobre as 
assembleias seccionais, na cláusula segunda estabelecia que aqueles 
empreendimentos que estavam em construção deveriam ter a individualização 
de contas bancárias e CNPJ, e ali se mencionava então o Mar Cantábrico. 
Posteriormente, possivelmente pela ausência de participação de cooperados no 
custeio das obras, os cooperados do empreendimento Mar Cantábrico 
decidiram seguir os passos que já estavam sendo dados por outros cooperados, 
que estavam optando por transferência para construtoras. Assim os 
cooperados do Mar Cantábrico, juntamente com a direção da cooperativa, 
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mantiveram contato com diferentes construtoras e acabaram então optando 
por aprovar em assembleia seccional a transferência para a OAS 
Empreendimentos, que é a empresa do Grupo OAS que cuida justamente desses 
empreendimentos habitacionais. E isso foi feito, foi aprovado então em 
assembleia seccional, isso já depois inclusive do acordo judicial, isso deve ter 
sido feito em 2008 ou 2009, suponho que o acordo não estava homologado, e 
em 2009 houve a homologação judicial do acordo entre a cooperativa e a OAS 
Empreendimentos, em função da aprovação dos cooperados do 
empreendimento Mar Cantábrico em assembleia seccional. 
[...] 
Defesa: Só mais uma para encerrar. O senhor sabe dizer se o ex-Presidente 
Lula tinha relação jurídica com a Bancoop, se ele firmou algum contrato com 
a Bancoop, enfim, o senhor tem conhecimento disso? 
Depoente: Não, não tenho nenhum conhecimento disso. Eu só tive 
conhecimento do relacionamento com dona Marisa. 
[...] 
Ministério Público Federal: Certo. Permita-me insistir, o senhor se recorda se 
esse prazo era um prazo muito extenso, de 1 mês, 6 meses, ou era 1 ano? 
Depoente: É, não seria muito extenso não, seria algo de1, 2, 3 meses, no 
máximo. E aí se não fosse feita a opção, em tese aquele cooperado continuaria 
relacionado com a cooperativa, porque ele não teria sido desligado, e não se 
relacionaria com a incorporadora, aí subsistiria uma situação, que era como 
equacionar então, a relação daquele cooperado que não aderiu ao acordo com 
a cooperativa, porque mesmo não tendo aderido ao acordo obviamente aquele 
cooperado então teria um crédito correspondente aos pagamentos que havia 
efetuado. 
[...] 
Juiz Federal:- Perfeito. O senhor respondendo a perguntas do ilustre Defensor 
aqui presente, o senhor disse que essa transferência para as construtoras 
implicava, salvo engano o senhor utilizou a expressão “Um custo maior para 
os cooperados”… 
Depoente:- Para os cooperados, sem dúvida. 
Juiz Federal:- E o senhor pode explicar essa referência, “custo maior”? 
Depoente:- Perfeitamente. No regime de cooperativa, e que não precisa ser 
necessariamente em cooperativa, há muitas situações em que um grupo de 
pessoas, por exemplo, resolve construir um edifício e não incorporar, mas 
constrói a um chamado preço de custo, então a lógica da cooperativa é que 
não haja lucro, não haja a remuneração do capital, portanto o preço da 
unidade é um preço de custo. Obviamente na medida em que se passe para 
uma construtora, na construtora objetiva o retorno do seu investimento, do 
seu financiamento, então naturalmente a construtora não vai construir pelo 
preço de custo, ela vai agregar àquele custo de produção a margem de lucro 
que ela quer. Isso faz com que para os cooperados, do ponto de vista 
estritamente de custo, a transferência para a construtora implicasse num 
aumento desse valor. O que que os cooperados fizeram nisso, embora eu fosse 
advogado da cooperativa eu tenho compreensão do fenômeno, ou seja, havia 
uma situação de instabilidade na cooperativa, de dúvida sobre a possibilidade 
ou não de ela honrar os seus compromissos, e os cooperados então optaram, 
mesmo com eventualmente um custo um pouco maior, repassar para uma 
construtora para que ao fim, ao cabo, tivesse a entrega da sua unidade. 
[...] 
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Pontue-se que outros cooperados, além de Dona Marisa Letícia, 

também deixaram de fazer a opção no prazo previsto no “Termo de Acordo para 

finalização da construção do residencial Mar Cantábrico, e transferência de direitos e 

obrigações para a OAS Empreendimentos SA”.  

 

Foi o que esclareceu Fábio Hori Yonamine: 

 

Fábio Yonamine170 Defesa:- O senhor sabe se houve mais cooperados que ficaram em silêncio 
após esse prazo? 
Fábio Hori Yonamine:- Eu soube agora também, recentemente, que teve 
cooperados que iniciaram ações para buscar esse crédito com a OAS, aqueles 
que também não tinham feito a opção e foram buscar seus direitos na 
Justiça. 

 

Como se vê, não há qualquer situação excepcional ou 

inusitada na relação entre Dona Marisa Letícia e a BANCOOP. 

 

Ainda segundo a prova coligida e, em sentido divergente à 

sentença condenatória, a OAS Empreendimentos assumiu o Mar Cantábrico após 

verificar a viabilidade econômica do prédio. Não procede a tese que a empresa só 

assumiu o projeto em razão de o Apelante constar como um dos cooperados.  

 

É o que se verifica, exempli gratia, no depoimento de Carmine de 

Sivieri Neto, então Presidente da OAS Empreendimentos: 

 

Carmine de Sivieri 
Neto171 
(diretor 

superintendente da 
OAS 

Empreendimentos na 
época em que foi 

firmada a assunção das 
obras do Condomínio 

Solaris 

Defesa:- Com relação ao edifício Solaris, esse projeto de viabilidade 
financeira foi feito, foi estudado?  
Depoente:- Sim, claro, todos, todos os projetos, do Bancoop ou não tinha que 
ser feito o business plan dos projetos. 
Defesa:- E o senhor já recebeu ou viu alguém receber dentro da OAS 
Empreendimentos uma ordem ou uma recomendação, uma determinação 
para que algum empreendimento fosse feito, fosse tocado, se não tivesse 
viabilidade financeira?  
Depoente:- Não, nós só fazíamos projetos imobiliários que tivessem 
viabilidade, senão esse próprio comitê já derrubava o projeto ou ele voltava 

                                                
170 Transcrição no evento 816. 
171 Transcrição do Evento 419. 
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pelo grupo OAS) 
 

para re-estudo, mas não, se não tivesse viabilidade financeira na largada não 
ia, não podia seguir. 
Defesa:- Também especificamente com relação ao empreendimento chamado 
Mar Cantábrico, depois Solaris, na época da assunção desse empreendimento 
pela OAS da Bancoop, houve alguma recomendação, alguma ordem de quem 
quer que fosse para a OAS Empreendimentos assumir o Solaris por causa do 
ex-presidente Lula?  
Depoente:- Nunca, nós só fazíamos projetos que passassem pela viabilidade 
financeira. 
Defesa:- O senhor sabia se existia alguma reserva de um apartamento tríplex 
no Edifício Solaris ao ex-presidente Lula?  
Depoente:- Não. 
Defesa:- Havia alguma intenção, senhor Carmine, ao assumir, ainda que 
poucos empreendimentos da Bancoop, de auxiliar de qualquer forma o 
senhor Vaccari ou indiretamente o partido dos trabalhadores ou o ex-
presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva?  
Depoente:- Doutora, a decisão de entrar nos projetos do Bancoop era técnica, 
ou seja, o projeto tinha que ter viabilidade financeira senão não se sustentava 
e nós não entraríamos no projeto.  
Defesa:- Em algum momento a OAS Empreendimentos utilizou dinheiro 
advindo da Petrobrás ou de qualquer outra empresa pública relacionada à 
Construtora OAS, para construção dos empreendimentos?  
Depoente:- Doutora, nós nunca tivemos nenhum relacionamento com a 
Petrobrás, nem também nenhum relacionamento direto com a Construtora 
OAS, o nosso relacionamento era OAS Empreendimentos, em cima da OAS 
Empreendimentos a OAS Investimentos, em cima da OAS Investimentos a 
OAS S/A, que era a holding do grupo. 
Defesa:- Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, senhor Carmine. Mais uma 
última pergunta, o senhor recebeu alguma informação ou algum pedido 
quando dessas conversas iniciais, ou mesmo inclusive quando da assunção de 
alguns empreendimentos da Bancoop pela OAS Empreendimentos, no sentido 
de que uma unidade específica deveria ser preservada para o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, mais especificamente um tríplex no Edifício Solaris, 
no Guarujá? 
Depoente:- Não, doutora. 
[...] 
Defesa:- Perfeito. Em relação, eu queria voltar um pouquinho, quando a 
OAS Empreendimentos assumiu algumas obras, alguns empreendimentos da 
Bancoop, o senhor respondendo a uma questão de uma colega advogada 
disse que foram em torno de 5 ou 6, é esse o número?  
Depoente:- Eu acredito que sim, doutor, pode ter sido um ou outro a mais, 
mas não foram todos os empreendimentos da Bancoop, doutor.  
Defesa:- E o primeiro não foi o Solaris?  
Depoente:- Não, não, não, acho que o Solaris pode ter sido o quarto ou quinto, 
o primeiro foi um projeto que eu me lembro bem, Altos de Butantã, era no 
bairro do Butantã, em São Paulo. 
Defesa:- Perfeito. Doutor Carmine, só para então confirmar, quer dizer, o 
senhor tem conhecimento de que outras empresas também negociaram com a 
Bancoop a assunção de empreendimentos que até então eram tocados ou 
conduzidos por aquela cooperativa?  
Depoente:- Quando eu estive nessa reunião do Bancoop, que nós começamos 
a estudar os projetos, sim, foi mencionado que outras empresas estavam sim 
estudando, eu não sei dizer quais, não sei dizer quais projetos, mas diziam 
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que tinham também outras empresas estudando sim os empreendimentos da 
Bancoop. 
Defesa:- Nesse caso do Solaris, o senhor mencionou que era público dentro 
da empresa que a família do ex-presidente Lula tinha uma cota daquele 
empreendimento originado na Bancoop, é isso? 
Depoente:- Isso, todo mundo sabia que tinha uma cota.  
Defesa:- Perfeito. Depoente:- Que o presidente Lula tinha uma cota. 

 

Ademais, a sentença condenatória também utiliza como indício o 

fato da OAS não ter efetuado reformas em outros apartamentos do Condomínio Solaris 

e que, além disso, não tinha por praxe fazê-lo nos seus demais empreendimentos 

imobiliários. 

 

Esse argumento, concessa venia, não prospera. 

 

Afinal, nem é preciso uma análise muito profunda para que se 

verifique a peculiaridade da situação: a possibilidade de se ter uma ex-Primeira 

Dama como quotista e, além dela, um ex-Presidente da República como possível 

interessado em um dos apartamentos.  

 

Era evidente, portanto, o interesse da OAS Empreendimentos em 

cooptar o interesse do inusitado cliente, visto que, por óbvio, a presença de um ex-

Presidente da República – conhecido nacionalmente – entre os condôminos 

incrementaria a atratividade do imóvel de forma imensurável.  

 

A excepcionalidade da situação foi, inclusive, reconhecida por 

diversas testemunhas durante a instrução processual. Traz-se, exempli gratia: 

 
Depoente Trecho de interesse 

Ricardo Marques 
Imbassahy (diretor 

da OAS 
Empreendimentos)172 

Defesa:- O senhor sabe dizer se era comum um ex-presidente da república 
procurar a OAS Empreendimentos a fim de verificar a possibilidade de 
compra de um imóvel, isso acontecia todos os dias? 
Depoente:- Não. 

                                                
172 Transcrição no evento 419. 
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Mariuza Aparecida 
Marques173 

Ministério Público Federal:- A senhora falou no começo, salvo engano uma 
das primeira perguntas que eu fiz, que, me diga se eu estiver errado, por favor, 
que se dizia que o apartamento seria para o ex-presidente Lula, é isso mesmo 
que a senhora disse no começo, não?  
Defesa:- Ela já disse isso não é, doutor?  
Ministério Público Federal:- Eu estou perguntando se ela disse, é isso mesmo? 
Defesa:- Ela não falou isso.  
Defesa:- Pois é, isso é constatação geral, excelência, então, quer dizer, quantas 
vezes nós vamos ficar com perguntas que induzem a testemunha? 
Juiz Federal:- Doutor, ela falou inclusive isso, me corrija se eu estiver errado. 
Ministério Público Federal:- A senhora poderia repetir o que a senhora falou, 
senhora Mariuza, só pra gente...  
Depoente:- Não, eu disse que a gente tinha um cliente potencial que seria o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ministério Público Federal:- Será que a senhora pode só tentar detalhar um 
pouco mais o que passaram para senhora a esse respeito?  
Depoente:- Do cliente em potencial?  
Ministério Público Federal:- Isso.  
Depoente:- Só falaram que era um cliente que não era uma pessoa comum, 
era uma pessoa...  
Juiz Federal:- Famosa?  
Depoente:- O ex-presidente que teria interesse na compra da unidade, foi isso 
que informaram, não tem como detalhar mais que isso. 
[...] 
Defesa:- Perfeito. Quantas vezes a senhora participou de um processo de 
venda em que o cliente em potencial fosse um ex-presidente da república? 
Depoente:- Nenhuma, somente nesta.  
Defesa:- Essa era uma situação então diferenciada? 
Depoente:- Sim. 

 
Até corretores utilizavam a imagem do Apelante para tentar 

captar potenciais interessados. Nesse sentido, v.g, o depoimento de José Afonso 

Pinheiro:  

 
Depoente Trecho Pertinente 

José Afonso Pinheiro Defesa:- Sim, excelência. Quando o senhor disse, respondendo a perguntas do 
doutor procurador da república, que os condôminos diziam que o ex-
presidente Lula tinha um apartamento no local, é isso que o senhor respondeu? 
José Afonso Pinheiro:- Oi? Repete. 
Defesa:- Os condôminos diziam ao senhor que o ex-presidente Lula tinha um 
apartamento no Condomínio Solaris? 
José Afonso Pinheiro:- Inclusive tinham corretores que faziam as vendas de 
apartamentos no Condomínio Solaris, exatamente pessoas compravam 
porque achavam que o ex-presidente tinha um apartamento lá, os corretores 
mesmo faziam a propaganda do apartamento. 
Defesa:- Faziam propaganda dizendo que o ex-presidente Lula tinha um 
apartamento lá? 

                                                
173 Transcrição no evento 425.  
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José Afonso Pinheiro:- Exato, que ele tinha, que ele tem, né. 
Defesa:- Isso era usado na propaganda de venda, então? 
José Afonso Pinheiro:- É, porque tinha corretor que falava Olha, aqui é o 
prédio que o presidente Lula tem um apartamento'. 
 

Possivelmente, tais fatores levaram a OAS Empreendimentos a 

realizar as referidas reformas no imóvel, com o escopo de torná-lo mais atrativo tanto 

para o Apelante (como possível interessado), como para outro eventual interessado174.  

 

Isso não quer dizer, todavia, que as alterações na unidade 

teriam sido feitas a pedido dos potenciais clientes. Nem há provas nesse sentido.  

 

Também evidente que, caso o Apelante, junto com sua esposa, 

decidisse adquirir o imóvel, o fariam pagando seu integral valor, incluindo as 

reformas efetuadas, subtraído, obviamente, o montante referente à cota-parte 

previamente adquirida por Dona Marisa Letícia.  

 

Além disso, também foi esclarecido pelo Apelante em seu 

interrogatório que, em outubro de 2013, Léo Pinheiro lhe fez uma visita e ao final, fez o 

convite para que a família fosse conhecer o Edifício Solaris, uma vez que Dona Marisa 

Letícia ainda mantinha o crédito relativo aos valores que tinha investido — e poderia 

utilizá-lo na compra de qualquer apartamento da OAS Empreendimentos. 

 

O Apelante e Dona Marisa Letícia somente aceitaram o convite 

de Léo Pinheiro em fevereiro de 2014, quando foram ao local para conhecer a unidade 

164-A. Esta foi a única vez que o Apelante esteve no prédio, como narrado em seu 

interrogatório: 

 

                                                
174 Nesse sentido, oportuno trazer o depoimento de Roberto Ferreira Moreira: 
“Defesa:- Certo. Quando o senhor prestou esse depoimento o senhor disse que esta reforma realizada na 
unidade 164-A serviria para qualquer pessoa interessada na unidade, o senhor confirma isso? 
Roberto Moreira Ferreira:- Confirmo, ele, a reforma foi feita para o ex-presidente, se ele não 
adquirisse, enfim, a unidade poderia ser, depois dele poderia ser vendida a alguma outra pessoa.” 
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Depoente Trecho Pertinente 
Luiz Inácio Lula da 

Silva175 
Juiz Federal:- O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento tríplex 
164-A, Condomínio Solaris? 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Estive em 2014. 
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor esteve no local? 
Luiz Inácio Lula da Silva:- Uma vez. 
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa 
visita? 
Luiz Inácio Lula da Silva:- O Leo esteve, eu já disse aqui também, o Léo 
esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele 
tinha acho que mais um apartamento dos normais e o tríplex, eu fiu lá ver o 
apartamento, fui lá ver o apartamento, coloquei quinhentos defeitos no 
apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Leo sobre o apartamento. 

 

As explicações do Apelante estão em harmonia com o 

depoimento de Valmir Moraes, tenente do Exército e que integra a equipe de apoio 

institucional do Apelante — direito de todos que já ocuparam o cargo de Presidente da 

República176: 

 

Depoente Trecho Pertinente 
Valmir Moraes 

(Apoio 
Institucional do 

Apelante)177 

Defesa:- E nessa função o senhor acompanhou o ex-presidente Lula em alguma 
viagem ao município do Guarujá, estado de São Paulo? 
Depoente:- Acompanhei sim, senhor. 
Defesa:- Em quantas viagens o senhor acompanhou o ex-presidente Lula? 
Depoente:- Fiz uma única viagem à cidade do Guarujá. 
[...] 
Defesa:- Perfeito. E essa viagem, o senhor foi ao Guarujá para alguma 
finalidade, acompanhando o ex-presidente Lula?  
Depoente:- Sim, no término do serviço do dia anterior à viagem, o presidente disse 
que iríamos para o Guarujá no outro dia pela manhã, juntamente com dona 
Marisa, porque ela havia comprado, me lembro bem das palavras dele, antes de 
ele ser presidente ela havia entrado na cooperativa para comprar uma cota de um 
apartamento e ela fez de início o pagamento disso aí, desse valor, e que só agora 
esse prédio estaria pronto, eles iriam lá olhar esse prédio para verificar a intenção 
de compra. 
[...] 
Defesa:- Quando o senhor chegou ao local, o senhor Léo Pinheiro, diretor da OAS, 
estava no local? 
Depoente:- Estava sim, senhor, ele estava com mais duas pessoas que eu não sei 
quem são, estavam no subsolo quando eu entrei com o carro. 

                                                
175 Transcrição no evento 885. 
176 Também os documentos encaminhados pela Presidência da República (Evento 700) mostraram 
que os assessores institucionais do Apelante não estiveram no Guarujá após janeiro de 2011. A 
última vez que lá estiveram foi para acompanhar o Apelante em alguns dias de descanso na Base 
Militar do Guarujá, como retratado pela imprensa (https://oglobo.globo.com/politica/convite-para-
lula-ficar-na-base-militar-do-guaruja-partiu-do-ministro-nelson-jobim-2841683). 
177 Transcrição no evento 669. 
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Defesa:- E o senhor se espantou com o fato de um diretor da empresa responsável 
pela venda dos imóveis estar aguardando o ex-presidente Lula ou isso era uma 
situação normal para o senhor? 
Depoente:- Ah, doutor, pra mim é normal, porque o presidente, como ele foi 
presidente do Brasil e tem todo esse tratamento diferenciado, é comum aonde ele 
vai, em algum... Vai a um hospital o diretor recebe, se vai numa empresa, o 
presidente ou o diretor recebe ele, então pra mim isso era normal, não houve 
nada de diferente nisso, pra mim não. 
Defesa:- E depois que o senhor deixou o local junto com o ex-presidente Lula e 
dona Marisa, o senhor ouviu deles algum comentário sobre o imóvel? 
Depoente:- Não, nesse deslocamento Guarujá – São Bernardo do Campo, não ouvi 
nada, não comentaram, detalhe que eu me lembro perfeitamente foi quando... Nós 
deixamos o presidente numa agenda em São Paulo, nós viemos para São Bernardo, 
a dona Marisa desembarcou na garagem, desembarcou na garagem, até aquele 
momento o presidente estava quieto, não falou nada, veio conversando sobre outros 
assuntos, aí quando a dona Marisa desembarcou, que ele iniciou o deslocamento 
para São Paulo, ele foi bem claro, ele falou assim, deixa eu me lembrar as 
palavras exatas dele, falou assim “Sabe quando que eu vou frequentar esse 
apartamento? Nunca”, são palavras dele, aí falou assim “Sabe o que eu vou 
fazer? Vou pedir para a Marisa não comprar esse apartamento”, foi até aí, “Vou 
pedir o que ela pagou, quero de volta, e ela não vai comprar esse apartamento”, 
foram as palavras do presidente quando ele deixou a dona Marisa e se abriu, 
falando sobre esse apartamento, até então estavam quietos, não falaram nada. 
Depoente:- Eu tive a informação que o Moura, da minha equipe, ele esteve uma vez 
com dona Marisa lá.  
Defesa:- Certo, mas com o ex-presidente Lula esta foi, aquela vez foi a única? 
Depoente:- Eu sempre estou com ele, passo a semana praticamente, e não houve 
nenhum deslocamento durante a semana ou qualquer dia da semana depois desse 
fato que eu estou contando para o senhor agora, uma única vez que eu fui com ele 
lá. 
[...] 
Defesa:- Alguma vez o senhor teve conhecimento de que o ex-presidente Lula ou 
dona Marisa tiveram qualquer participação em reforma de um apartamento nesse 
Condomínio Solaris, no Guarujá? 
Depoente:- Não, senhor, nunca tive. Depois dessa data que eu retornei com o 
presidente, que fizemos essa viagem ao Guarujá, nunca mais ele me falou desse 
apartamento, nem dentro do carro, nem por telefone, nunca mais ouvi falar desse 
apartamento. 

 

Dona Marisa Letícia esteve mais uma vez no apartamento, 

ocasião em que concluiu que o imóvel não atendia às necessidades da família e, por 

isso, desistiu da compra. 

 

Foi o que narrou também o Apelante em seu interrogatório: 
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Depoente Trecho Pertinente 
Luiz Inácio Lula da 

Silva 
Depoente: Me parece que minha esposa esteve mais uma vez. 
[...] 
Depoente: Me parece que ela foi, me parece que ela foi como meu filho Fábio 
e chegou lá o apartamento estava desmontado, estava totalmente desmontado, 
é a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. 
Juiz Federal:- Com qual propósito a senhora sua esposa teria feito essa 
visita: 
Depoente: Certamente ela iria dizer que eu não queria mais o apartamento, 
porque quando fui ao apartamento eu percebi que aquele apartamento era 
praticamente inutilizável por mim pelo fato de seu ser, independentemente da 
minha vontade, uma figura pública e eu só poderia ir naquela pratica ou 
segunda-feira ou quarta-feira de cinzas. 
[...] 
Depoente: Na verdade no dia em que eu fui ver eu me dei conta de que não 
era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, naquele 
local, eu não teria como ir à praia. Segundo: o apartamento era muito 
pequeno para uma família de cinco filhos, oito neto, e agora uma bisneta. 
Juiz Federal:- Então logo na sua primeira visita o senhor já entendeu que 
não ficaria? 
Depoente: Eu fiquei consciente que não poderia. 
[...] 
Depoente: Depois que soube que a dona Marisa foi a segunda fez, eu fiquei 
sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha 
interesse de comprar. 
Juiz Federal:- o senhor ex-presidente sabe dizer se a falta de realização 
dessas reformas ou de instalação de cozinha, ou de instalação de elevador, 
em agosto de 2014, foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente 
resolveu não ficar com o imóvel? 
Depoente: Eu não tinha como ficar. 
Juiz Federal:- Esse foi o motivo também que influiu na decisão ou não? 
Depoente: Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o 
apartamento. 

 

A família do Apelante jamais teve a posse do imóvel (as 

“chaves”), jamais passou um dia ou uma noite ali. Veja-se o depoimento de Mariuza 

Aparecida da Silva Marques, engenheira da OAS Empreendimentos que acompanhou 

diretamente as obras do Solaris: 

 

Depoente Trecho Pertinente 
Mariuza 

Aparecida da 
Defesa:- Perfeito. A senhora, respondendo a perguntas do doutor procurador, disse 
quem tinha a chave desse imóvel, a senhora tem algum elemento para afirmar que o 
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Silva Marques 
(engenheira da 

OAS)178 

ex-presidente Lula ou a senhora Marisa, ou os filhos do casal, tinham chave desse 
imóvel? 
Depoente:- Não, eles não tinham a chave desse imóvel. 
Defesa:- Atualmente, essa unidade 164-A a senhora disse que está em nome da 
OAS, permanece em nome da OAS? 
Depoente:- Sim, no sistema que eu tenho acesso a todos os clientes que eu 
atendo, esta unidade está lá como sendo de propriedade da OAS. 
Defesa:- E foi dito para a senhora ao passar esse projeto que esse apartamento 
seria do ex-presidente Lula ou dos seus familiares? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- A senhora sabe se foi concluída alguma venda dessa unidade para o ex-
presidente Lula ou seus familiares? 
Depoente:- Não tenho esse acesso. 
Defesa:- A senhora teve conhecimento, teve acesso, de algum documento 
assinado pelo ex-presidente Lula ou senhora Marisa em relação a esse 
apartamento 164-A? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- Então a senhora nunca conversou com o senhor Léo Pinheiro sobre esta 
unidade 164-A? 
Depoente:- Não, nunca. 
Defesa:- Nem ouviu dele nenhuma afirmação de que esta unidade 164-A 
pertenceria ao ex-presidente Lula ou à senhora Marisa? 
Depoente:- Não, nunca ouvi. 

 
   O depoimento de Mariuza Aparecida da Silva Marques é 

harmônico com o depoimento de Igor Ramos Pontes, também engenheiro da OAS 

Empreendimentos: 

 
Depoente Trecho Pertinente 

Igor Ramos Pontes 
(Engenheiro da OAS 
Empreendimentos)179 

Defesa:- E o senhor sabe ou tem conhecimento se o ex-presidente Lula ou algum 
dos seus familiares assinou algum boletim de vistoria, ou BVU, em relação a 
essa unidade 164-A? 
Depoente:- Não, não houve boletim de vistoria dessa unidade. 
Defesa:- Então para o procedimento da empresa não houve entrega dessa 
unidade para o ex-presidente Lula ou para qualquer dos seus familiares? 
Depoente:- Não, na verdade essa unidade estava em nome da OAS 
Empreendimentos e o boletim de vistoria é feito com o proprietário, então 
naquela ocasião, ou seja, o apartamento até hoje na verdade ainda é da OAS, 
não tinha proprietário da unidade e não foi feita nenhuma formalização de 
vistoria. 
[...] 
Depoente:- Ah, vou dizer umas 10 vezes ao longo de um período de 2 anos. 
Defesa:- E nessas 10 vezes, além desta única visita do ex-presidente Lula e das 
duas visitas de dona Marisa, o senhor encontrou com eles mais alguma vez 
nesse Condomínio Solaris? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- O senhor teve conhecimento se, além dessas visitas, houve alguma outra 

                                                
178 Transcrição no evento 425. 
179 Transcrição no evento 425. 
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visita da parte deles? 
Depoente:- Que eu saiba não. 
[...] 
Defesa:- O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Lula, a senhora Marisa 
ou qualquer dos seus familiares usaram esta unidade 164-A, fizeram uso desse 
apartamento? 
Depoente:- Não, esse apartamento se manteve com a chave de posse da 
empresa, como até hoje está, ninguém fez uso do apartamento. 
Defesa:- O senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, senhora Marisa ou 
qualquer dos seus familiares tiveram chave desse apartamento? 
Depoente:- Não, eu comentei agora, não, de forma alguma, essas chaves 
ficaram com a empresa. 

 

Na mesma linha também foi o esclarecimento do corréu Roberto 

Moreira Ferreira: 

 
Depoente Trecho Pertinente 

Roberto Moreira 
Ferreira180  

Defesa: Bom dia, senhor Roberto. Cristiano Zanin Martins pela defesa do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor sabe dizer se havia um 
procedimento formal de entrega de unidades da OAS Empreendimentos?  
Roberto Moreira Ferreira: Sim. 
Defesa: De unidade, e o senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula ou dona 
Marisa, ou alguém da família, assinou algum boletim de vistoria de unidade?  
Roberto Moreira Ferreira: Não assinou.  
Defesa: É condição fundamental dentro da OAS Empreendimentos a assinatura 
do boletim de vistoria de unidade para o recebimento das chaves?  
Roberto Moreira Ferreira: Sim.  
Defesa: O ex-presidente Lula ou dona Marisa, ou alguém da família, recebeu as 
chaves desse imóvel 164A?  
Roberto Moreira Ferreira: Não, não recebeu.  
Defesa: Recebeu a escritura desse imóvel?  
Roberto Moreira Ferreira: Não, não recebeu. 
[...] 
Defesa: O senhor teve conhecimento da utilização de debêntures pela OAS 
Empreendimentos para financiar construções dos seus empreendimentos?  
Roberto Moreira Ferreira: Sei que houve uma operação de debêntures, mas foi 
feita pelo financeiro, não sei dizer o que era, mas sei que houve uma operação 
anterior à minha estada na empresa. 
Defesa: Certo. O senhor prestou algum depoimento no Ministério Público Federal 
anteriormente a este depoimento de hoje?  
Roberto Moreira Ferreira: Sim, acho que para vocês, para vocês mesmos.  

 
Diante da ausência de interesse em adquirir dita unidade da OAS 

Empreendimentos, em 26 de novembro de 2015, Dona Marisa Letícia assinou o “Termo 

de Declaração, Compromisso e Requerimento de Demissão do Quadro de Sócios da 

                                                
180 Transcrição no evento 869. 
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Seccional Mar Cantábrico da Bancoop”181 — um documento padrão elaborado em 

2009:  

 

 

 
Por meio desse documento, foi solicitada a devolução do dinheiro 

investido na cota-parte adquirida da BANCOOP, em 36 parcelas, descontado 10% do 

valor apurado — nas mesmas condições de todos os associados que não aderiram ao 

contrato com a OAS em 2009. 

 

   Sucedeu que, passados aproximadamente oito meses do pedido de 

restituição formulado, não houve a devolução de qualquer valor investido, razão pela 

qual viu-se ela obrigada a propor ação judicial com esta finalidade contra a 

BANCOOP e a OAS — que assumira a obrigação de restituição de valores em 

juízo. A ação tramita perante a 34ª Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo 

(processo nº. 1076258-69.2016.8.26.0100182), ainda sem julgamento. 

 

Em conclusão: Dona Marisa Letícia fez pagamentos à 

BANCOOP após ter adquirido, em 2005, uma quota-parte e não recebeu qualquer 

unidade imobiliária. Depois da transferência do empreendimento para a OAS 

Empreendimentos, chegou a verificar a possibilidade da compra de uma unidade, mas 

decidiu por pedir a restituição dos valores investidos, situação que atualmente é objeto 

de uma ação judicial. É isso que emerge da prova dos autos. 

 

                                                
181 Disponível no Evento 85 “OUT11”. 
182 Disponível no Evento 85 “OUT11”. 
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 Para tentar justificar a condenação imposta ao Apelante, aquele 

juízo reputou como elemento relevante de prova uma reportagem veiculada pelo 

“Globo” no ano de 2010. Oportuno trazer à baila o referido trecho: 

 

“376. Releva destacar que, no ano seguinte à transferência do empreendimento 
imobiliário para a OAS Empreendimentos, o Jornal OGlobo, publicou matéria 
da jornalista Tatiana Farah, mais especificamente em 10/03/2010, com 
atualização em 01/11/2011, com o seguinte título ‘Caso Bancoop: triplex do 
casal Lula está atrasado’ (evento 3, comp230). Transcrevem-se, por oportuno, 
trechos da matéria: 
 
‘O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua mulher, Marisa Letícia, são 
donos de uma cobertura na praia das Astúrias, no Guarujá, mas amargam há 
cinco anos na fila de cooperados da Bancoop (Cooperativa Habitacional dos 
Bancários de São Paulo) para receber o imóvel. A solução encontrada pelos 
cerca de 120 futuros proprietários do empreendimento foi deixar de lado a 
Bancoop e entregar o Residenal Mar Cantábrico à Construtora OAS que 
prometeu concluir as obras em dois anos. Procurada, a Presidência confirmou 
que Lula continua proprietário do imóvel. 
 
[...] 
 
O prédio, no entanto, está no osso: sem nenhum acabamento, nem portas, 
janelas ou elevadores. É nele que a família Lula da Silva deverá ocupar a 
cobertura triplex, com vista para o mar. Apesar dos imponentes 19 andares e 
de um projeto que prevê duas torres, com apartamentos entre 80 e 240 metros 
quadrados, o Mar Cantábrico é conhecido na vizinhança como o 'prédio 
abandonado'. (Base governista derruba requerimento para convocação de 
promotor do caso Bancoop) 
 
[...] 
 
Presidente declarou imóvel em 2006 no nome da primeira-dama 
 
Na declaração de bens feita para a candidatura à reeleição, em 2006, o 
presidente informou sobre o imóvel, afirmando ter participação na cooperativa 
habitacional para o apartamento em construção. O contrato foi assinado em 
maio de 2005, em nome da primeira-dama. Segundo a declaração feita por 
Lula ao TSE (Tribunal Superior Eleitora), a família já havia pagado R$ 
47.695,38. Mas o apartamento mais simples, de três quartos, foi oferecido pela 
Bancoop por R$ 192.533,20. O medo de muitos deles é que agora o preço final 
chegue a triplicar, já que o empreendimento foi incorporado pela OAS, que não 
cobrará o prometido preço de custo da Bancoop.’ 
 
377. A matéria em questão é bastante relevante do ponto de vista probatório, 
pois foi feita em 10/03/2010, com atualização em 01/11/2011, ou seja, quando 
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não havia qualquer investigação ou sequer intenção de investigação 
envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva ou o referido apartamento triplex. Não 
havia, por evidente, como a jornalista em 2010 ou 2011 antever que, no final de 
2014, ou seja, três anos depois, a questão envolvendo o ex-Presidente e o 
apartamento triplex seria revestida de polêmica e daria causa à uma 
investigação criminal.” (destacou-se)  
 

Frise-se, antes de qualquer coisa, a temeridade de se atribuir 

elevado valor probatório a uma reportagem jornalística, máxime no âmbito de 

uma ação penal. Manchete de jornal faz coisa julgada? 

 

   Registre-se, neste ponto, que o entendimento do Juízo colide com 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Com efeito, no julgamento 

do Agravo Regimental na PET nº 2.805-8/DF, de Relatoria do Ministro Nelson Jobim, a 

Excelsa Corte firmou entendimento segundo o qual reportagens jornalísticas não 

podem ser consideradas como indícios da prática de um delito e sequer servem 

como fundamento para a instauração de um procedimento criminal investigatório: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E 
TELEFÔNICO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DUPLICIDADE DA NOTÍCIA-
CRIME. 
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi objeto de exame da 
decisão agravada. É equivocada a alegação do agravante de que a decisão 
agravada não apreciou a existência do contrato e seu conteúdo. Os honorários 
e a forma de pagamento contratados não podem ser apontados como ilegais, a 
ponto de permitirem que se instaure uma ação penal. O pagamento das 
parcelas avençadas no referido contrato, nada mais é do que uma obrigação da 
parte contratante. 
2. Para autorizar-se a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, medida 
excepcional, é necessário que hajam indícios suficientes da prática de um 
delito. A pretensão do agravante se ampara em meras matérias jornalísticas, 
não suficientes para caracterizar-se como indícios. O que ele pretende é a 
devassa da vida do Senhor Deputado Federal para fins políticos. É necessário 
que a acusação tenha plausibilidade e verossimilhança para ensejar a quebra 
dos sigilos bancários, fiscal e telefônico. 
3. Declaração constante de matéria jornalística não pode ser acolhida como 
fundamento para a instauração de um procedimento criminal. 
4. A matéria jornalística publicada foi encaminhada ao Ministério Público. A 
apresentação da mesma neste Tribunal tem a finalidade de causar repercussão 
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na campanha eleitoral, o que não é admissível. Agravo provido e pedido não 
conhecido.”183 (destacou-se) 

 

Outrossim, o contexto no qual foi inserida a aludida reportagem 

ignorou as relevantes razões expostas pela Defesa em suas alegações finais. Necessário 

relembrá-las: 

 

(i) notícia de jornal não é elemento de prova; 

 
(ii) há uma confusão entre a propriedade do imóvel e a propriedade da 

quota-parte adquirida por Dona Marisa Letícia. Prova disso é que logo 

em seguida a notícia afirma que o “Presidente declarou o imóvel em 

2006”, referindo-se, evidentemente, à quota-parte declarada ao TSE pelo 

então candidato a reeleição. Tal declaração foi, inclusive, juntada à 

exordial acusatória;  

 
(iii) por fim, a notícia ainda presume erroneamente que o valor declarado 

ao TSE se referia ao apartamento tríplex, quando na verdade versava 

sobre o apartamento tipo, correspondente à quota adquirida por Dona 

Marisa Letícia em 2005 da BANCOOP. 

 

O raciocínio verificado na sentença também se mostra ilógico 

quando se verifica a óbvia impossibilidade de o Apelante – pessoa notória e 

mundialmente conhecida – receber a “propriedade de fato” de um imóvel e esconder tal 

fato do conhecimento público, que, inevitavelmente, iria procurar saber de quem era o 

apartamento, quem pagou por ele, como pagou, quem o frequenta etc. 

 

Aliás, a reportagem de 2010 somente confirma esse raciocínio e 

demonstra o equívoco da tese ministerial.  

 

                                                
183 STF, Pet 2805 AgR, Rel. Ministro Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 13.11.2002, publ. 27.02.2004.  
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Por tais razões, não há como se extrair qualquer conclusão 

relevante, do ponto de vista probatório, da referida reportagem.  

 

Deflui do exposto, ao contrário do quanto afirmado pelo Juízo 

a quo, que nenhum elemento do delito de corrupção ou qualquer recebimento de 

vantagem indevida foram comprovados. Nada há para se extrair de ilegal da prova 

documental juntada aos autos. 

 

V.1.8.2 DA CONVENIÊNCIA DO USO DE FALAZES DEPOIMENTOS DE DELATORES 

INFORMAIS E SUA INDISPENSABILIDADE NA CONDENAÇÃO 

 

“O aspecto que venho ressaltar – 
impossibilidade de condenação 
penal com suporte unicamente em 
depoimento prestado pelo agente 
colaborador [...] – constitui importante 
limitação de ordem jurídica que, incidindo 
sobre os poderes do Estado, objetiva 
impedir que falsas imputações dirigidas a 
terceiros “sob pretexto de colaboração com 
a justiça” possam provocar inaceitáveis 
erros judiciários, com injustas condenações 
de pessoas inocentes.” 184 (destacou-se) 

 

Ao se analisarem os fundamentos da sentença ora combatida, 

verifica-se que esta se amparou, decididamente, nas declarações dos corréus e 

postulantes a delatores Léo Pinheiro e Agenor Franklin. 

 

Esses corréus já foram condenados a décadas de reclusão e, para 

minorar-lhes a aflição, tentaram, anteriormente, firmar acordos de colaboração com a 

Justiça. Tais acordos, entretanto, foram rejeitados por, supostamente, não terem 

apresentado elementos idôneos que pudessem incriminar o Apelante.  

 

                                                
184 Voto do Ministro Celso de Mello no HC 127.483, julgado em 27.08.2015.  
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Antes de aprofundar a real situação – fática e jurídica – que 

determinou radical mudança no comportamento processual dos dois coacusados, faz-se 

imperioso discorrer, de forma sucinta embora, sobre o atual – pandêmico e indevido – 

uso da colaboração premiada nos procedimentos criminais atuais. 

 

Isto se faz necessário até porque a situação de Léo Pinheiro e 

Agenor Franklin é assustadoramente semelhante a outros casos ocorridos nas grandes 

operações deflagradas nos últimos anos. Nestes, os “colaboradores”, sob o pretexto de 

servir e auxiliar a justiça, apresentaram versões que mencionaram o nome do Apelante 

e, em troca, receberam desproporcionais benefícios, ainda que suas declarações não 

fossem acompanhadas de elementos mínimos de corroboração. Ridículo escambo 

em nome da Justiça! 

 

Vamos a eles.  

 

a) da colaboração premiada nos dias atuais: o incentivo a acusações falsas, em 

desfavor de indivíduos previamente selecionados 

 

Não obstante o legislador ter previsto o instituto da delação 

premiada com inúmeras e necessárias condições e ressalvas, e de a jurisprudência da 

nossa Suprema Corte haver definido que a colaboração premiada constitui apenas meio 

de obtenção de prova, verifica-se que a sua aplicação, na prática, foi completamente 

desvirtuada, com fins absolutamente alheios ao auxílio na elucidação de fatos 

criminosos. 

 

Infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente a 

homologação de delações destituídas dos mínimos elementos ou pressupostos de 

validade. Além disso, também se tem verificado uma ilegal indicação, por parte do 

órgão acusador, de quem o colaborador deve “entregar” em sua delação, oferecendo-se 

em troca benefícios exuberantes – à margem da lei, registre-se – que traz o cenário 
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perfeito: basta ao delator mencionar o “alvo” em sua colaboração para ser considerado 

digno de receber as benesses. Descarada barganha, em detrimento da verdade! 

 

Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, GILMAR MENDES, expôs tal situação: 

 
"Quem acompanha o processo de delação sabe que há um tipo de indicação 
por parte dos investigadores e dos promotores para que determinadas pessoas 
sejam citadas. Portanto, há um tipo de negociação, de falar aquilo que o outro 
quer ouvir."185  

 
Ademais, encontram-se críticas duras e bem fundamentadas 

mesmo no STF que, em julgamento ocorrido no dia 28.06.2017, em seu Plenário, 

vergastou-lhe a degenerescência186. Oportuna a transcrição dos principais trechos do 

julgado em causa: 

 
“O próprio legislador se preocupou entanto assentar ao proibir a condenação 
baseada na palavra do colaborador, art. 4º parágrafo 16 da Lei 12.850. Do 
ponto de vista do delatado, o acordo também documenta a preferência do MP, 
a troca do todo de parte da pena do delator pela punição do delatado. Não 
acho que o sistema atual seja bom, pelo contrário, o delator é fortemente 
incentivado a entregar delitos verdadeiros ou fictícios, especialmente quando 
os delatados são pessoas conhecidas. Nós ouvimos, todos nós recebemos nos 
nossos gabinetes, advogados conhecidos que, pela fé do grau dizem que 
delatores foram estimulados, inclusive com lista de nomes que deviam ser 
delatados sob pena deles não colherem o benefício [...].” (destacou-se) 
 
“[...] Estou convicto de que esse sistema expõe de forma excessiva a honra dos 
delatados dos quais são apresentados a sociedade como culpados mesmo antes 
de saberem do que. Faz tempo que venho chamando a atenção para esse ponto 
e pretendo continuar Presidente. Creio que temos evoluir em soluções 
jurisprudenciais e legislativas reforçando a presunção de inocência sem 
impedir investigações, mas o caso concreto não ideal para tanto, na medida do 
possível, pretendo evitar avançar na análise da validade do acordo de 
colaboração em questão até por não ter sido trazida ao colegiado pelo Relator 
em toda sua extensão. Procurarei pontuar o meu voto com outras experiências 
de colaboração premiada que são do conhecimento da corte. Tenho que os 
diversos casos de delação são suficientes para demonstrar o abuso nas 

                                                
185 http://www.conjur.com.br/2017-abr-16/investigadores-indicam-delatores-ouvir-gilmar-mendes 
186 Julgamento da QO na PET 7074 e do AgR na PET 7074. Julgamento disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=gCjm3mc6go8 >  
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promessas ao delator e o pouco com Direitos do delatado. Dito isso, o que mais 
importa é fixar as bases do controle judicial dos acordos de colaboração 
premiada. É nesse contexto que quero assentar o propósito do meu voto, 
reforçar o controle jurisdicional dos atos de colaboração premiada [...]” 
 
“[...] Pretendo demonstrar no curso da argumentação que os parâmetros legais 
que deveriam reger os acordos nunca foram devidamente checados. Hoje são 
cada vez menos lembrados, criou-se um tipo de Direito Penal de Curitiba, 
normas que não tem nada a haver com o que está na lei e portanto se torna 
impossível o controle da legalidade. Pouco importa o que a corte irá decidir 
porque isso será mudado daqui a pouco, tendo em vista as más práticas que se 
desenvolveram [...]”  

 
“[...] Combate a crime não se pode fazer cometendo crimes ou 
irregularidades. No âmbito da Lava Jato nunca houve maior preocupação em 
seguir a risca os parâmetros que deveriam reger a discricionariedade e de 
forma progressiva novos expedientes foram introduzidos tanto em beneficio 
do colaborador quanto da acusação conforme as tratativas das partes.  
 
“[...] Ao que se sabe até o momento as cláusulas acordadas tem sido 
aplicadas nas instâncias inferiores sem maior contestação, de tudo se percebe 
de forma inequívoca, que a legalidade dos acordos não está sendo avaliada 
em momento algum. Essa é a verdade dos fatos [...]”  
“ [...] Todos esses casos tem em comum: investigações sem futuro são movidas 
contra pessoas que não serão acusadas de nada mas que para demonstrar a 
própria inocência teriam que produzir prova negativa. [...]”  
 

Por fim, referido Ministro ainda mencionou uma situação 

constantemente discutida na “Lava Jato”: o uso da prisão preventiva para forçar uma 

delação. Transcreve-se:  

 
“[...] Como já demonstrado mesmo com controle, abusos por parte da 
acusação não são infrequentes, estamos cultivando nossa própria versão do 
Direito Penal do inimigo, delatados são investigados e presos até a própria 
delação, quando deixam de ser tratados como páreas, o uso da prisão 
preventiva de maneira a subverter toda a noção que tínhamos de prisão 
preventiva, só se solta depois de assinar o termo de delação. Isto é uma 
subversão. Abre-se um novo ciclo de prisões na expectativa de uma nova safra 
de delações. Delatados que não são presos são expostos e aguardam 
indefinidamente a oportunidade de limpar seu nome, todos estão expostos a 
esse ciclo. Pode-se encomendar uma delação, como muitos tem denunciado. 
[...]” 
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O uso da prisão preventiva com o intuito de obter delação, aliás, 

foi apoiada por membro do Ministério Público no âmbito da Operação “Lava Jato”187. 

Considerando-se animalesco o nosso sistema carcerário, o que se tem é tormento 

infligido para se obter delação: em vez do pau de arara, a prisão preventiva que remete o 

detido à sucursal do inferno. 

 

Ah, a História haverá de isso julgar, mais cedo ou mais tarde! 

 

Diante do cenário verificado no âmbito da “Lava Jato”, pode-

se afirmar, com segurança, que o Apelante é o maior alvo das delações 

oportunistas e até mercenárias.  

 

Abordemos os exemplos mais notórios.  

 

DELCÍDIO DO AMARAL 

 

Delcídio do Amaral foi o primeiro – e único – Senador da 

República a ser preso durante o exercício de seu mandato. Foi decretada sua “prisão em 

flagrante”, já que membro do Congresso Nacional não se sujeita à prisão cautelar (CF 

artigo 53). 

 

Logo após sua prisão, decidiu firmar acordo de colaboração 

premiada com a Procuradoria-Geral da República. Oportuno ressaltar que o pedido de 

                                                
187 Vide parecer do MPF no HC 5029050-46.2014.404.0000 e 5029016-71.2014.4.04.0000. Transcreve-
se o trecho pertinente:  
“A conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de impedir que 
investigados destruam provas, o que é bastante provável no caso do paciente, que lida com o pagamento a 
vários agentes públicos, mas também na possibilidade de a segregação influenciá-lo na vontade de 
colaborar na apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos últimos 
tempos. 
Com efeito, à conveniência da instrução processual, requisito previsto artigo 312 do Código de Processo 
Penal, deve-se acrescer a possibilidade real de o infrator colaborar com a apuração da infração 
penal, como se tem observado ultimamente, diante dos inúmeros casos de atentados contra a 
administração e as finanças do país”. 
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homologação do acordo foi feito em 18.02.2016 e sua soltura foi determinada no dia 

19.02.2016.  

 

Em seus depoimentos, Delcídio do Amaral imputou diversos 

crimes ao Apelante.  

 

Aliás, amparado exclusivamente na palavra de Delcídio, a 

Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia188 em desfavor do Apelante sob a 

acusação de haver, segundo o delator, agido para impedir ou modular (obstruir) o 

acordo de colaboração premiada de Nestor Cerveró.  

 

Após decisão do Supremo Tribunal Federal, os autos foram 

remetidos à Justiça Federal de Brasília, sendo a denúncia ratificada pela Procuradoria-

Regional de 1ª Instância, esta subscrita pelo Procurador da República Ivan Cláudio 

Marx.  

 

O Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília recebeu a denúncia189 e 

determinou o início da instrução processual. Passada essa fase, verificou-se, com hialina 

clareza, que todas as testemunhas, bem como os coacusados, desmentiram a versão 

apresentada por Delcídio do Amaral.  

 

Tanto que, em suas alegações finais190, o Ministério Público 

requereu, diante da inexistência de provas, a absolvição do Apelante. Propugnou, por 

outro lado, a condenação de Delcídio do Amaral, bem como a anulação dos benefícios a 

ele concedidos. Oportuno sintetizar as conclusões do órgão ministerial: 

 
1. Não há qualquer prova que o ex-presidente pediu a Delcídio intervenção no 
processo de colaboração de Nestor Cerveró (Pág 51); 

                                                
188 INQ 4170/STF.  
189 Autos nº 0042543-76.2016.401.3400 
190 Doc. 08.  
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2. Por orientação do acusado Edson – que agiu em conluio com Delcídio – 
Nestor Cerveró tinha incluído, falsamente, acusações em face do ex-presidente 
da República. Concomitantemente, omitiu fatos em relação a Delcídio (Pág 
52); 
  
3. Nas palavras do Ilustre Representante do órgão do Ministério Público 
“Delcídio estava agindo em interesse próprio. E Cerveró estava sonegando 
informações apenas no que se refere a DELCÍDIO, e não sobre LULA, a quem 
inclusive imputava fatos falsos apenas no intuito de proteger DELCÍDIO” (Pág 
52); 
  
4. Delcídio do Amaral utilizou o nome do ex-presidente da República como a 
melhor forma de se transmutar de chefe do esquema em colaborador da 
Justiça (Pág 56); 
  
5. O peso das provas pende para o lado da absolvição – sem sequer resultar 
necessário utilizar a máxima do in dubio pro reo. Segundo o representante do 
Ministério Público “ignorar isso, em prol de uma cruzada acusatória, seria 
desconsiderar a já referida máxima nietzschiana no sentido de que a ‘crença 
forte prova apenas a sua força, não a verdade daquilo em que se crê’” (pág 
56); 
  
6. A tese de que o ex-presidente é o chefe do alegado esquema criminoso 
investigado na Lava Jato não saiu do plano teórico. Salientou, ainda, que 
cabe ao Procurador-Geral da República – e apenas a ele – apontar quem 
seria o chefe da organização criminosa investigada. Por fim, assevera que, 
como esse chefe ainda não foi apontado, não cabe aponta-lo, tomando ilações 
ou convicções pessoais como verdade suficiente para uma condenação (pág. 
57); 
  
7. Acaso Delcídio não tivesse mencionado o nome do ex-presidente em seu 
acordo de colaboração, não teria recebido os mesmos benefícios que 
efetivamente angariou (pág. 57); 
  
8. Não teria ocorrido uma orquestração geral para impedir ou embaraçar a 
“Lava Jato”, mas sim uma atuação pessoal de Delcídio do Amaral tentando se 
salvar. Como seu plano deu errado – já que Cerveró efetivamente firmou seu 
acordo de colaboração – imputou fatos a um terceiro (o ex-presidente) que, na 
sua visão, era “a menina dos olhos da investigação” (pág. 57); 
  
9. Concluiu, ainda, que Delcídio, com sua boa retórica, levou o MPF a erro, 
criando uma situação esdrúxula: “o chefe do esquema sagrou-se livre 
entregando a fumaça”. Por isso, requereu, além da absolvição do ex-
presidente da República, a condenação de Delcídio, aplicando-lhe, ainda, o 
inciso I do art. 62 do CP (pág. 57 e 58); 
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10. À luz de tais razões, requereu a não concessão dos benefícios concedidos a 
Delcídio do Amaral, bem como se envie à PGR cópia da sentença a ser 
proferida para análise sobre a perda de benefícios do “colaborador”; 

 

As mendazes declarações de Delcídio do Amaral também foram 

utilizadas para iniciar outra investigação contra o Apelante191, sendo, por óbvia 

ausência de elementos de corroboração à palavra do delator, requerido seu 

arquivamento pelo mesmo Procurador da República Ivan Cláudio Marx. 

  

Na referida manifestação, o Ilustre Representante do Ministério 

Público enfatizou a inexistência de elementos de corroboração na colaboração de 

Delcídio, tanto em relação aos fatos investigados naquele procedimento, como na já 

mencionada ação penal que tramita perante a 10ª Vara Federal de Brasília. Concluiu, 

também, que a indevida inclusão do nome do Apelante em tal delação pode ter sido 

utilizada para que o “colaborador” pudesse granjear benefícios perante a 

Procuradoria-Geral da República. Oportuno transcrever os principais trechos: 

 
“Ademais, não se pode olvidar o interesse do delator em encontrar fatos que o 
permitissem delatar terceiros, e dentre esses especialmente o expresidente 
Lula, como forma de aumentar seu poder de barganha ante a Procuradoria-
Geral da República no seu acordo de delação.  
Nessa mesma linha, fazendo referências a outras reuniões que teria tido com 
Lula, Delcídio logrou apontá-lo como chefe do esquema que determinava o 
pagamento de propinas a Nestor Cerveró com o intuito de que este não 
firmasse acordo de delação premiada.  
Nesse referido processo (40755-27.2016.4.01.3400), no qual o MPF logo 
apresentará alegações finais, Delcídio se encontrava preso antes da delação. 
A participação de Lula só surgiu através do relato de Delcídio, não tendo sido 
confirmada por nenhuma outra testemunha ou corréu no processo. 
 Ressalte-se não se estar aqui adiantando a responsabilidade ou 

não do ex-presidente Lula naquele processo, mas apenas demonstrar o quanto 
a citação de seu nome, ainda que desprovida de provas em determinados 
casos, pode ter importado para o fechamento do acordo de Delcídio do 
Amaral, inclusive no que se refere à amplitude dos benefícios recebidos. 
Assim, a criação de mais um anexo com a implicação do expresidente em 
possíveis crimes era sim do interesse de Delcídio. Por isso, sua palavra perde 
credibilidade. 
No presente caso, não havendo nenhuma corroboração para a versão 

                                                
191 PIC 1.16.000.004099/2016-79.  



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

299 
 

apresentada pelo delator, e nem mesmo a possibilidade de buscá-la por outros 
meios, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. No caso, não há que 
se falar na prática de crime ou de ato de improbidade”. 

 

Ouvido como testemunha nesta ação penal, o próprio Delcídio 

confirmou que sua delação não tinha elementos de prova: 

 
“Defesa:- O senhor não participava, o senhor não tem provas, e o senhor diz 
só que todos tinham conhecimento, o senhor não tem nada para provar isso 
que o senhor está dizendo?  
Depoente:- Está aí a lava jato, as informações todas. Quando eu fiz o meu 
depoimento, meu depoimento é um depoimento de político, eu não tenho 
planilha, eu tenho os fatos de alguém que foi líder do governo, que 
participava ativamente do dia a dia do congresso e que conversava não só 
com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria 
nomenclatura da Petrobras, portanto, se não me contassem as conversas de 
palácio do planalto eu sabia por outras vias sempre, e a lava jato está 
provando isso.” 
 

Vê-se, portanto, que a delação de Delcídio do Amaral, 

recorrentemente utilizada em desfavor do Apelante, se respalda unicamente em sua 

mentirosa palavra ou em “sua experiência como político”, curiosamente trazida após sua 

prisão.  

 

Em outro caso, este tramitando perante a Suprema Corte (Inq 

4244), concluiu a autoridade policial condutora das investigações que as declarações de 

Delcídio do Amaral se lastreavam no “ouvir dizer”, não sendo amparadas por qualquer 

elemento corroborante. Oportuno transcrever os principais trechos do relatório 

apresentado pela Polícia Federal naqueles autos: 

 
“Os fatos delatados por ALBERTO YOUSSEF e por DELCÍDIO DO AMARAL, 
como ostensivamente consta em seus termos de colaboração, teriam chegado 
ao conhecimento de ambos por ‘ouvir dizer’ e não foram embasados com 
nenhum outro elemento de corroboração  
[...] 
Nenhum dado colaborativo adicional foi apresentado pelos delatores, e as 
informações que apresentaram, notadamente por versarem sobre fatos muito 
antigos, superiores a 14 anos, também não permitiram que outros meios de 
prova fossem alcançados, apesar do empenho da Polícia Federal”.  
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Apesar disso, na sentença recorrida, a versão de Delcídio foi 

diretamente mencionada para atribuir ao Apelante conhecimento dos crimes que 

supostamente ocorreram na Petrobras: 

 
“726. Com efeito, foram ouvidos em Juízo algumas testemunhas que 
confirmaram a existência do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e que 
envolvia os ajustes fraudulentos de licitações e o pagamento de vantagem 
indevida a agentes da Petrobrás, a agentes políticos e a partidos políticos. 
727. Duas delas, Delcídio do Amaral Gomez e Pedro da Silva Correa de 
Oliveira Andrade Neto, fizeram referência mais direta ao papel do ex-
Presidente Luis Inácio Lula da Silva no esquema criminoso que vitimou a 
Petrobrás. 
728. Cumpre sintetizar o por elas declarado. 
729. Delcídio do Amaral Gomez, Senador da República, ao tempo dos fatos, 
celebrou acordo de colaboração que foi homologado pelo Egrégio Supremo 
Tribunal Federal. Em Juízo (evento 388), declarou, em síntese, que havia 
uma distribuição de cargos pelo Governo Federal no âmbito da 
Administração Pública Federal direta ou indireta. Tal distribuição abrangia a 
Petrobrás. Segundo a testemunha, os indicados aos cargos na Petrobrás 
tinham uma obrigação de arrecadar propina para os partidos políticos, o que 
era do conhecimento, embora não em detalhes, do então Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar das afirmações do ex-Senador, 
ele também declarou que não chegou a tratar diretamente deste assunto com o 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pois ‘não tinha essa relação próxima 
com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele’”. 

 

Qual credibilidade, ou melhor, qual valor probatório se pode dar à 

colaboração de Delcídio do Amaral diante dos fatos aqui expostos?  

 

PEDRO CORRÊA 

 

Pedro Corrêa foi condenado, na Ação Penal 470/STF em 2013, 

pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, recebendo pena de 

aproximadamente nove anos. Foi também condenado, no fim de 2015, à pena de vinte 

anos, em sentença proferida pelo juízo a quo no âmbito da Operação “Lava Jato”. Em 

2016, sob o já mencionado martírio, o ex-parlamentar começou a negociar seu acordo 

de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República.  
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No presente processo, as declarações de Pedro Corrêa foram 

amplamente utilizadas na denúncia, através de um depoimento que prestou no dia 

01.09.2016, poucos dias antes do efetivo oferecimento da inaugural acusatória. No rol 

de testemunhas da Força Tarefa “Lava Jato”, estava o nome de Pedro Corrêa. 

 

Salta aos olhos a graciosidade e vagueza das imputações de Pedro 

Corrêa, com a constante citação de reuniões e conversas das quais não se tem qualquer 

prova.  

 

Essa mesma percepção foi haurida pelo eminente Ministro TEORI 

ZAVASCKI, que rejeitou a delação de Pedro Corrêa, por entender que suas declarações 

não trouxeram provas ou indícios mínimos de veracidade192. Apenas mercadoria de 

escambo. 

 

Somente agora, após 01 ano e meio de negociação, a sua delação 

foi homologada, pelo Ministro EDSON FACHIN, muito embora o teor do acordo de 

colaboração premiada seja desconhecido, por ainda estar sob sigilo193. 

 

A oitiva ocorreu no dia 23.11.2016. Na oportunidade, o ex-

deputado federal admitiu ter tomado conhecimento da denúncia que seria oferecida em 

desfavor do Apelante e, que por isso, foi chamado para “completar” as informações e 

colmatar as lacunas indiciárias a este relacionadas. Detalhe: esse depoimento 

“complementar” de Pedro Corrêa ocorreu no dia 01.09.2016. A denúncia foi oferecida e 

divulgada no dia 14.09.2016. Como – e por que – o aspirante a colaborador teve 

conhecimento antecipado da denúncia? 

  

                                                
192 Disponível em < https://oglobo.globo.com/brasil/ministro-do-stf-devolve-acordo-de-delacao-de-pedro-
correa-20364775 > e < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-devolve-para-pgr-
delacao-de-pedro-correa-que-acusou-lula/ >  
193 http://g1.globo.com/politica/noticia/relator-da-lava-jato-no-stf-homologa-delacao-de-pedro-
correa.ghtml 
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Oportuna a transcrição de alguns trechos do depoimento: 

 
Defesa:- Sim. Senhor Pedro, no dia 1º de setembro de 2016 o senhor foi 
chamado pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República do 
Paraná, para prestar um depoimento, existe um termo de declarações que é 
anexo 14, que foi juntado à denúncia, o senhor pode expor em que 
circunstâncias isso ocorreu?  
Depoente:- Bom, eu tinha sido informado de que nós tínhamos que refazer 
alguns anexos, porque o Supremo tinha dito, como o senhor disse, o ministro 
Teori tinha pedido para que se refizesse alguns anexos para sobretudo para 
condensar, ele reclamava que o anexo estava muito extenso, então eu procurei, 
minha defesa procurou os procuradores do Paraná da força-tarefa e eles me 
procuraram para que a gente fizesse, começasse a fazer esses entendimentos e 
eles estão tratando disso com a procuradoria, eu não tenho acesso, mas nós 
estamos procurando fazer isso. E aí, no dia 1º, nós iniciamos, eles 
perguntaram se na verdade, porque estava o depoimento do senhor Luiz 
Inácio da Silva, os procuradores achavam que estava havendo algumas, 
algumas... Estava faltando alguns aspectos, e então eu disse a eles que eu 
queria colaborar e queria testemunhar mesmo independente, tanto é que eu 
digo isso no meu depoimento, eu digo claramente que independente do acordo 
de colaboração eu queria colaborar nessa situação, já que eu tinha sido 
apontado, já havia a denúncia contra o presidente Lula e eu tinha sido 
apontado pelo juízo como testemunha de acusação, eu quis reforçar esse 
relatório, esse termo de declaração meu, e procurei meus advogados que 
procuraram a procuradoria, eu não sabia quem era o procurador que ia me 
inquirir, e marcaram então no dia 1º, o pessoal esteve na polícia federal, e eu 
fiz então esse depoimento de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, 
sem nenhuma preocupação, e também ainda não resolveu meu assunto de 
homologação ou não, que continua aí sendo tratado pela Procuradoria Geral e 
meus advogados de defesa. 

 
Embora tenha sido ouvido como testemunha – com o dever de 

dizer a verdade e não omitir fatos – Pedro Corrêa, ao ser indagado sobre o depoimento 

que menciona o Apelante, invocou a cláusula de sigilo de seu acordo, rejeitado pelo 

Supremo Tribunal Federal: 

 
Defesa:- O senhor tinha feito um depoimento contra o Lula, o senhor já tinha 
feito? 
Depoente:- Eu tinha, saiu uma declaração...  
Defesa:- Não, eu quero saber se o senhor tinha feito um depoimento contra o 
ex-presidente? 
Depoente:- Isso está sob sigilo, é do meu acordo de colaboração, não posso 
falar, só vou falar para o meu advogado. 
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A paradoxal situação de Pedro Corrêa permite chegar a uma 

conclusão: em vista da anemia da tese acusatória, a Força Tarefa “Lava Jato” 

recorreu às declarações de Corrêa, inclusive informando – pelo que se apura do 

depoimento da “testemunha” –, com antecedência, a denúncia que seria oferecida em 

desfavor do Apelante e, por isso, a necessidade de “adequar” os seus relatos.  

 

RENATO DUQUE 

 

Renato Duque foi outro que, sob pressão, decidiu fazer delação 

informal – condicionada à incriminação do Apelante – com o fito de auferir benefícios, 

consubstanciados na cessação dos sofrimentos.  

 

Vale lembrar, neste momento, que o ex-diretor da Petrobras já foi 

condenado em cinco processos no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” a penas 

que, somadas, ultrapassam os oitenta anos de prisão.  

 

Exerceu o seu direito constitucional do silêncio em todas as ações 

penais que respondeu. A única exceção foi no dia 04.05.2017, em seu interrogatório no 

processo 5054932-88.2016.4.04.7000. Antes de se adentrar o interrogatório em si, 

oportuno pontuar algumas circunstâncias factuais que cercaram tal ato.  

 

No referido processo, Renato Duque optou por permanecer em 

silêncio no primeiro interrogatório, ocorrido no dia 17.04.2017.  

 

Todavia, no dia 27.04.2017, peticionou nos autos requerendo 

nova inquirição, sob a alegação de que pretendia colaborar com a justiça. O pedido foi 

imediatamente deferido pelo Juiz Sérgio Moro, sendo o ato marcado para o dia 

05.05.2017.  
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Impossível ignorar a coincidência de tal fato com o adiamento 

do interrogatório do Apelante no presente processo, do dia 03.05.2017 para o dia 

10.05.2017, por meio de despacho proferido no dia 26.04.2017, fundamentando-se 

em questões de segurança. 

 

 De se notar também que, após a designação de novo 

interrogatório de Renato Duque na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000, começaram 

a circular notícias que o ex-diretor da Petrobras iria “entregar” o Apelante.  

 

Confirmando a notícia, o interrogatório de Renato Duque se 

destinou, amplamente, a incriminar o Apelante, embora este não fosse réu naquela ação 

penal. Também admitiu estar em negociações com o Ministério Público Federal para 

firmar acordo de colaboração premiada. Tudo cuidadosamente cronometrado. 

 

Dois pontos merecem ser destacados: 

 

(i) por que em seu interrogatório – ato destinado à sua autodefesa – 

Renato Duque resolveu falar do Apelante, que não tinha qualquer 

relação com aquela ação penal?  

 

(ii) se não havia acertado previamente a versão apresentada e os 

benefícios concedidos, por qual razão Renato Duque não aguardou a 

formalização do acordo para trazer tais informações? Por que correu o 

risco de “esvaziar” seu acordo? 

 
Outro fato que causa estranheza é que, em petição apresentada 

nos autos daquela ação penal, em 23.05.2017, Renato Duque juntou foto em que 

aparece ao lado do Apelante, embora este, como já salientado, não resguardasse relação 

com aquela ação penal. Por quê?  
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Como prêmio por sua “colaboração com a Justiça” por supostos 

fatos que não tinham relação com aquela ação penal, Renato Duque foi, na sentença lá 

proferida, agraciado com um benefício que, com a devida vênia, afronta às normas de 

regência. Oportuna a transcrição dos principais trechos: 

 
“Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel central dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a 
convergência do depoimento prestado com o restante da prova dos autos e a 
renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o caso de não impor ao 
condenado, como condição para progressão de regime, a completa devolução 
do produto do crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os 
mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e admitir a 
progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de cinco 
anos no regime fechado, isso independentemente do total de pena somada, o 
que exigiria mais tempo de cumprimento de pena.” 

 
Além disso, ao conceder o benefício ao apenado em todos os 

processos, o magistrado de piso invadiu a competência desta Egrégia Corte. Tal fato, 

inclusive, foi bem ressaltado por Vossa Excelência, conforme anteriormente 

mencionado, no julgamento da apelação criminal 5012331-04.2015.4.04.7000: 

 
“Tive ciência pouco antes do julgamento, por força de notícias veiculadas na 
imprensa (e fui me certificar acerca da correção da informação), que na 
sentença da Ação Penal n º 5054932-88.2016.4.04.7000/PR o Juízo Federal da 
13ª Vara Federal de Curitiba/PR, proferiu sentença condenando RENATO 
DUQUE à pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 
multa de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco) 
salários mínimos. Em considerações finais, estabeleceu o juízo de primeiro 
grau:  
Pretende a Defesa de Renato de Souza Duque o reconhecimento da 
colaboração do condenado com a Justiça e, por conseguinte, a redução da 
pena ou modulação da pena para regime mais favorável.  
Observa-se inicialmente que a colaboração foi tardia, já ao final do processo, e 
não trouxe informações totalmente novas, já que o esquema criminoso já havia 
sido revelado por outros.  
O problema maior em reconhecer a colaboração é a falta de acordo de 
colaboração com o MPF e a celebração deste envolve um aspecto 
discricionário que compete ao MPF, pois não serve à persecução realizar 
acordo com todos os envolvidos no crime, o que seria sinônimo de impunidade. 
Cabe também ao MPF avaliar se os ganhos obtidos com a colaboração, como a 
qualidade da prova providenciada pelo colaborador, justificam o benefício 
concedido ao criminoso. Por envolver elemento discricionário, salvo casos 
extremos, não cabe, princípio, ao Judiciário reconhecer benefício decorrente 
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de colaboração se não for ela precedida de acordo com o MPF na forma da Lei 
nº 12.850/2013.  
No caso de Renato de Souza Duque, já foi ele condenado em diversas outras 
ações penais, nas quais não houve colaboração.  
Nesse caso, não pode ser considerada a colaboração em um único processo, 
sendo necessária uma abordagem abrangente e completa, com a revelação de 
todos os crimes.  
Também por este motivo, a necessidade de uma abordagem abrangente e 
completa, é necessário que a colaboração e a eventual concessão de benefícios 
sejam objeto de um acordo de colaboração com o Ministério Público, sendo 
inviável a este Juízo concedê-lo diretamente.  
Esclareça-se que este Juízo não se opõe a eventual colaboração do condenado 
em questão, certamente sempre sendo necessário verificar conteúdo e 
condições, mas ele e o seu defensor devem procurar a instituição legitimada a 
sua celebração, o Ministério Público, e não perseguir o benefício diretamente 
em Juízo.  
Apesar dessas considerações e da recomendação ao condenado e sua Defesa 
para que procurem o Ministério Público Federal, é o caso de reconhecer, não 
só a confissão do condenado acima já valorada, mas que ele também prestou 
algumas informações relevantes sobre o esquema criminoso por parte de 
terceiros. Igualmente, em audiência, afirmou que renunciava a qualquer direito 
sobre as contas secretas que mantém no exterior com produto de crime de 
Petrobrás, como as contas em nome das off-shores Milzart Overseas e da 
offshore Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado de Monaco, com 
saldo de cerca de 20.568.654,12 euros.  
Incluiu depois na petição do evento 945 renúncia por escrita aos saldos dessas 
contas e ainda das contas em nome da off-shores Satiras Stiftung e Drenos 
Corporation, no Banco Cramer, na Suiça.  
Embora essas contas estejam bloqueadas e já sujeitas ao confisco, a renúncia 
aos saldos poderá ajudar a implementar o confisco e repatriar os valores. 
Entretanto, deve a Defesa apresentar petição nesse sentido, também subscrita 
pessoalmente pelo condenado, para que o ato tenha efeito, pois a petição do 
evento 945 está subscrita somente pelos defensores.  
Nessas condições e na incerteza que haverá viabilidade de um acordo na forma 
da Lei nº 12.850/2013, é o caso de algum reconhecimento do valor da 
colaboração do condenado e da concessão de algum benefício.  
Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, e o art. 13 
da Lei n.º 9.807/1999, permitem a concessão de amplos benefícios, como 
perdão judicial, redução de pena ou modulação de regime de cumprimento da 
pena, a réus colaboradores.  
Não faz sentido conceder, porém, esse benefício isoladamente a pessoa que já 
foi condenada em várias ações penais, v.g. 5012331-04.2015.4.04.7000, 
5013405-59.2016.4.04.7000 e 5045241-84.2015.4.04.7000.  
Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel central dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a 
convergência do depoimento prestado com o restante da prova dos autos e a 
renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o caso de não impor ao 
condenado, como condição para progressão de regime, a completa devolução 
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do produto do crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os 
mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e admitir a 
progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de cinco 
anos no regime fechado, isso independentemente do total de pena somada, o 
que exigiria mais tempo de cumprimento de pena.  
O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas unificadas 
nos demais processos julgados por este Juízo e fica condicionado à 
continuidade da colaboração, apenas com a verdade dos fatos, e a renúncia 
pelo condenado a todos os bens provenientes do crime (inclusive petição 
subscrita pelo próprio condenado deverá ser apresentada neste sentido em dez 
dias).  
Caso constatado, supervenientemente, falta de colaboração ou que o 
condenado tenha faltado com a verdade, o benefício deverá ser cassado.  
Pois bem, é importante considerar que esta Corte e os processos por ela 
julgados não estão sujeitos às deliberações de primeira instância. Ao revés 
disso, porquanto já esgotada aquela jurisdição, são as decisões de primeiro 
grau que se sujeitam àquilo que esta Corte decide.  
Por isso, preocupa-me enormemente que decisões singulares busquem 
conceder benefícios envolvendo processos outros que não estão mais sujeitos 
à competência do juízo de origem.  
Nestes autos, em que o apelante/apelado RENATO DUQUE está sendo 
julgado, obviamente as decisões de primeiro grau não são vinculantes, 
condicionantes ou limitadoras, não se aplicando a este ou a quaisquer 
processos outros que aqui já aportaram com recursos voluntários. 
Inaugurada a jurisdição de segundo grau, resta, por consequência, excluída a 
de primeiro.  
É imprescindível que isto seja imediatamente esclarecido, a bem da 
transparência e da lealdade com todas as partes que, talvez satisfeitas com o 
benefício equivocadamente concedido, abram mão inclusive de seu direito de 
recorrer.  
O juízo de origem não é juízo universal dos processos, sendo que as decisões 
só podem ser tomadas em cada feito individualmente, aplicando-se-lhe esta 
limitação. Sequer será necessariamente o magistrado de origem o juízo da 
execução penal. E, ainda que fosse, não é este o momento apropriado para 
unificação das penas, que deverá levar em conta a coisa julgada.  
O comando mencionado na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 
5054932-88.2016.4.04.7000/PR, acaba por unificar as penas abstratamente, 
desconsiderando o que pende de julgamento no Tribunal, além desta, outras 
apelações criminais em processamento, que, repita-se, não estão mais sob a 
jurisdição de primeiro grau.  
É fundamental que se esclareça que não se está aqui a interferir 
prematuramente no mérito da sentença, sobretudo no que pertine à 
possibilidade de o juiz conceder benefícios típicos da colaboração premiada, 
sem que haja efetivo acordo homologado, matéria que certamente será 
enfrentada pela 8ª Turma no momento apropriado. Isso não impede, todavia, 
que seja reafirmada a jurisdição deste Tribunal quando já esgotada a 
competência do juízo a quo, como no presente caso e nos demais pendentes de 
julgamento. 
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Ante o exposto, voto por solver a questão de ordem para que seja oficiado ao 
juízo de primeiro grau, reafirmando a jurisdição deste Tribunal nos processos 
já submetidos a recurso, nos termos da fundamentação”. 

 
A concessão de benesses a Renato Duque se deu, conforme aqui 

demonstrado, de forma desproporcional e, também, afrontosa à competência deste 

Egrégio Tribunal. De se notar, novamente, que a despeito da repreensão desta Colenda 

Turma, o Magistrado de piso concedeu, nos mesmos moldes, benefícios de progressão 

de regime a Léo Pinheiro e Agenor Franklin, na sentença proferida no âmbito desta ação 

penal. Bem remunerados, não é? 

 

Conclui-se, ante todas as razões aduzidas, que o caso de Renato 

Duque também consistiu em uso indevido da colaboração premiada – com o falso 

pretexto de cooperar com a Justiça – a fim de incriminar o Apelante, sendo, em 

contrapartida, agraciado com benefícios muito vantajosos.  

 

b) do uso das palavras de colaboradores informais na sentença condenatória 

 

As palavras de Agenor Franklin e Léo Pinheiro tiveram papel 

central quando da avaliação do conjunto probatório pelo Magistrado de primeira 

instância, sendo amplamente utilizadas para preencher as lacunas da instrução 

processual e formar a convicção do magistrado. 

 

Frise-se: ambos são corréus na presente ação penal, 

dispensados de dizer a verdade quando de seus interrogatórios, momento em que 

já negociavam acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. 

 

Ao se analisar as contribuições de ambos, necessário ter em 

mente todo o processo pelo qual passaram até a condenação ora combatida. 
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Com efeito, tem-se a notícia de que há tempos Leo Pinheiro tenta 

destravar um acordo de colaboração premiada194, sem sucesso. Suas primeiras 

negociações foram encerradas em 22.08.2016, tendo sido preso preventivamente em 

05.09.2016 e, em seguida, denunciado em 14.09.2016 – coincidentemente ou não. 

  

Finalizada a colheita da prova testemunhal, começaram as 

notícias de que as negociações de colaboração premiada entre a denominada 

“Força Tarefa Lava Jato” e Léo Pinheiro haviam sido retomadas, justamente antes 

de seu interrogatório195.  

 

É estarrecedor que essa retomada tenha ocorrido após a conclusão 

da instrução probatória — talvez porque a Força Tarefa tivesse ciência de que não fez 

prova de sua acusação.  

 

Ademais, é impossível ignorar que as negociações foram 

reiniciadas justamente quando Léo Pinheiro se dispôs a apresentar versão que tentasse 

incriminar o Apelante, ou seja, cumpriu a condição de procedibilidade de seu acordo.  

 

Nesse passo, é evidente que o depoimento de Léo Pinheiro em 

20.04.2017 perante o juízo de primeira instância estava totalmente influenciado por 

essa perspectiva de recebimento de benefícios. Tanto é verdade que ele mudou o 

comportamento adotado em outros depoimentos196. Afinal, por que correria o risco de 

antecipar as informações e “esvaziar” seu acordo de colaboração premiada se não já lhe 

tivesse sido garantido algum benefício?  

                                                
194 http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/08/pgr-suspende-negociacoes-de-delacao-
premiada-com-leo-pinheiro.html; http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pgr-suspende-negociacao-
de-delacao-com-leo-pinheiro-da-oas,10000071316. 
195 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1876735-leo-pinheiro-socio-da-oas-promete-relatar-
favores-a-lula-em-delacao.shtml; http://www.valor.com.br/politica/4944454/ex-oas-deve-dizer-moro-que-
triplex-e-de-lula-dizem-fontes. 
196 Tanto que a Defesa do Apelante, em 19.04.2017, protocolou uma Representação perante a PGR 
(Notícia de Fato nº 00108808/2017 - MPF/DF), visando a apurar a ingerência de agentes públicos na 
delação de Léo Pinheiro. 
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O acusado foi indagado sobre tal mudança de comportamento em 

seu interrogatório: 

 
Depoente Trecho de interesse 

Léo Pinheiro197 Defesa:- O senhor foi preso em 2014, voltou a ser preso em 2016, o senhor foi 
indagado em algum momento sobre os fatos objeto dessa ação durante o período 
em que o senhor ficou preso? 
José Aldemário Pinheiro Filho:- Não. 
Defesa:- O senhor nunca foi indagado por autoridade? 
José Aldemário Pinheiro Filho:- Não 
Defesa:- Nada? É a primeira vez que o senhor é indagado sobre esse tema, 
tríplex? 
José Aldemário Pinheiro Filho Depoente:- Talvez uma, em São Paulo, no 
Ministério Público de São Paulo, que eu fiquei em silêncio, só. 
Defesa:- Então o senhor foi indagado sobre esse tema? 
José Aldemário Pinheiro Filho Depoente: Eu não respondi, eu fiquei em 
silêncio. 
Defesa:- O comportamento do senhor está sendo diferente nesta oportunidade? 
José Aldemário Pinheiro Filho: Aí é uma orientação dos meus advogados, o 
senhor vai me desculpar, mas.... 

 

E se havia qualquer dúvida sobre a correlação entre a versão 

de Léo Pinheiro em seu interrogatório – condicionada à incriminação do Apelante 

– e a concessão de benefícios, esta foi dirimida na sentença condenatória, tendo 

sido Léo Pinheiro agraciado com benesses descabidas e que não encontram 

qualquer amparo legal. Pertinente colacionar, mais uma vez, os trechos da sentença:  

 

“Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel relevante dele no esquema criminoso, a colaboração 
tardia, a consistência do depoimento com as provas documentais dos autos, a 
relevância do depoimento para o julgamento deste feito, é o caso de não impor 
ao condenado, como condição para progressão de regime, a completa 
reparação dos danos decorrentes do crime, e admitir a progressão de regime 
de cumprimento de pena depois do cumprimento de dois anos e seis meses de 
reclusão no regime fechado, isso independentemente do total de pena somada, 
o que exigiria mais tempo de cumprimento de pena. 
O período de pena cumprido em prisão cautelar deverá ser considerado para 
detração. 
Esclareça-se que se tem aqui por parâmetros as penas previstas no acordo de 
colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht, Presidente da Odebrecht, e que 

                                                
197 Transcrição no evento 809. 
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praticou crimes em condições materiais e pessoais similares a José Adelmário 
Pinheiro Filho. 
Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, e o art. 13 
da Lei n.º 9.807/1999, permitem a concessão de amplos benefícios, como 
perdão judicial, redução de pena ou modulação de regime de cumprimento da 
pena, a réus colaboradores. 
O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas unificadas 
nos demais processos julgados por este Juízo. 
Como as condenações e penas das ações penais 5083376-05.2014.4.04.7000 e 
5022179-78.2016.4.04.7000 já foram submetidas ao Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, a efetiva concessão do benefício acima mencionado fica 
condicionado à sua confirmação expressa por aquela Corte de Apelação, o que 
deve ser a ela pleiteado pela Defesa.  
A confirmação expressa do benefício pela Corte de Apelações é uma questão 
relativamente óbvia, já que os atos deste Juízo estão sempre sujeitos à revisão 
por ela, mas deixo isso expresso para que não se afirme que se está a invadir 
competência alheia. 
A concessão do benefício fica ainda condicionada à continuidade da 
colaboração, apenas com a verdade dos fatos em todos os outros casos 
criminais em que o condenado for chamado a depor. 
Caso constatado, supervenientemente, falta de colaboração ou que o 
condenado tenha faltado com a verdade, o benefício deverá ser cassado. 
Caso supervenientemente seja celebrado eventual acordo de colaboração entre 
o Ministério Público Federal e o condenado, as penas poderão ser revistas.” 

 

Vê-se, portanto, que Léo Pinheiro foi premiado – em virtude de 

sua delação informal – com um regime de cumprimento de pena que aberra da norma 

penal de incidência. Contando, ainda, que o ex-Presidente do Grupo OAS tenha ficado 

preso cautelarmente por aproximadamente dois anos198. Ou seja, mesmo condenado, ao 

todo, a penas que perpassam quarenta anos de cadeia, Léo Pinheiro poderá progredir 

para o regime semiaberto em alguns meses, tendo sido, ainda, dispensado da reparação 

de danos para o recebimento do referido benefício. Isso tudo sem um acordo formal de 

colaboração. Uma delícia. Preço: incriminar o Apelante. 

 

De mais a mais, deve-se discorrer, ante as circunstâncias aqui 

demonstradas, sobre como as versões apresentadas pelos colaboradores informais (Léo 

                                                
198 Léo Pinheiro foi preso pela primeira vez no dia 14.11.2014 por decisão do juízo da 13ª Vara Federal 
de Curitiba/PR. A 2ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, conceder a ele prisão 
em regime domiciliar, no qual permaneceu até nova decisão emanada pelo juízo de piso em 05.09.2016.  
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Pinheiro e Agenor Franklin) foram moldadas para tentar suprir as lacunas da tese 

acusatória. 

 

Vejamos.  

 

O desenrolar dos fatos que cercaram a colaboração de Léo 

Pinheiro e Agenor Franklin não deixam dúvidas de que estas foram talhadas para 

satisfazer aos interesses da Força Tarefa “Lava Jato” e, em contrapartida, receber 

benefícios (o que, aliás, já lhes foi concedido na sentença).  

 

A versão de Léo Pinheiro constitui fator indispensável à 

condenação. Prova disso é que o juiz de piso transcreveu as declarações do delator 

informal como fundamento da sentença por, pelo menos, dezoito vezes.  

 

Em síntese, a sentença se utilizou das seguintes informações 

trazidas por Léo Pinheiro: 

 

(i) a Construtora OAS passou a participar dos supostos ajustes 

fraudulentos por volta de 2007 ou 2008. A empresa só teria obtido 

aceitação junto ao Cadastro da Petrobras mediante o pagamento de 

vantagens indevidas aos Diretores da estatal; 

 

Resposta da defesa: Tal informação, como já salientado, é 

extremamente importante para a verificação da plausibilidade e lógica da 

tese acusatória. Afinal, o ex-Presidente teria nomeado dois diretores da 

Petrobras (em 2003 e 2004) a fim de beneficiar – segunda a “Força 

Tarefa Lava Jato” e a sentença recorrida – uma empresa que só passou a 

ser convidada para as licitações da estatal em 2007/2008, tendo sido 

supostamente beneficiado em contratos assinados no fim do ano de 2009. 

Adivinhação? 
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(ii) teria havido o pagamento de valores espúrios nos contratos das 

Refinarias Getúlio Vargas (REPAR) e Abreu e Lima (RNEST); 

 

Resposta da defesa: Em nenhum momento é citado – nem de maneira 

tangencial – o nome do Apelante nas supostas vantagens indevidas pagas 

aos Diretores da empresa. 

 

(iii) parte das vantagens indevidas foi supostamente direcionada a 

agentes ou partidos políticos; 

 

Resposta da defesa: Em nenhum momento é citado – nem de maneira 

tangencial – o nome do Apelante nas supostas vantagens indevidas 

direcionadas aos agentes políticos. 

 

(iv) no contrato da RNEST, o corréu teria sido procurado por João 

Vaccari Neto para pagamento de 1% do valor do contrato para o Partido 

dos Trabalhadores. Aduziu, ainda, que os pagamentos indevidos ao PT 

eram controlados por uma conta corrente informal, de débitos e créditos, 

junto à OAS;  

 

Resposta da defesa: trata-se de um elemento que não foi 

minimamente comprovado, pois: a) não houve qualquer 

rastreamento que pudesse comprovar que a referida conta informal 

efetivamente existia; e b) João Vaccari – pessoa que, segundo o 

delator informal Léo Pinheiro, geria a alegada conta – jamais 

confirmou sua existência. Como se pode tomar como verdadeira a 

isolada palavra de um corréu, em negociações para firmar acordo de 

colaboração premiada?  
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No tocante ao apartamento tríplex, declarou o delator informal: 

 

(v) teria sido procurado por João Vaccari Neto em 2009 para que fosse 

verificado se a OAS poderia assumir os empreendimentos imobiliários da 

BANCOOP; 

 

(vi) a OAS Empreendimentos teria demonstrado interesse em negócios 

localizados em São Paulo e nas grandes capitais, o que não incluía o 

empreendimento localizado na cidade de Guarujá/SP; 

 

(vii) todavia, João Vaccari teria lhe dito que uma unidade pertencia à 

“família do ex-Presidente Lula”, a fim de convencê-lo a assumir um 

empreendimento;  

 

(viii) ainda em 2009, Vaccari o teria orientado que o apartamento tríplex 

pertenceria à família do Apelante, razão pela qual não poderia 

comercializá-lo; 

 

(ix) afirma que em nenhum momento teria sido informado se o então 

Presidente Lula pagaria a diferença entre o apartamento simples e o 

apartamento tríplex; 

 

Resposta da defesa: Sobre os cinco pontos acima trazidos pelo corréu 

delator, são estes, inegavelmente, carentes de comprovação e, além disso, 

colidentes com a prova testemunhal trazida na instrução processual que, 

enfaticamente, confirmou a lisura da assunção do condomínio pela OAS 

Empreendimentos. Nunca é demais rememorar, ainda, que o processo 

contou com a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo 

e com homologação da Justiça Cível daquele estado. Nesse sentido vide 

item b supra (v.g, depoimentos de Pedro Dallari, Fábio Yonamine e José 
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Guimarães Júnior). Sobre o pagamento da diferença entre os dois 

apartamentos, pelo Apelante – em caso deste se interessar pela aquisição 

–, cumpre salientar que essa discussão foi esclarecida pelo Apelante e 

por Paulo Okamotto.  

 

Embora tenha mencionado a confirmação do álibi apresentado, o 

magistrado de piso o desqualificou, consignando que “[e]m vista da relevância da 

afirmada reunião para o álibi do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, causa certa 

estranheza ela não ter sido mencionada por ele no depoimento prestado em 04/03/2016 

perante a autoridade policial”.  

 

Ora, por que não se aplicou a mesma lógica em relação a Léo 

Pinheiro? Afinal, ante a importância que sua nova versão trouxe para a outorga de 

diversos benefícios, por que não a contou quando foi ouvido na fase investigatória?  

 

(x) em uma reunião ocorrida no Instituto Lula em 2013, teria conversado 

com o Apelante – após orientação de João Vaccari para procurá-lo –, 

sendo o tema da reunião o apartamento 164-A, tríplex. O objetivo da 

reunião era resolver a questão da titularidade e verificar se o Apelante 

pretendia alterações; 

 

(xi) foi agendada uma visita ao imóvel, o que efetivamente ocorreu no 

dia 17.02.2014, ocasião em que foram supostamente solicitadas 

alterações no imóvel, para atender às necessidades do Apelante; 

 

Resposta da defesa: O referido encontro ocorrido no Instituto Lula 

(2013) foi confirmado pelo Apelante. Todavia, em nenhum momento – e 

não há qualquer elemento que enrobusteça a afirmação do corréu – houve 

qualquer alusão a eventual orientação de João Vaccari. Sobre a referida 

visita, vale rememorar que outras pessoas que estiveram presentes em tal 
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oportunidade negaram que o Apelante tenha feito qualquer solicitação de 

alteração no imóvel (v.g. depoimentos de Igor Ramos Pontes, Mariuza 

Marques, Fábio Yonamine, no item b supra). 

 

(xii) em agosto de 2014, foi realizada nova visitação ao imóvel, ocasião 

em que o Apelante não estava presente; 

 

Resposta da defesa: Na referida ocasião, como já esclarecido, o 

Apelante não estava presente. Após tal oportunidade, não houve mais 

qualquer contato da família Lula com o referido apartamento. 

 

(xiii) Em maio ou junho de 2014 (não há sequer data precisa), o corréu 

teria se encontrado por duas vezes com João Vaccari, ocasião em que 

restou acertado, na segunda oportunidade, que os valores atinentes à 

diferença entre o apartamento simples e o tríplex, bem como as reformas 

realizadas no imóvel, seriam abatidos de uma suposta conta geral de 

propinas que a OAS tinha com o Partido dos Trabalhadores;  

 

Resposta da defesa: Esse é um ponto fulcral no presente caso. Afinal, 

não há qualquer outro elemento nos autos que possa comprovar que 

essa conta informal efetivamente existe ou se, em algum momento, 

existiu. Desse modo, as declarações de Léo Pinheiro encontram-se 

isoladas. E vale lembrar que a Defesa do Apelante tentou produzir 

prova nesse sentido, o que foi indevidamente negado pelo juízo de 1ª 

instância. Seguir o caminho do dinheiro (“follow the money”) é 

fundamental e imprescindível para que se apure os tipos de crimes 

imputados ao Apelante na presente ação penal, o que foi 

reconhecido, inclusive, pelo d. Relator do presente recurso199. A 

                                                
199 7. Em se tratando de crimes de lavagem, seguir o dinheiro é, portanto, o 
melhor mecanismo de investigação, utilizando-se da quebra de sigilos fiscal 
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imaginária e abstrata conta informal, entretanto, foi utilizada como 

fundamento a amparar a condenação. 

 

(xiv) declarou, ainda, que o apartamento já seria propriedade do 

Apelante desde a assunção do empreendimento pela OAS em 2009 e que 

jamais recebeu qualquer orientação de que este não ficaria com o imóvel 

ou que arcaria com a diferença entre o tríplex e a cota adquirida por sua 

esposa;  

 

Resposta da defesa: Uma vez mais, a sentença se utiliza da palavra 

isolada do colaborador informal. E mais: a palavra do potencial delator 

não pode – de forma alguma – ser sobreposta aos elementos trazidos pela 

Defesa durante o processo, que comprovaram, inequivocamente, que a 

propriedade do apartamento é da OAS (Vide item V.1.9). 

 

E mesmo que esta pudesse ser considerada verdadeira – hipótese 

obviamente aventada para fins de argumentação – a solicitação ou 

aceitação da promessa de vantagem indevida teria sido realizada no 

máximo em 2009, já que o apartamento, àquela época, já se encontrava 

supostamente reservado ao Apelante. Assim, o suposto crime de 

corrupção teria se consumado no máximo em 2009, sendo oportuno mais 

uma vez suscitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

retroativa, considerando o intervalo entre a data da consumação do crime 

(no máximo 08.10.2009) e a data do recebimento da denúncia 

(20.09.2016), a pena cominada na sentença quanto ao crime de corrupção 

(seis anos) e o prazo prescricional reduzido de metade pela idade do 

                                                                                                                                          
e bancário, nos termos dos preceitos constitucional e da legal. (TRF4 – Apelação Criminal nº 5028873-
48.2015.404.0000. Relator: João Gebran Neto).  
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Apelante na data da sentença200 (art. 109, III, c.c. art. 115, ambos do 

CP). 

 

(xv) Em suas alegações finais, o corréu e iminente delator trouxe uma 

suposta mensagem datada de 22.06.2014, o que comprovaria, em tese, 

uma reunião ocorrida com João Vaccari Neto, ocasião em que teria sido 

acertado o encontro de contas dos débitos que a OAS teria com o Partido 

dos Trabalhadores. Afirma, ainda, que Fábio Yonamine e Telmo Tonoli – 

executivos da OAS Empreendimentos – teriam chegado uma hora depois 

e participado da reunião;  

 

Resposta da defesa: Fábio Yonamine, em seu interrogatório perante o 

Juízo, desmentiu ter participado da referida reunião201. Não há, também, 

confirmação desta por parte de João Vaccari e Telmo Tonoli. Mais uma 

vez, por conveniência, se toma como verdade absoluta a palavra de Léo 

Pinheiro.  

 

(xvi) em suposto encontro com o Apelante, em junho de 2014, teria sido 

por ele indagado sobre o pagamento de propinas a João Vaccari, ocasião 

em que teria sido orientado a destruir eventuais provas escritas sobre os 

pagamentos indevidos;  

 

Resposta da defesa: Nenhum outro elemento – além de um corréu 

desesperado para se livrar de penas que, acumuladas, somam mais de 40 

anos – permite concluir que o referido encontro ocorreu e, além disso, 

que o teor tratado foi aquele mencionado por Léo Pinheiro – e negado 

pelo Apelante. 

                                                
200 Doc. 06.  
201 Fábio Yonamine afirmou ter participado de uma reunião com Vaccari em 2009, quando se iniciaram as 
negociações entre a BANCOOP e a OAS Empreendimentos.  
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Chegou-se ao absurdo de cogitar a prisão preventiva do Apelante 

amparada na palavra de dois potenciais colaboradores e no fato desta Defesa ter 

buscado o Poder Judiciário sempre que deparada com uma ilegalidade ou ofensa a 

direito fundamental de seu cliente. Oportuno transcrever o disparate: 

 
“957. O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao processo em 
liberdade. Há depoimentos de pelo menos duas pessoas no sentido de que ele 
teria orientado a destruição de provas, de José Adelmário Pinheiro Filho 
(itens 536-537) tomado neste processo, e ainda de Renato de Souza Duque. O 
depoimento deste último foi tomado, porém, em outra ação penal, de nº 
5054932-88.2016.4.04.7000. 
 
958. Como defesa na presente ação penal, tem ele, orientado por seus 
advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora 
julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente, e de intimidação de 
outros agentes da lei, Procurador da República e Delegado, com a propositura 
de ações de indenização por crimes contra a honra. Até mesmo promoveu ação 
de indenização contra testemunha e que foi julgada improcedente, além de 
ação de indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o 
presente caso, também julgada improcedente (tópico II.1 a II.4). Tem ainda 
proferido declarações públicas no mínimo inadequadas sobre o processo, por 
exemplo sugerindo que se assumir o poder irá prender os Procuradores da 
República ou Delegados da Polícia Federal (05 de maio de 2017, "se eles não 
me prenderem logo quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que 
eles contam, conforme http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/se-
eles-nao-me-prenderem-logo-quem-sabe-eu-mando-prende-los-diz-lula/). Essas 
condutas são inapropriadas e revelam tentativa de intimidação da Justiça, dos 
agentes da lei e até da imprensa para que não cumpram o seu dever. 
 
959. Aliando esse comportamento com os episódios de orientação a terceiros 
para destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão 
preventiva do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.” 

 

Vê-se que a palavra de Léo Pinheiro tem o fito de embasar uma 

condenação criminal e cogitar a decretação de uma prisão preventiva.  

 

Nesta oportunidade, propõe-se um pequeno exercício de 

raciocínio: cogitemos que no presente processo, Léo Pinheiro, sem a perspectiva de 
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auferir enormes benefícios, tivesse permanecido em silêncio durante seu 

interrogatório.  

 

O que restaria desta acusação? 

 

Como seria “apurada” a famigerada conta informal de propinas, 

elemento imaginário que intentou estabelecer nexo de causalidade entre os contratos da 

Petrobras e o apartamento 164-A, cuja existência só é verificada na “memória” de Léo 

Pinheiro? 

 

E quanto às supostas reuniões, com João Vaccari e o Apelante, 

cujas ocorrências e teores tratados não foram minimamente demonstrados, inclusive 

colidindo com outras declarações em juízo?  

 

Um trecho da sentença que retrata, com precisão, o absurdo peso 

que se deu à palavra de Léo Pinheiro, encontra-se no item referente ao acervo 

presidencial. Oportuno transcrever a conclusão do juízo quanto às afirmações do 

coacusado, que, segundo o que se consignou, afastou o crime de corrupção: 

 
“935. As declarações do acusado, de que não vislumbrou ilicitude ou que não 
houve débito da conta geral de propinas, afastam o crime de corrupção. A 
parte final, com a menção de que o pagamento tinha por propósito o 
estreitamento de laços, não basta para caracterizar corrupção, uma vez que 
não envolveu pagamento em decorrência do cargo presidencial ou de acertos 
envolvendo contratos públicos”. 
 

Ou seja, a absolvição não se deu porque a legislação permite que 

empresas privadas auxiliem financeiramente a conservação e manutenção do acervo 

presidencial – que, segundo a Lei Fundamental, constitui patrimônio de interesse 

público – ou pelo fato de não constituir ilicitude a ausência de descrição exata do objeto 

no contrato, já que foi adotado o formulário padrão de outros contratos firmados entre a 

OAS e a Granero, mas sim porque o acusado Léo Pinheiro declarou não houve 

ilicitude em tal pagamento.  
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É possível concluir, diante de tal passagem, que, se Léo Pinheiro 

tivesse afirmado que o pagamento das despesas do acervo presidencial se deu por 

encontro de contas com o abstrato caixa geral do Partido dos Trabalhadores, o Apelante 

seria condenado, mesmo sem o menor elemento probatório que corroborasse essa 

afirmação. 

 

Novamente há completa subversão dos elementos de prova no 

processo penal.  

 

Passemos ao depoimento de Agenor Franklin que, no momento de 

seu interrogatório, se encontrava em semelhante situação de Léo Pinheiro: com altas 

penas já impostas e acordos de colaboração negados. 

 

Oportuno trazer, em síntese, o quanto declarado por Agenor 

Franklin e utilizado na sentença condenatória: 

 

(i) confirmou o pagamento de propinas nos contratos da Refinaria do 

Nordeste Abreu e Lima (RNEST) e Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(REPAR); 

 

Resposta da defesa: Mais uma vez verifica-se a ausência de qualquer 

menção ao nome do Apelante com os supostos valores espúrios oriundos 

dos contratos da Petrobras. 

 

(ii) teve contato com Alberto Youssef, Pedro Barusco, Renato Duque e 

João Vaccari sobre o pagamento de propinas nos contratos da Petrobras, 

que seriam calculadas em torno de 2% sobre o valor dos contratos; 
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(iii) relatou que a OAS passou a ser convidada por volta de 2007, 2008 

para participar das grandes obras da Petrobras;  

 

Resposta da defesa: Novamente, esse fato, já mencionado 

anteriormente, é de inegável importância para a verificação da ausência 

de plausibilidade e lógica da tese acusatória. Afinal, o Apelante teria 

nomeado dois Diretores da Petrobras (em 2003 e 2004) a fim de 

beneficiar – segunda a Força Tarefa “Lava Jato” e a sentença recorrida – 

uma empresa que só passou a ser convidada para as licitações da estatal 

em 2007/2008, tendo sido supostamente beneficiado em contratos 

assinados no fim do ano de 2009. 

 

(iv) afirmou que no consórcio RNEST, ficou acertado que a OAS pagaria 

36 milhões de reais em vantagens indevidas. Desse valor, treze milhões e 

meio seriam pagos ao PP e seis milhões e meio para o PSB. Os dezesseis 

milhões restantes teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores; 

 

(v) todavia, aduz que a suposta conta com o Partido dos Trabalhadores 

era controlada por Léo Pinheiro; 

 

(vi) por fim, alega ter ouvido de Léo Pinheiro, em 2014, que supostos 

prejuízos da OAS com obras da BANCOOP – incluindo as reformas no 

apartamento tríplex – seriam debitados dos créditos do Partido dos 

Trabalhadores, também oriundos dos contratos com a Petrobras; 

 

Resposta da defesa: Novamente, cumpre enfatizar que, sobre a 

existência da referida conta e, por óbvio, os valores a ela destinados, não 

foram corroborados por quaisquer outros elementos existentes nos autos, 

senão as palavras de Léo Pinheiro e Agenor Franklin. Aliás, cumpre 

apontar que há contradição no valor apontado por Léo Pinheiro – quem 
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supostamente controlava a conta – e Agenor Franklin. Enquanto o 

primeiro relatou que foi destinado ao Partido dos Trabalhadores o valor 

de quinze milhões de reais, o segundo trouxe o valor de dezesseis 

milhões de reais. Curiosamente, a palavra isolada de Agenor Franklin foi 

tomada como absoluta verdade, já que, na fixação do dano mínimo, o 

magistrado de piso utilizou o referido valor como base, inclusive 

dispensando os dois corréus de tal pagamento. Depois, Agenor afirmou 

perante o juízo ter ouvido de Léo Pinheiro que as reformas no 

apartamento tríplex seriam abatidas da suposta conta informal. Qual a 

credibilidade de tal declaração? Agora o “ouvi dizer” fundamenta uma 

condenação criminal?  

 

Propõe-se, também, o mesmo exercício de imaginação em 

relação a Agenor Franklin: cogitemos que este corréu tivesse permanecido em 

silêncio durante seu interrogatório. Nesse cenário, indaga-se: de onde teria saído os 

dezesseis milhões de reais supostamente destinados ao Partido dos Trabalhadores e 

que, além disso, serviram para fundamentar a fixação do dano mínimo, o qual, 

segundo a sentença, deve ser pago exclusivamente pelo Apelante?  

 

E, pra completar o absurdo, esse valor de dezesseis milhões – 

oriundos de cálculo mental de Agenor Franklin –, pasme-se, serviu de parâmetro 

para decretação de medidas cautelares (sequestro e arresto) de todos os bens e ativos do 

Apelante (doc. 07).  

  

A sentença recorrida subverteu completamente a devida valoração 

das provas no processo penal: (i) fundamentou-se em declarações isoladas – sem 

qualquer baldrame fático/probatório de corroboração – oriundas de corréus negociando 

acordos de colaboração premiada; (ii) impediu a defesa de produzir provas que 

certamente comprovariam a inocência do Apelante; e (iii) ignorou todos os elementos 
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concretos apresentados pela Defesa que colidem com as “provas” que permitiram a 

condenação.  

 

O entendimento do magistrado afronta, ainda, o artigo 4º, § 16, da 

Lei 12.850/13: 

 
§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 
apenas nas declarações de agente colaborador.  

 

Cabido também trazer a doutrina de AURY LOPES JR
202: 

 
“É imprescindível muito cuidado por parte do juiz ao valorar essa prova, pois 
não se pode esquecer que a delação nada mais é do que uma traição 
premiada, em que o interesse do delator em se ver beneficiado costuma fazer 
com que ele atribua fatos ou declare sobre acontecimentos que não 
presenciou, com o inequívoco interesse de ver valorizada sua conduta e, com 
isso, negociar um benefício maior”.  

 
O cenário se agrava por se tratar de dois colaboradores informais 

da justiça, em negociações com o Ministério Público Federal. E nem se alegue que Léo 

Pinheiro e Agenor Franklin não podem ser tratados como colaboradores da 

Justiça, pela não formalização do acordo, visto que suas declarações foram assim 

consideradas pelo magistrado de primeira instância.  

 

Tanto que, para calcular os benefícios que concedeu a Léo 

Pinheiro, o juízo a quo utilizou como parâmetro as penas previstas no acordo de 

colaboração premiada de Marcelo Bahia Odebrecht203, formalmente firmado com a 

Procuradoria-Geral da República.  

 

                                                
202 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 449. 
203 Página 171 da sentença recorrida: 
“Esclareça-se que se tem aqui por parâmetros as penas previstas no acordo de colaboração de Marcelo 
Bahia Odebrecht, Presidente da Odebrecht, e que praticou crimes em condições materiais e pessoais 
similares a José Adelmário Pinheiro Filho”. 
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Outro descabido argumento utilizado para valorar a delação 

informal de Léo Pinheiro é o de que esta teve como elemento de corroboração as 

afirmações de outros colaboradores da justiça – principalmente, por óbvio, Agenor 

Franklin. 

 

Sobre a impossibilidade de uma delação servir como elemento de 

respaldo à outra para fins de condenação, foi inclusive pacificado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC 127.483 que “para fins de corroboração das ‘declarações 

heteroinculpatórias’ do agente colaborador, não são suficientes, por si sós, as 

declarações harmônicas e convergentes de outro colaborador”204.  

 

Houve, anteriormente, posicionamento no mesmo sentido em 

decisão relatada pelo Ministro CELSO DE MELLO, afirmando que “o Estado não poderá 

utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou cruzada’, ou seja, não poderá 

impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, unicamente, depoimento de 

agente colaborador que tenha sido confirmado, tão somente, por outros delatores 

[...]”205. 

 

E mesmo que se entenda que as declarações de Léo Pinheiro e 

Agenor Franklin não se enquadram no disposto no § 16º do art. 4º da Lei nº. 12.850/13, 

estaríamos, então, diante de uma condenação amparada no que a doutrina e a 

jurisprudência conhecem por chamada de corréu.  

 

Esse tema já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal 

Federal, no Habeas Corpus nº. 84517-7/SP, relatado pelo Eminente Ministro 

SEPÚLVEDA PERTENCE: 

 
 “II – A chamada de co-réu, ainda que formalizada em Juízo, é inadmissível 
para lastrear a condenação (Precedentes: HHCC 74.368, Pleno, DJ 28.11.97; 

                                                
204 STF – HC 127483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.08.2015, publ. DJe 04.02.2016. 
205 STF – PET 5.700, Rel. Min. Celso De Mello, j. 22.09.2015. 
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81.172, 1.ª T, DJ 07.3.03). Insuficiência dos elementos restantes para 
fundamentar a condenação.”  

 

Sobre o valor das imputações de corréu, asseverou o então 

Decano da Suprema Corte em seu brilhante voto: 

 
“[...] não se trata somente de uma fonte de prova particularmente suspeitosa 
(o que, dado o princípio da livre convicção do juiz seria insuficiente para 
justificar a regra cogitada), mas de um ato que, provindo do acusado, não se 
pode, nem mesmo para certos efeitos, fingir que provenha de uma 
testemunha. O acusado, não apenas não jura, mas pode até mentir 
impunemente em sua defesa [...] e, portanto, suas declarações, quaisquer que 
sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas como estão das 
garantias mais elementares desse meio de prova. 
[...] 
O conteúdo do interrogatório, que não é testemunho com respeito ao 
interrogado, tampouco pode vir a sê-lo a respeito dos demais, porque seus 
caracteres seguem sempre os mesmos. O que se designa como chamada de co-
réu não é mais que uma confissão, que além de o ser do fato próprio, o é do 
fato alheio, e conserva os caracteres e a força probatória dos indícios e não do 
testemunho. 
[...] 
“Dos co-denunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não pode 
testemunhar nem a favor nem contra o outro, já que suas declarações mantém 
sempre o caráter de `interrogatório´, de tal modo que seria nula a sentença que 
tomasse tais declarações como testemunhos.” 

 

No Habeas Corpus nº. 94.034/SP, relatado pela Ministra CARMEN 

LÚCIA, a possibilidade de condenação amparada nas imputações de outros acusados foi 

novamente repelida: 

 

“Ementa: Habeas Corpus. Interrogatórios dos co-réus, nos quais o paciente 
teria sido delatado. Atos realizados sem presença do defensor do paciente. 
Aplicação retroativa da lei n. 10.792/03: impossibilidade. Vícios não 
reconhecidos. Condenação amparada exclusivamente na delação dos co-réus: 
impossibilidade. Ordem concedida.” (destacou-se) 
 

Digno de destaque outro julgado ocorrido no Plenário da Suprema 

Corte. Naquele processo – em que se apuravam acusações em face do ex-Presidente da 

República Fernando Collor de Mello – mais uma vez foi repelida a possibilidade de 

utilizar a palavra do corréu como elemento de prova: 
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“EMENTA: DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA 
E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. 
PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA 
IMPROCEDENTE. 1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do 
réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os 
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da 
peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à 
existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno 
exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. O procedimento 
especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de ser 
aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava 
investido. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de 
diligências requeridas pela defesa, mormente se foram elas consideradas 
descabidas pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou 
conveniência da prova. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. 5. Os 
depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de 
convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a 
responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva 
e falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a 
materialidade e autoria dos crimes a ele imputados. 6. A delação de corréu e o 
depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo para a 
condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal 
de falar a verdade. 7. Ação penal julgada improcedente.”206  

 

Na apelação nº 5012331-04.2015.4.04.7000, este E. Tribunal 

absolveu João Vaccari Neto por entender que a condenação que pesava em seu desfavor 

se amparou exclusivamente na palavra de delatores.  

 

Do que se depreende do acórdão do referido julgado, Vaccari 

havia sido condenado pelo Juiz Sérgio Moro baseado nos depoimentos de Alberto 

Youssef, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Eduardo Hermelino Leite.  

 

Oportuno, diante disso, transcrever os quatro depoimentos que 

embasaram o decreto condenatório e, em seguida, as conclusões feitas pelo Eminente 

Desembargador Federal LEANDRO PAULSEN no voto condutor daquela assentada: 

                                                
206 STF – AP 465, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24.04.2014. 
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ALBERTO YOUSSEF: 

 

Juiz Federal:- O senhor sabe se nesses contratos da Petrobras também havia 
pagamentos para a diretoria de serviços? Interrogado:- Sim, a diretoria de 
serviços também tinha a sua parte que era 1%  
Juiz Federal:- Do que o senhor tinha conhecimento na época, o senhor sabia 
quem recebia na diretoria de serviços? Na época, não os conhecimentos 
posteriores. Interrogado:- Na época o Vaccari, João Vaccari, tesoureiro do PT.  
Juiz Federal:- E o senhor sabia, por exemplo, que o senhor Renato Duque 
recebia também? Interrogado:- Bom, eu não sabia como eles recebiam, mas eu 
sabia que da mesma maneira que o Paulo tinha a sua participação, o Paulo 
Roberto Costa como diretor, o senhor Renato Duque também tinha a sua 
participação como diretor  
Juiz Federal:- E qual era a sua fonte de conhecimento desse tipo de afirmação, 
alguém lhe relatou isso ou o senhor presenciou alguma coisa?  
Interrogado:- Não. Num primeiro momento por conta das conversas que 
existiam nas nossas reuniões com as empresas.  
Juiz Federal:- Quem lhe relatou isso foram os empreiteiros?  
Interrogado:- Também.  
Juiz Federal:- Mas eles mencionaram especificamente que o senhor Renato 
Duque recebia?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal:- O senhor Pedro Barusco, o senhor se recorda se na época o 
senhor sabia que ele recebia também?  
Interrogado:- Na época eu nunca tinha ouvido falar que o senhor Pedro 
Barusco recebia, mas nos últimos tempos sim porque em algumas conversas 
que eu tive com o Eduardo Leite uma vez ele me reportou que o Pedro Barusco 
estava lhe cobrando também. Juiz Federal:- E nesses relatos que lhe foram 
feitos pelos empreiteiros, também foi mencionado especificamente o nome do 
senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal:- Que ele recebia valores? Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- Mas ele recebia valores de doações ou recebia valores dessas 
propinas que eram pagas à Petrobras?  
Interrogado:- Olha...  
Juiz Federal:- O que era relatado, o que foi relatado ao senhor?  
Interrogado:- Que normalmente essas comissões eram pagas por intermédio 
de doações no próprio partido.  
Juiz Federal:- Mas que eram valores decorrentes desses acertos ou eram 
doações simplesmente, isso foi lhe falado à época? Interrogado:- Foi me 
falado á época que era realmente a propina, o comissionamento era pago 
como doação.  
Juiz Federal:- O senhor sabe, o senhor chegou a conhecer operadores que 
faziam essa intermediação para a área da diretoria de serviços?  
Interrogado:- Não, senhor. (grifos de Sua Excelência) 
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[...] 
Juiz Federal:- Aquele episódio que o senhor mencionou envolvendo a Toshiba, 
o senhor pode me narrar esse episódio sinteticamente? Interrogado:- Esse 
episódio, sinteticamente a única operação que eu fiz que envolveu pagamento 
ao PT foi sobre uma obra do Comperj a pedido da Toshiba.  
Juiz Federal:- E foi pago quanto de propina, o senhor se recorda?  
Interrogado:- Na época foi no total 800 e poucos mil reais.  
Juiz Federal:- O senhor pode me relatar como foi feito esse repasse?  
Interrogado:- A primeira parte foi no meu escritório para a cunhada do então 
tesoureiro João Vaccari...  
Juiz Federal:- O senhor pode repetir, porque houve um barulho, não sei se 
gravou direito? Interrogado:- O primeiro pagamento, se não me engano, foi 
pago no meu escritório para a cunhada do João Vaccari, então tesoureiro do 
PT.  
Juiz Federal:- Em espécie? Interrogado:- É, em espécie. Depois houve outro 
pagamento que o meu funcionário Rafael Ângulo foi junto com o Piva e aí 
deixou o Piva com o valor na porta do diretório nacional do PT em São Paulo.  
Juiz Federal:- E o senhor chegou a tratar desse assunto diretamente com o 
senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Não, senhor.  
Juiz Federal:- O senhor mencionou que foi a cunhada dele, ele não avisou 
que estava encaminhando a cunhada ou estava encaminhando alguém?  
Interrogado:- Não, quem tratou tudo comigo foi o Piva e o presidente da 
Toshiba, e quem combinou dessa pessoa ir retirar esse valor no meu escritório 
também foi o diretor então da Toshiba, o senhor Piva.  
Juiz Federal:- E como é que o senhor sabe que era a cunhada do senhor 
Vaccari? Interrogado:- Porque ele me disse.  
Juiz Federal:- Quem?  
Interrogado:- O Piva, na época.  
Juiz Federal:- E depois daquela entrega que foi feita pelo senhor Rafael, que 
deixou o senhor Piva, houve algum contato com o senhor Vaccari?  
Interrogado:- Não.  
Juiz Federal:- O senhor conhecia o senhor Vaccari?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal:- O senhor já se encontrou com ele, o senhor pode me dizer 
quantas vezes o senhor já se encontrou com ele? Interrogado:- Devo ter 
encontrado com ele umas 2 ou 3 vezes em alguns restaurantes, assim, de 
passagem, e uma vez ele esteve no meu escritório para conversar comigo, eu 
não estava, e fiquei de procurar ele depois e no final acabou que teve a 
operação e eu não soube qual era o assunto que ele queria tratar comigo.  
Juiz Federal:- O senhor conversava com ele por telefone ou por mensagem?  
Interrogado:- Não.  
Juiz Federal:- O senhor chegou a tratar diretamente com ele a respeito desse 
assunto de pagamento de valores, de propina? 
 Interrogado:- Não, senhor. (grifos de Sua Excelência) 
[...] 
Juiz Federal:- O senhor tinha um aparelho Blackberry?  
Interrogado:- Sim.  
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Juiz Federal:- O senhor utilizava alguma espécie de nickname ou codinome?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal:- Qual seria?  
Interrogado:- Primo.  
Juiz Federal:- Tem uma referência na representação policial que originou 
essas investigações, prisões e buscas, há uma troca de mensagens do senhor, na 
verdade várias trocas de mensagens, com um tal de J. Ricardo, o senhor se 
recorda quem seria o J. Ricardo?  
Interrogado:- J. Ricardo é um funcionário da OAS que eu tratava de assuntos 
sobre caixa 2 que ele pedia que eu fizesse  
Juiz Federal:- Tem uma dessas trocas de mensagens do dia 03/12/2013, que 
também está no processo, eu vou lhe mostrar essa troca de mensagens (O juiz 
mostra o(s) documento(s) ao depoente).  
Interrogado:- Sim, esse valor ele pediu que entregasse, se não me engano 
foram dois valores em espécie, 2 ou 3 vezes nesse endereço, mas isso...  
Juiz Federal:- Rua Doutor Pena Forte Mendes. Interrogado:- Sim. Mas isso eu 
não posso dizer a que está relacionado porque realmente eu só fazia a entrega 
do valor  
Juiz Federal:- Esse dinheiro que o senhor entregava era da OAS?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- E aqui quando foi dito Rua Doutor Pena Forte Mendes, 
procurar a senhora Marice, o senhor sabe que Marice seria essa ou sabia na 
época, quer dizer?  
Interrogado:- Não. Nem tinha me relacionado com quem era ou quem 
deixava de ser, só depois que nós fomos no endereço que aí eu vim a ficar 
sabendo quem era.  
Juiz Federal:- E o senhor ficou sabendo depois, na época o senhor ficou 
sabendo?  
Interrogado:- Eu fui entregar diretamente a ela uma dessas vezes e reconheci 
quem ela é ela porque ela esteve comigo no escritório anterior, na questão 
Toshiba. Juiz Federal:- Uma dessas entregas o senhor fez pessoalmente?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- E essa em dezembro de 2013? Interrogado:- Eu não lembro se 
foi em dezembro, se foi...  
Juiz Federal:- É a época dessa mensagem. Interrogado:- Mais ou menos na 
época dessa mensagem, porque teve 2 ou 3 vezes.  
Juiz Federal:- E era a Marice Correia Lima, então, cunhada do senhor 
Vaccari?  
Interrogado:- Sim, senhor  
Juiz Federal:- Chegou a ver alguma conversa, alguma discussão a respeito do 
que era aquele pagamento?  
Interrogado:- Não.  
Juiz Federal:- O senhor entregou em espécie? Interrogado:- Em espécie.  
Juiz Federal:- Nas mãos dela?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- E a outra entrega, foi quem que realizou a entrega, o senhor 
sabe?  
Interrogado:- Foi o Rafael Ângulo. (grifos de Sua Excelência) 
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- Conclusão do Eminente Des. Leandro Paulsen: 

 

“Com a devida vênia ao julgador de primeiro grau e ao Des. João Pedro 
Gebran Neto, ouvi atentamente os depoimentos de todas as testemunhas e o 
interrogatório do próprio réu colaborador sem conseguir alcançar o mesmo 
grau de convencimento acerca do papel exercido por JOÃO VACCARI na 
trama criminosa”. 
[...] 
“Estas são todas as referências existentes no depoimento de ALBERTO 
YOUSSEF acerca de JOÃO VACCARI. O depoente é categórico ao afirmar 
jamais ter discutido assunto ilícito com VACCARI ou sequer entregue a ele 
quantias oriundas dos desvios realizados no seio da PETROBRAS. Há, isso 
sim, referência a duas entregues de valores para Marice Correia Lima, 
supostamente cunhada do réu, mas que não são vinculadas por qualquer 
elemento probatório, sequer pela versão do próprio depoente, ao ex-tesoureiro 
do PT. O mínimo esperado do órgão de acusação seria a indicação de Marice 
como testemunha para que este Juízo pudesse obter mais elementos acerca da 
vinculação (ou ausência de vinculação que não seja a de parentesco por 
afinidade) entre ela e o réu. Ademais, tais episódios não dizem respeito à 
doação de quase R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) sub judice. Sendo 
assim, peço vênia ao eminente relator, pois não extraio as mesmas conclusões a 
partir da oitiva de ALBERTO YOUSSEF. A prova de corroboração existente diz 
respeito a mensagens trocadas entre o próprio 'operador' e JOSÉ RICARDO 
BERGHIROLLI, dirigente da OAS, determinando a entrega de valores em 
benefício de Marice, supostamente cunhada do réu. Ainda que estejamos diante 
de elemento indiciário do possível envolvimento de JOÃO VACCARI no 
esquema criminoso, o mesmo não é capaz de revelar acima de dúvida razoável 
qual a sua conduta e a sua responsabilidade”. 

 

PAULO ROBERTO COSTA: 

 

Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento de como os valores que eram 
dirigidos ao partido dos trabalhadores chegavam até o partido dos 
trabalhadores?  
Interrogado:- Bom, também se falava lá pela companhia e me foi falado 
também pelo próprio Janene, depois também pelo Alberto Youssef, se eu não 
me engano, acho que o Ricardo Pessoa também uma vez falou, que os valores 
chegavam para o partido dos trabalhadores via o senhor Vaccari.  
Juiz Federal:- Seria o senhor João Vaccari Neto?  
Interrogado:- Correto.  
Juiz Federal:- Mas o senhor não tem o conhecimento direto a respeito disso? 
Interrogado:- Não, isso era falado dentro da companhia e me foi falado pelo 
Janene, pelo Alberto Youssef, pelo Ricardo Pessoa.  
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Juiz Federal:- O senhor mesmo conhece o senhor João Vaccari Neto?  
Interrogado:- Eu nunca tive assim reunião, nunca participei de nenhuma 
reunião com ele, uma vez eu estava almoçando em São Paulo num restaurante, 
o Alberto Youssef e eu estávamos almoçando lá no restaurante e 
coincidentemente o senhor Vaccari também estava almoçando no mesmo 
restaurante, e a hora que nós saímos, depois que o almoço acabou, nós saímos, 
o Alberto Youssef o conhecia, e acenou para ele, ele acenou para o Alberto 
Youssef, mas eu nunca tive reunião diretamente com ele, com o senhor Vaccari 
(evento 1011). 

 

- Conclusão do Eminente Des. Leandro Paulsen: 

 
“Mais uma vez se trata de depoimento de réu colaborador, destituído de prova 
material de corroboração, e que consiste em informações obtidas junto a 
terceiros, ou seja, sequer conhecidas diretamente pelo então Diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS”. 
 

PEDRO BARUSCO 
 

Juiz Federal: - O senhor João Vaccari, o senhor conhece?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal: - O senhor já esteve com o senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal: - O senhor já esteve com o senhor João Vaccari discutindo esses 
assuntos de comissões ou propinas da Petrobras?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal: - Mais de uma vez, uma vez só? Interrogado:- Mais de uma vez.  
Juiz Federal: - Sabe me dizer mais ou menos uma dezena, menos?  
Interrogado:- É, talvez uma dezena, uma dezena é um número razoável.  
Juiz Federal: - Esses encontros o senhor Renato Duque estava junto?  
Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal: - E o que se discutia, por exemplo, nessas reuniões, o senhor pode 
me esclarecer?  
Interrogado:- É, nunca era um assunto único, eram vários assuntos, se discutia 
licitações em andamento, problemas de contratos que estavam ocorrendo, se 
discutia também divisões de propina, eventualmente, se discutia 
outros assuntos, assim, também generalidade, mas tinha uma agenda ligada 
aos contratos da companhia, os problemas, os recebimentos, as propinas, os 
andamentos, os novos projetos, novas licitações.  
Juiz Federal: - O senhor mencionou que tinha aquela divisão entre a casa e o 
partido, isso? Interrogado:- Sim.  
Juiz Federal: - Ele era o representante do partido?  
Interrogado:- Mais recentemente, naquela seqüência de conhecimento que eu 
comecei: 'Ah, a casa.' Depois casa, partido, aí depois começou: 'casa, partido, 
é, e assim, tipo, 2010, não é?' quem era o partido? Era o Vaccari. E aí cada 
vez ficou mais claro quem é que representava o partido, e era responsável por 
receber a parte do partido 2010, 2011, era o Vaccari.  
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Juiz Federal: - Mas o senhor teve o conhecimento direto disso com o Vaccari 
presente, e o senhor Renato Duque? Interrogado:- Sim, porque eu participei, 
em 2010, final de 2011, eu participei dessas reuniões.  
Juiz Federal: - E o senhor tem conhecimento de que forma que eram feitos os 
repasses ao partido, ao senhor João Vaccari? Interrogado:- Não, isso ele não 
comentava, né?  
Juiz Federal: - O senhor tem conhecimento se esses valores eram, iam pro 
partido ou também tinha uma cota pessoal do senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Não sei dizer, Meritíssimo.  
Juiz Federal: - Esses valores que iam pro partido, iam, o senhor tem 
conhecimento se ia pra algum político específico, ou se ia, a sua informação 
era só respeito ao partido? Interrogado:- É, Meritíssimo, sabe o que acontece? 
A gente sempre fala partido, partido, as vezes na conversa aparecia mais, 
aparecia o nome de todo mundo, então eu não podia dizer assim: 'Não, isso foi 
pra fulano, ou foi pra outra pessoa.' Assim, entendeu? Se falava de uma forma 
geral, aparecia o nome de todo mundo, mas nunca foi uma coisa assim, 
especifica, tanto vai pra tanto, tanto vai pra tanto, coisa assim.  
Juiz Federal: - O senhor tem conhecimento se o ex Ministro José Dirceu 
recebia valores? Interrogado:- O nome dele aparecia nas conversas. Agora, se 
ele efetivamente recebeu, não era papel meu, cuidava da parte da casa. E já era 
difícil. Então é, não me envolvia com esse negócio do partido, eventualmente, 
como eu falei num depoimento, teve uma vez que eu tava com dificuldade de 
receber de uma empresa, e Vaccari a gente coincidentemente falou que tinha 
facilidade de receber daquela empresa, então nós trocamos um aporte de uma 
empresa pra um aporte de outra, que a gente falou que a gente trocou acho 
que foi da MPE com a Schahin, eu tava com dificuldade de receber da 
Schahin e ele falou que ele teria facilidade, e aí eu peguei um aporte da MPE, 
nós fizemos um suape, uma troca.  
Juiz Federal: - E ele se encarregou de receber da Schahin então?  
Interrogado:- É, ele se encarregaria de receber aquela parte, aquele volume, 
aquele montante da Schahin, e eu da MPE.  
Juiz Federal: - Tá, parte de a parte do senhor que o senhor tinha nessa divisão 
da propina do condicionamento  
Interrogado:- Isso, isso.  
Juiz Federal: - E o senhor sabe se ele efetivamente recebeu?  
Interrogado:- Não sei, o máximo, que vamos dizer assim, de informação que 
eu tive do lado de lá foi isso. Eu sei que eu não recebi a parte que eu troquei, 
eu não recebi.  
Juiz Federal: - O senhor tem conhecimento se pra essa divisão da parte da, 
que cabia ao partido se isso era repassado através de doações eleitorais de 
alguma maneira? 
Interrogado:- não, eu sabia que tinha doações, mas essa ligação direta entre, 
eu não posso afirmar.  
Juiz Federal: - Mas o senhor sabia, o que o senhor tinha conhecimento 
especificamente então?  
Interrogado:- O que eu tinha conhecimento é que, na época, em tais contratos 
havia um volume de propina que seria encaminhado ao PT, é isso que eu 
sabia, que eu posso afirmar.  
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Juiz Federal: - A forma como chegava o senhor não sabia?  
Interrogado:- Não, não.  
Juiz Federal: - Nem se era por doação, nem se não era por doação?  
Interrogado:- Não, aí vou ficar adivinhando, eu não. (grifos de Sua 
Excelência)  

 
- Conclusão do Eminente Des. Leandro Paulsen: 
 
“O depoimento deste réu colaborador, diferentemente dos demais, era 
extremamente promissor para desvelar a verdade subjacente aos fatos, pois 
apresentava potencial de ser corroborado mediante provas materiais. PEDRO 
BARUSCO afirmou ter tido mais de uma dezena de reuniões com JOÃO 
VACCARI e RENATO DUQUE, assim como relatou a realização de um 
'swap' de propinas em que VACARRI se responsabilizou por cobrar valores 
da construtora SCHAHIN.  
Assim como foi feito em outros casos da 'Operação Lava Jato', diligências da 
Polícia Federal e do Ministério Público poderiam culminar na obtenção de 
registros materiais da existência de tais encontros. No caso do ex-Deputado 
Federal ARGOLO, por exemplo, as autoridades obtiveram o registro de acesso 
do prédio em que ocorriam as reuniões entre o parlamentar e ALBERTO 
YOUSSEF. Em outros processos análogos foram obtidos registros de acesso 
presencial na PETROBRAS por parte de réus envolvidos na trama delitiva, 
obtidas imagens de câmeras de segurança, interceptadas mensagens em que os 
criminosos figuravam como interlocutores, identificada a compra de passagens 
aéreas para o mesmo local e mesma data de reuniões espúrias, enfim, 
elementos de corroboração mínimos a darem suporte ao que foi afirmado pelo 
réu colaborador. In casu, inclusive, poderiam ter sido chamados a depor 
membros diretivos da construtora SCHAHIN supostamente achacados por 
VACCARI, obtido quebras de sigilo bancário capazes de revelar o 
enriquecimento ilícito do acusado, ou seja, inúmeros elementos de prova capaz 
de robustecer a versão apresentada em Juízo pelo réu colaborador PEDRO 
BARUSCO.  
Não obstante, a despeito do grande potencial probatório do depoimento do réu 
colaborador, nada foi feito. O que temos é a versão oral dada por corréu 
diretamente implicado no ilícito e que, muito provavelmente, tenha sido o 
segundo maior beneficiário das propinas direcionadas à Diretoria de 
Serviços. Nenhuma prova de corroboração foi produzida pela acusação, o que, 
nos termos da Lei 12.850/13, art. 4º, §16, impede a prolação de sentença 
condenatória”. 

 

EDUARDO HERMELINO LEITE 

 
“Ministério Público Federal:- O senhor mencionou também na sua delação que 
houve um encontro especificamente com o senhor João Vaccari, em que foi 
aventada essa questão de doações e relação com a Petrobrás, o senhor poderia 
precisar esse acontecimento?  
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Depoente:- Isso também por volta de 2010, eu conheci senhor João Vaccari, 
como eu comentei, provavelmente na saída de um restaurante em São Paulo, 
não vou me lembrar qual o evento, mas eu me lembro que me foi apresentado: 
'Olha, esse aqui é o senhor João, é o tesoureiro do PT.' Trocamos cartões e 
após algum tempo fizemos contato, nos encontramos para uma reunião no Café 
Jornal, eu lembro disso porque era o lugar aonde eu marcava reuniões quando 
elas eram fora do horário, por ser muito próximo à minha residência. Na época 
quando eu marquei ele foi, ele até me comentou, ele falou: 'Pra mim é bom 
porque eu também resido próximo a esse endereço.' Então nós passamos a nos 
encontrar neste endereço. Tivemos um primeiro encontro, aí no segundo 
encontro ele me abordou falando: 'Olha, estamos atrás de doações eleitorais e 
eu sei que a Camargo está em débito com a Petrobras, com a nossa Área de 
Serviço na Petrobras, o Júlio não está conseguindo, você não está 
conseguindo cumprir os repasses com o Júlio pra que esse dinheiro chegue, 
você não quer fazer isso através de doação eleitoral?' Eu falei: 'Olha, eu 
preciso discutir isso com a minha área institucional, porque ela é a responsável 
pela decisão da doação eleitoral e vou encaminhar isso para o Marcelo 
Bizordi, que é o nosso responsável por... é o Vice-Presidente Institucional, 
responsável pelo tema.'  
Juiz Federal:- Quem falou isso para o senhor?  
Depoente:- Doutor João Vaccari. E aí isso foi encaminhado e a decisão da 
Camargo foi não proceder dessa forma, foi continuar lá e esse tema depois 
não voltou a ser abordado por ele, mas na época foi explícito que conhecia a 
questão do débito com a Petrobras de propina, e pediu pra que fizesse isso 
através de doação eleitoral.  
Ministério Público Federal:- E o senhor João Vaccari expressamente 
mencionou que havia um atraso no pagamento das propinas na de Área de 
Serviço?  
Depoente:- Sim.  
Ministério Público Federal:- Ele mencionou ter recebido essa notícia de 
Renato Duque?  
Depoente:- Não, não especificou. Não especificou.  
Ministério Público Federal:- Mencionou só o operador, o Júlio Camargo?  
Depoente:- Exatamente. Ministério Público Federal:- O senhor recorda, 
aproximadamente, a data dessa reunião?  
Depoente:- Eu podia precisar algo em torno de março a maio de 2010”. 
 
- Conclusão do Eminente Des. Leandro Paulsen: 
 
“O Juízo de origem afirmou (item 551 da sentença) que embora o depoente 
afirme desconhecer se a propina foi ou não paga, as declarações feitas por 
JOÃO VACCARI NETO na ocasião, segundo relato do colaborador, revelam o 
conhecimento dele acerca do esquema criminoso da PETROBRAS e dos 
repasses de parte das propinas na forma de doações eleitorais registradas.  
Mais uma vez peço vênia ao julgador, pois extraio conclusão distinta de tal 
depoimento, haja vista que EDUARDO HERMELINO LEITE afirmou que a 
propina em questão não foi paga por intermédio da doação solicitada por 
JOÃO VACCARI. A segunda afirmativa, no sentido de que o depoimento 
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denota que o então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores tinha plena 
ciência do esquema criminoso no âmbito da PETROBRAS é verdadeira, 
porém esbarra novamente na absoluta ausência de prova de corroboração. 
Trata-se da versão apresentada por réu colaborador já condenado há mais de 
15 anos de reclusão, desamparada de qualquer material probatório de 
corroboração, retratando suposta tentativa infrutífera de corrupção que não 
diz respeito à doação de quase R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 
advindos da REPAR”. 
 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO: 
 
Juiz Federal:- O senhor conhece o senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- O senhor chegou a repassar parte desses valores acertado de 
propina para o senhor João Vaccari?  
Interrogado:- É, uma parte dos valores a pedido do Renato Duque, ele me 
pediu que eu procurasse o senhor João Vaccari no PT e que fizesse 
contribuições diretamente ao PT, então, eu o conheci nessa oportunidade, e 
segui a orientação dele.  
Juiz Federal:- Essa reunião em que o senhor Renato Duque pediu para o 
senhor proceder dessa forma, procurar o senhor João Vaccari, foi um reunião 
presencial, foi por telefone, como foi?  
Interrogado:- Foi presencial.  
Juiz Federal:- Tinha mais alguém junto?  
Interrogado:- Não, senhor.  
Juiz Federal:- Só o senhor e ele?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- O senhor se recorda onde foi?  
Interrogado:- Foi em um hotel aqui em São Paulo.  
Juiz Federal:- E ele definiu para o senhor, quanto que era o valor que deveria 
ser passado por intermédio do senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Sim, senhor, ele definiu uma parte e depois me pediu outra parte, 
foram acho que talvez umas 4 (quatro) vezes.  
Juiz Federal:- O senhor daí mencionou que o senhor procurou de fato o senhor 
João Vaccari?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- O senhor procurou onde?  
Interrogado:- Na sede do PT em São Paulo.  
Juiz Federal:- E, ele já estava ciente que o senhor iria procurá-lo? 
Interrogado:- É eu não sei dizer ao senhor.  
Juiz Federal:- Ele fez algum comentário ou afirmou alguma coisa que 
revelasse que ele já estava lhe esperando?  
Interrogado:- É, não, especificamente não.  
Juiz Federal:- O senhor Renato Duque, quando disse ao senhor para 
procurar o senhor João Vaccari, ele lhe afirmou que ele iria avisá-lo, o 
senhor João Vaccari?  
Interrogado:- Não.  
Juiz Federal:- Ele não falou se ia [...]  
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Interrogado:- Ele não me disse que iria avisá-lo.  
Juiz Federal:- Ele não chegou a falar nada assim procure ele, que eu vou 
deixar ele já sobreaviso? Não?  
Interrogado:- Não, senhor.  
Juiz Federal:- E o senhor fez efetivamente essas doações?  
Interrogado:- Sim, senhor, fiz.  
Juiz Federal:- Isso foi ao Partido dos Trabalhadores?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- E o senhor fez por quais empresas?  
Interrogado:- É, eu também entreguei uma listagem com todas as contribuições 
feitas, valores, e datas, mais eu acredito, basicamente, que foram através da 
Setal e da Penha.  
Juiz Federal:- É, para deixar claro, o senhor Renato Duque lhe solicitou essas 
doações em mais de uma oportunidade então?  
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- O senhor, na conversa que o senhor teve com o senhor João 
Vaccari, o senhor mencionou que esses valores eram decorrentes de contratos 
da Petrobras?  
Interrogado:- Não, senhor.  
Juiz Federal:- Senhor mencionou que o senhor estava procurando a pedido 
do senhor Renato Duque?  
Interrogado:- Não, senhor.  
Juiz Federal:- O senhor não explicou a origem desses valores que isso era 
decorrente de acertos de propina com o senhor Renato Duque?  
Interrogado:- Não, senhor.  
Juiz Federal:- Mais esses valores efetivamente vinham dos acertos de propina? 
Interrogado:- Sim, senhor.  
Juiz Federal:- Essas doações que o senhor fez, o senhor abateu os valores nos 
seus débitos com a diretoria de serviço?  
Interrogado:- Sim, senhor. 
 
- Conclusão do Eminente Des. Leandro Paulsen: 
 
“O corruptor ativo AUGUSTO MENDONÇA foi indagado em sete 
oportunidades distintas pelo Juízo de primeiro grau acerca do conhecimento de 
JOÃO VACCARI quanto ao caráter criminoso da doação de aproximadamente 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) feita ao Partido dos Trabalhadores. 
Em todas as oportunidades a resposta foi negativa e clara no sentido de que o 
repasse da propina ao PT, a qual reputo comprovada, foi determinada pelo 
corréu RENATO DUQUE. No ponto, entendo que também não há como 
condenar o acusado na modalidade do dolo eventual. JOÃO VACCARI atuava 
como tesoureiro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores à época 
dos fatos, razão pela qual o recebimento de doações à agremiação política 
estava dentro do espectro de suas funções. Paralelamente, a análise dos 
documentos contidos no evento 04, OUT171, p. 227 em diante e evento 282, 
out10, out11, revelam que os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) sub 
judice foram doados entre 23/10/2008 e 07/04/2010 em inúmeras parcelas que 
oscilavam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil 
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reais), ou seja, valores condizentes com o porte das empresas doadoras e que 
foram diluídos em doações menores ao longo de quase 02 anos”. 
[...] 
“Saliento, apenas para que fique bastante claro o posicionamento deste 
julgador, que as afirmações ora feitas estão longe de atestar a inconteste 
inocência do réu. Pelo contrário, há uma plêiade de indícios de que JOÃO 
VACCARI tomou parte na trilha criminosa desbaratada pela Operação Lava-
Jato. Afirmo que o conteúdo amealhado ao longo da instrução do presente 
processo comprova materialmente o repasse de propina ao PT por ordem de 
RENATO DUQUE, mas, em relação ao então tesoureiro da agremiação, 
consiste apenas na versão dada pelos réus colaboradores sem qualquer prova 
de corroboração”. 
 

O caso ora trazido guarda importantes semelhanças com a 

situação do Apelante: a afirmação de delatores (no caso, dois delatores informais) 

sobre encontros que não foram corroborados por qualquer outro elemento. Pedro 

Barusco, por exemplo, aduziu ter se encontrado com João Vaccari “uma dezena de 

vezes”, narrativa que prescindiu de elemento de corroboração.  

 

O caso do Apelante, todavia, é ainda mais grave, pois os 

supostos encontros narrados por Léo Pinheiro, objetivando o alegado “encontro de 

contas” sequer contaram com a presença do Apelante.  

 

Desse modo, não há como conferir credibilidade às declarações 

de Léo Pinheiro e Agenor Franklin, seja por terem inventado uma versão a fim de 

confirmar a tese acusatória e obter benefícios, seja por terem apresentado elementos que 

não encontram ressonância na prova documental constante dos autos.  

 

A excessiva valoração das declarações dos dois informais 

delatores é, aliás, extremamente inconsistente e contraditória com o posicionamento 

adotado por aquele juízo em outra persecução que envolve o Apelante.  

 

Na ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000, esta Defesa requereu 

a substituição da testemunha Maria Lucia Falcón por Rodrigo Tacla Durán. Este último 

é acusado de intermediar transações oriundas do Setor de Operações Estruturadas da 
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Odebrecht, de onde, segundo o Ministério Público Federal, teriam advindo os valores 

que beneficiaram o Apelante. 

 

Ao indeferir o pleito, o juízo de piso, contraditoriamente, 

consignou: 

 
“Por outro lado, Rodrigo Tacla Duran é acusado de lavagem de dinheiro de 
cerca de dezoito milhões de dólares, teve a sua prisão preventiva decretada por 
este Juízo, fugiu, mesmo antes da decretação da prisão, e está refugiado no 
exterior. Responde à ação penal 5019961-43.2017.4.04.7000 e ao processo de 
extradição 5035144-88.2016.4.04.7000.  
A palavra de pessoa envolvida, em cognição sumária, em graves crimes e 
desacompanhada de quaisquer provas de corroboração não é digna de 
crédito, como tem reiteradamente decidido este Juízo e as demais Cortes de 
Justiça, ainda que possa receber momentâneo crédito por matérias 
jornalísticas descuidadas” (destacou-se). 

 

Sobre as matérias jornalísticas citadas pelo magistrado de piso, 

refere-se a notícias207 em que Rodrigo Tacla Duran acusa o advogado Carlos Zucolotto 

Junior – amigo e padrinho de casamento do Juiz Sérgio Moro – de ter lhe cobrado um 

valor para intermediar, de forma paralela, melhores condições para negociar sua 

colaboração premiada. A negociação envolvia, segundo Tacla Duran, abrandamento de 

pena e diminuição da multa a ser imposta no acordo e seria paga por meio de “Caixa 

Dois”.  

 

Em resposta a tais afirmações, o magistrado divulgou nota oficial 

asseverando: 

 
“Rodrigo Tacla Duran é acusado de lavagem de dinheiro de milhões de dólares 
e teve a sua prisão preventiva decretada por este julgador, tendo se refugiado 
na Espanha para fugir da ação da Justiça; 
O advogado Carlos Zucolotto Jr. é meu amigo pessoal e lamento que o seu 
nome seja utilizado por um acusado foragido e em uma matéria jornalística 
irresponsável para denegrir-me; e 

                                                
207 
http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/19133
55-advogado-acusa-amigo-de-moro-de-intervir-em-acordo.shtml 
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Lamenta-se o crédito dado pela jornalista ao relato falso de um acusado 
foragido, tendo ela sido alertada da falsidade por todas as pessoas citadas na 
matéria."208 

 

Ora, quando o indivíduo traz informações que, em tese, são 

negativas ao Magistrado ou à Força Tarefa “Lava Jato” – que formam um mesmo time – 

estas são descreditadas por ele ocupar a posição de acusado.  

 

Agora, quando a palavra do indivíduo – não importando se é 

investigado, réu ou condenado – converge com a tese acusatória e diz o que o juízo e os 

procuradores querem ouvir, esta é considerada como se verdade fosse. Esse é o caso de 

Agenor Franklin e Léo Pinheiro. 

 

Ademais, soa até cômico o Magistrado afirmar que “a palavra de 

pessoas envolvidas com crimes não é digna de crédito” quando se atesta que toda a 

Operação “Lava Jato” é baseada e sustentada pela palavra de criminosos confessos da 

Justiça que, a fim de atenuarem suas penas, firmaram acordos de colaboração com o 

Ministério Público — ou, no caso de Agenor Franklin e Léo Pinheiro, obtêm os mesmos 

benefícios sem a necessidade sequer de formalizar uma delação. 

 

Em suma: a valoração da palavra do delator se dá conforme a 

conveniência de suas informações. 

 

Isso não pode ser concebido! Não em um Estado 

Constitucional Democrático. Pode esse Tribunal chancelar tamanho paradoxo?  

 

Ante o exposto, considerando-se que a condenação ora combatida 

só foi possível lastreando-se o édito nas palavras inidôneas de corréus e colaboradores 

                                                
208 
http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/19134
76-moro-diz-que-acusacao-de-advogado-e-absolutamente-falsa.shtml 
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informais, desprovidas de elementos de corroboração, impõe-se a absolvição do 

Apelante, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem 

como ao art. 4º, §16 da Lei 12.850/13, como bem decidiu este Tribunal, de forma 

incensurável, na apelação 5012331-04.2015.4.04.7000.  

 

V.1.9. DO NÃO RECEBIMENTO DO TRÍPLEX 

 

A narrativa apresentada pelo Ministério Público Federal indica que 

o Apelante teria praticado atos de ofício determinados (nomeação de diretores da 

Petrobras) visando a favorecer a Construtora OAS em dois processos licitatórios 

vinculados a RNEST, recebendo, como contrapartida, vantagens indevidas 

materializadas na transferência da propriedade de um apartamento tríplex e no 

pagamento de valores para armazenamento de parte de acervo presidencial.  

 

Acerca dos atos de ofício, da fraude aos procedimentos licitatórios 

e do inexistente nexo causal entre os fatos, estes foram debatidos minuciosamente nos 

tópicos anteriores. Este capítulo abordará, em específico, o enunciado da narrativa que 

trata do “recebimento do apartamento tríplex”. As questões concernentes ao acervo 

presidencial serão analisadas a posteriori.  

 

Cumpre destacar, preliminarmente, a confusão elaborada pelo 

Parquet e pelo Juízo a quo na determinação dos fatos imputados ao Apelante. Como 

abordado no tópico III.5, há manifesta falta de correlação entre os fatos apresentados na 

denúncia (e mesmo nas alegações finais do órgão ministerial) e os fatos apreciados na 

sentença. 

 

Retomando a discussão, o Apelante foi acusado de haver recebido 

um apartamento tríplex, por meio da transferência da propriedade do imóvel, tendo sido, 

contudo, condenado pela atribuição a ele deste mesmo apartamento. Contrastam-se as 

ações dessemelhantes de receber, de um lado, e atribuir, de outro.  
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O ato de recebimento exige a demonstração de que algo que não 

pertencia a alguém passou a pertencer. Esta mudança no estado de coisas se dá com a 

entrada do bem na posse. Se alegado que houve, ainda, a transferência da propriedade 

da coisa, necessário, para a condenação, que isto seja demonstrado.  

 

Por sua vez, o ato de que algo foi atribuído a alguém (conduta 

passiva na perspectiva deste alguém) não exige a demonstração de que o indivíduo 

entrou na posse da coisa, justamente porque esta conduta é totalmente diversa do ato de 

receber algo.  

 

A implicação desta manobra jurídica desenvolvida na sentença é a 

de que foi alterado o nível de exigência probatória para a comprovação dos fatos 

apresentados. No cenário apresentado pela denúncia é preciso provar que o Apelante 

entrou na posse ou obteve a propriedade do apartamento tríplex – o que requer 

comprovação de que houve uso ou gozo ou disposição (alternativa ou cumulativamente) 

do bem. Já no cenário contido na sentença, tendo havido a alteração dos fatos 

imputados, torna-se desnecessária a prova de que o Apelante exerceu algum dos 

poderes inerentes à propriedade do bem imóvel.  

 

Por mais que o Magistrado tenha condenado o Apelante pelo 

recebimento de vantagens indevidas (conforme item 944, na parte dispositiva da 

sentença), notório que em nenhum momento o julgador se preocupa em demonstrar o 

efetivo recebimento da vantagem indevida. Fala-se tão somente, como abordado no 

tópico III.5, que um apartamento tríplex foi atribuído ao Apelante. Ainda, impossível se 

cogitar que o “recebimento” teria se dado somente por meio das reformas ocorridas no 

imóvel, vez que o acessório segue o principal, de modo que ou o Apelante recebeu o 

apartamento junto com as reformas ou não recebeu nenhum dos dois.  
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Se o Magistrado condenou o Apelante pelo recebimento indevido 

de algo, é preciso que isto esteja precisamente demonstrado na decisão. Da leitura da 

sentença, confusa e desorganizada, depreende-se que o Apelante foi condenado pelo 

fato de que viria a receber (de modo que ainda não havia recebido) vantagem indevida 

consubstanciada em um apartamento tríplex e suas reformas. Tal narrativa aproxima a 

conduta imputada ao Apelante do verbo-núcleo “aceitar promessa” do art. 317 do CP.  

 

Prosseguem-se, assim, as incoerências da peça condenatória: se os 

fatos ATRIBUÍDOS pelo Juiz ao Apelante (sim, pois apresentados de ofício, já que o 

Parquet imputou fatos distintos) dizem respeito, de fato, à prática de aceitar promessa 

de vantagem indevida, como pode o Apelante ser condenado pelo crime de lavagem de 

dinheiro?  

 

Se a lavagem implica ocultação ou dissimulação de bens que estão 

na posse do autor, como poderia o Apelante ter ocultado ou dissimulado a propriedade 

do apartamento tríplex se este nunca chegou a estar na sua posse? Em suma, como 

ocultar o que não foi recebido? 

 

Tal conflito, inscrito sob a distinção entre receber e “ser-lhe 

atribuído” (dogmaticamente seria mais acertado falar-se de recebimento e aceitação de 

promessa), evidencia deficiências incontornáveis na peça condenatória. Veja-se: (i) se o 

juiz julga os fatos imputados pelo Parquet (o recebimento), é necessário que exista 

prova de que o Apelante exerceu algum dos poderes inerentes à propriedade do bem 

imóvel; (ii) de outra parte, se o juiz julga fatos distintos daqueles imputados pelo 

Parquet (julgando a atribuição do imóvel a ele), não é possível condenar o Apelante 

pelo crime de lavagem de dinheiro, pois, afinal, não se pode ocultar ou dissimular 

aquilo de que não se dispõe. 

 

Além de nula – por não guardar correlação com a acusação vertida 

na inicial –, a decisão que condena alguém pela atribuição de um bem imóvel a ele (sem 
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recebimento, portanto) e, ao mesmo tempo, pela ocultação do mesmo bem, é incoerente 

do ponto de vista lógico. Há aqui violação ao dever de fundamentação lógica e 

adequada das decisões judiciais, garantia insculpida no art. 93, IX, da Constituição 

Federal.  

 

Estas questões preliminares à incursão na avaliação do conjunto 

probatório são indispensáveis para que seja evidenciada a dificuldade enfrentada pelo 

Apelante para conhecer os fatos dos quais deveria efetivamente se defender. 

 

Insiste-se: o acusado se defende dos fatos a ele imputados, não 

podendo exercer defesa efetiva sobre fatos não trazidos ao conhecimento do juízo pela 

parte adversa. Por consequência, não pode o juiz agir de ofício, imputando ele próprio 

ao acusado fatos distintos daqueles apresentados pelo Parquet. Sob o prisma do devido 

processo legal, do direito de defesa, e do contraditório209, é devida a declaração da 

nulidade da sentença, conforme se argumentou no tópico III.5. 

 

Todavia, mesmo que patente a nulidade neste ponto, por excesso de 

zelo e possuindo firme convicção de sua inocência, o Apelante apresentará razões se 

contrapondo não somente (i) às imputações realizadas pelo Parquet, quais sejam, de que 

o Apelante teria recebido um apartamento tríplex como contrapartida a atos de ofício 

realizados pelo mesmo, mas também (ii) às imputações formuladas pelo Juiz, quais 

sejam, de que o apartamento tríplex teria sido atribuído ao Apelante como contrapartida 

a atos de ofício realizados pelo mesmo.  

 

Adianta-se que, no primeiro caso, quando se discute o recebimento 

do imóvel pelo Apelante, analisando o conjunto probatório gerado na instrução, 

conclui-se estar provada a inexistência do fato, conforme dicção do art. 386, I, do CPP. 

Assim, vale dizer, a Defesa constituiu prova de que o Apelante nunca exerceu qualquer 

                                                
209 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva. p. 917-918. 
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dos poderes inerentes à propriedade do apartamento tríplex. Em outras palavras, há farta 

prova documental e testemunhal de que o Apelante nunca usou, gozou ou dispôs do 

imóvel, condições sine qua non para que tenha ocorrido o recebimento do bem. Pode 

afirmar peremptoriamente NÃO MORO NELE! 

 

No segundo caso, quando se discute a atribuição do imóvel ao 

Apelante, analisando o conjunto probatório gerado na instrução, conclui-se não haver 

prova da existência do fato, conforme inteligência do art. 386, II, do CPP, ou ainda do 

art. 386, VII, da mesma lei processual. Assim, não está demonstrado, acima de qualquer 

dúvida razoável, que o apartamento tríplex, assim como suas reformas, tenha sido 

“atribuído” ao Apelante como uma contrapartida a atos de ofício realizados pelo 

mesmo. 

  

O Parquet imputou os seguintes fatos ao Apelante: 

 
“Parte dessa propina, cerca de R$ 2.424.990,83, foi recebida por LULA por 
meio de expedientes de ocultação e dissimulação de propriedade de bens e 
valores, isto é, mediante atos de lavagem de dinheiro. LULA, com a 
participação de sua esposa MARISA LETÍCIA, assim como dos executivos do 
Grupo OAS LÉO PINHEIRO, PAULO GORDILHO, FÁBIO YONAMIME e 
ROBERTO MOREIRA, pelo menos desde data próxima a 08/10/2009 até a 
presente data, recebeu o apartamento 164-A do Condomínio Solaris, em 
Guarujá/SP, personalizado e decorado com recursos provenientes dos crimes 
praticados em prejuízo da Administração Pública Federal, notadamente da 
PETROBRAS”. (denúncia, p. 08) 
[...] 
LULA, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades da 
organização criminosa acima exposta, em março de 2009, solicitou a LÉO 
PINHEIRO e dele recebeu vantagem indevida, em razão do cargo de 
Presidente da República, no valor de R$1.147.770,96, correspondente à 
diferença entre o valor que diz ter pago originalmente à BANCOOP por um 
apartamento tipo no Edifício Mar Cantábrico, e o apartamento efetivamente 
entregue pela OAS Empreendimentos a título de propina, qual seja o 
apartamento 164-A, Edifício Navia, no mesmo empreendimento, cujo nome foi 
alterado para “Condomínio Solaris”. (denúncia, p. 94)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“No caso dos presentes autos, imputou-se aos denunciados LULA, LÉO 
PINHEIRO, PAULO GORDILHO, FÁBIO YONAMINE e ROBERTO 
MOREIRA, desde data próxima a 08/10/2009136 até a presente data, a 
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dissimulação e ocultação da origem, movimentação, disposição e propriedade 
do total de R$ 1.147.770,96137, proveniente dos crimes de cartel, fraude a 
licitação e corrupção praticados pelos executivos da CONSTRUTORA OAS em 
detrimento da Administração Pública Federal, notadamente da PETROBRAS, 
por meio da aquisição em favor de LULA, por intermédio da OAS 
EMPREENDIMENTOS, do apartamento 164-A do Condomínio Solaris, 
localizado na Av. Gal. Monteiro de Barros, nº 638, em Guarujá/SP, assim 
como, no referido período, pela manutenção em nome da OAS 
EMPREENDIMENTOS do apartamento que pertencia a LULA. Os 
denunciados incorreram, assim, por uma vez, na prática do delito de lavagem 
de capitais, tipificado pelo artigo 1º c/c o artigo 1º, §4º da Lei 9.613/1998”. 
(Alegações finais do MPF, p. 196).  
 

A propriedade imobiliária é um conjunto de direitos detidos por 

uma pessoa sobre um bem, que compreende as faculdades de usar, fruir e dispor de 

uma coisa, com exclusividade, e de reivindicá-la das mãos de quem a detenha 

injustamente (Código Civil, art. 1.228). 

 

Desse plexo de direitos que decorre da propriedade deflui-se que 

ela permite ao proprietário, a priori, extrair do bem todo o proveito que desejar. 

 

Somente o proprietário de um bem imóvel é quem pode, por 

exemplo, constituir hipoteca ou ceder fiduciariamente os créditos de sua venda futura 

para garantir uma dívida. 

 

E a OAS Empreendimentos exerceu tais faculdades de 

proprietária, como se passa a demonstrar. 

 

V.1.9.1. DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

 

Com a aquisição do empreendimento imobiliário da BANCOOP 

pela OAS Empreendimentos em 2009, a empreiteira buscou obter os recursos 

financeiros necessários para o desenvolvimento da incorporação imobiliária junto ao 

mercado de capitais, por meio da emissão de debêntures. 
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Em 03 de novembro de 2009, a OAS Empreendimentos S.A. 

realizou a primeira emissão de debêntures, tendo sido emitidos um total de 300 títulos 

no valor unitário de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada — num montante total 

de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Foi lavrada a competente escritura 

(Evento 850, Anexo 2), averbada junto à Junta Comercial. 

 

Os recursos financeiros levantados com a comercialização das 

debêntures no mercado de capitais tinham uma destinação certa: o custeio das 

atividades de incorporação imobiliária exercidas pela companhia emissora 

(“empreendimentos elegíveis”), conforme cláusula 3.4.1, da Escritura de Emissão: 

 
3.4.1. Os recursos captados por meio da oferta restrita serão utilizados pela 
emissora exclusivamente (i) no desenvolvimento de empreendimentos 
elegíveis, para pagamento ou reembolso dos custos de produção até o limite 
financiado dos custos de produção, observadas as características específicas, 
planos, cronogramas de desenvolvimento e construção e orçamentos descritos 
nos respectivos projetos individuais de investimento; (ii) na aquisição de 
terrenos para futuro desenvolvimento de empreendimentos elegíveis; (iii) na 
aquisição de empreendimentos em andamento; e (iv) no pagamento de 
despesas diretamente relacionadas ao lançamento de futuros empreendimentos 
elegíveis. 

 

Por sua vez, a Escritura considerava como “empreendimentos 

elegíveis” aqueles empreendimentos que, a critério do agente fiduciário, “(i) atendam 

os Critérios de Elegibilidade para Empreendimentos; e (ii) cujos Projetos Individuais 

de Investimento tenham sido aprovados nos termos desta Escritura de Emissão. O 

Empreendimento Elegível e seu valor para fins esta Escritura de Emissão 

corresponderão exclusivamente à parcela de unidades imobiliárias enquadradas nos 

limites do SFH”. 

 

E os chamados critérios de elegibilidade a serem cumpridos 

pelos empreendimentos para que pudessem ser financiados com os recursos obtidos 

com a emissão de debêntures também estavam previstos na Escritura de Emissão, da 

seguinte forma: 
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“Critérios de Elegibilidade para Empreendimentos: critérios que devem ser 
atendidos cumulativamente para que os empreendimentos imobiliários sejam 
caracterizados como Empreendimentos Elegíveis, quais sejam, 
empreendimentos imobiliários (i) cujo estágio de construção das respectivas 
obras ainda não tenha atingido 50% (cinquenta por cento_) do cronograma 
físico de execução; (ii) com pelo menos 20% (vinte por cento) de unidades 
residenciais com a venda já contratada; (iii) que não tenham quaisquer ônus ou 
gravames sobre os terrenos, unidades ou outros direitos decorrentes do 
empreendimento, exceto em favor da Caixa Econômica Federal no âmbito da 
contratação de Crédito Assocaitov e em favor dos titulares de Debêntures nos 
termos desta Escritura de Emissão; (iv) cujas licenças aplicáveis e necessárias 
à construção tenham sido obtidas; e (v) cujo valor de ao menos uma das 
unidades imobiliárias esteja enquadrado nos limites do SFH”. 

 

Embora a primeira emissão das debêntures tenha ocorrido em 

2009, o empreendimento imobiliário “Mar Cantábrico”, posteriormente denominado 

de condomínio “Solaris” só se tornou elegível em 25 de fevereiro de 2011, quando o 

agente fiduciário dos debenturistas atestou a satisfação dos critérios de elegibilidade 

previstos na Escritura de Emissão. 

 

Este evento se materializou na carta encaminhada pela Planner 

DTVM à OAS em 25.02.2011 (Evento 850, Anexo 10), na qual afirmava que “no que 

diz respeito ao projeto individual de investimento Solaris, após análise do relatório do 

agente de obras emitido em 24 de fevereiro de 2011, verificou-se que o 

empreendimento imobiliário observou os Critérios de Elegibilidade para 

Empreendimentos, assim como foi validado o cronograma físico-financeiro das obras e 

o orçamento dos Custos de Produção”. 

 

Portanto, foi a partir desta data que o referido empreendimento 

imobiliário pode ser financiado com os recursos da Primeira Emissão de Debêntures e, 

do mesmo modo, ficou sujeito às suas normas no que diz respeito à constituição de 

garantias. 
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Com efeito, em garantia do integral cumprimento das 

obrigações assumidas pela emissora junto aos investidores que adquirissem as 

debêntures, foi oferecido o seguinte: 

 

(i) alienação fiduciária de 100% das ações ou quotas (conforme o caso) 

de emissão das Sociedades de Propósito Específico (SPEs) constituídas 

para a incorporação de cada empreendimento imobiliário;  

 

(ii) alienação fiduciária dos investimentos permitidos (quotas de Fundo 

de Investimento em Renda Fixa); 

 

(iii) hipoteca constituída em favor dos debenturistas sobre imóveis 

adquiridos com recursos da emissão; 

 

(iv) cessão fiduciária de direitos creditórios de 100% dos recebíveis 

elegíveis, recebíveis performados e não performados, de recebíveis 

relacionados a empreendimentos elegíveis que sejam decorrentes de 

unidades imobiliárias cujo valor exceda os limites do SFH, de todos 

os direitos atuais e futuros com relação às Contas Vinculadas e os 

montantes nela depositados, todos os direitos atuais e futuros, com 

relação aos contratos de mútuo intercompanhias e, dentre outros, fruto de 

alterações subsequentes à escritura original, os recebíveis decorrentes 

do valor de venda futura210;  

 

(v) fiança bancária outorgada pelo Banco Industrial e Comercial S/A 

(“BIC Banco”)211 no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 

reais); e 

                                                
210 Cf. redação que lhe foi dada pelo 7º aditamento ao instrumento particular de escritura da 1ª emissão de 

debêntures da OAS Empreendimentos S. A., datada de 28 de maio e 2013. 
211 Atualmente denominado CCB – China Construction Bank. 
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(vi) fiança corporativa conferida pela OAS Engenharia e Participações 

Ltda. (atualmente denominada OAS S/A). 

 

Referidas debêntures foram integralmente subscritas, ou seja, 

adquiridas pelo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), administrado pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (“CEF”), contando ainda com a assistência e 

representação da Planner Trustee DTVM LTDA., na qualidade de agente fiduciária212 

de debenturistas. 

 

Em razão das garantias concedidas ao FGTS pela operação de 

emissão de debêntures, a OAS constituiu hipoteca sobre cada um dos imóveis que 

foram por ela adquiridos com os recursos advindos daquela operação, inclusive sobre a 

unidade 164-A, tríplex, do condomínio Solaris (Evento 85, Out 10), a mesma que o 

MPF diz que teria sido transferida ao Apelante. 

 

Do mesmo modo, a OAS cedeu fiduciariamente213 ao FGTS os 

créditos decorrentes da venda futura da unidade 164-A, tríplex, do condomínio 

Solaris. 

 

Essas operações serão detalhadas a seguir, mas podem ser 

visualizadas conforme o fluxograma da operação: 

 

                                                
212 O agente fiduciário de debenturistas, nos termos do art. 68, da Lei nº. 6.404/76, é o representante da 

comunidade de debenturistas perante a companhia emissora dos títulos, tendo a atribuição de proteger 
os interesses deles, elaborar relatórios sobre fatos relevantes, sobre o cumprimento das obrigações, 
sobre as garantias e notificá-los a respeito de qualquer inadimplemento, pela companhia emissora, de 
obrigações assumidas na escritura de emissão. 

213 Evento 937 – Anexo 17. 
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Nesse sentido, Fábio Yonamine confirmou toda a operação de 

emissão de debêntures mencionada acima para captação de recursos de 

empreendimentos diversos, inclusive do Solaris, e a constituição das garantias e 

utilização do valor econômico dos imóveis: 

 

Depoente Trecho Pertinente 
Fábio 

Yonamine 
Defesa: Eu gostaria de detalhar um pouco melhor essa questão de financiamento, que 
foi objeto de questionamento nas outras audiências dessa ação penal. A OAS obteve 
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financiamento para possibilitar a conclusão dos empreendimentos da Bancoop? 
Fábio Hori Yonamine: Não, nunca houve uma captação ou algum financiamento 
específico para atender à Bancoop, o que houve no caso específico aqui do Solaris, a 
empresa tinha feito uma captação de debêntures com o propósito de financiar a 
construção de projetos, no momento da captação não havia uma necessidade de 
investimento ou aplicação do recurso especificamente em qualquer tipo de projeto, 
havia regras, o Solaris se encaixava, se enquadrava nas regras que haviam sido 
previamente acordadas com o tomador da debênture, e os recursos foram utilizados 
para fazer o financiamento, assim como em outros projetos também.  
Defesa: Ou seja, não havia vinculação inicial dos recursos a um determinado projeto?  
Fábio Hori Yonamine: Correto.  
Defesa: Como que era decidido internamente quais empreendimentos receberiam os 
recursos captados?  
Fábio Hori Yonamine: Era uma decisão conjunta da área financeira com a área 
comercial, a diretoria de incorporação, e com o presidente, porque os recursos da 
debênture e outros tipos de financiamento têm as suas peculiaridades, então mostrava-
se a conveniência ou não de se utilizar os recursos da debênture nesse caso no projeto 
que a gente está tratando, do Solaris em si.  
Defesa: E o imóvel, o empreendimento e suas unidades eram dadas em garantia 
quando se recebiam esses recursos advindos das debêntures ou quando se decidia pela 
utilização desses recursos especificamente no empreendimento?  
Fábio Hori Yonamine: Os recursos da debênture quando captados ficavam numa 
conta, que tinha um administrador dessa conta que não era da empresa, para 
justamente ter certeza que os recursos seriam utilizados conforme as regras 
estabelecidas na própria escritura da debênture, o projeto tinha que ser enquadrado, 
então mandava-se um descritivo dos projetos com as características principais e o 
agente fiduciário, se eu não estou enganado, ele certificava que atendia aquilo que 
tinha sido combinado anteriormente, feito isso havia uma possibilidade de se financiar 
o projeto com esses recursos, nesse momento, quando se iniciava a utilização dos 
recursos, para que se obtivesse a liberação desses recursos dava-se o imóvel em 
garantia.  
Defesa: E essa garantia perdurava até quando? Esse imóvel em garantia perdurava 
até quando?  
Fábio Hori Yonamine: O imóvel ficava em garantia até que a parcela da dívida 
associada a esse projeto, fosse quitada, então...  
Defesa: E com a quitação ficava (inaudível)?  
Fábio Hori Yonamine: Com a quitação dos clientes, cada cliente que fosse 
quitando ia liberando um pedaço dessa dívida associada ao projeto, quando 100% dos 
clientes ou aqueles clientes necessários para pagar a dívida do projeto tivessem pago o 
empreendimento como um todo era liberado do...  
Defesa: E a unidade especificamente só era liberada (inaudível)?  
Fábio Hori Yonamine: Sim, sim. 

 

V.1.9.2. DA HIPOTECA SOBRE A UNIDADE 164-A 

 

A hipoteca é direito real por meio do qual o devedor onera um 

bem imóvel de seu patrimônio em benefício do credor para que aquele bem “responda, 
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preferentemente ao credor, pelo resgate da dívida”, conforme indefectível ensinamento 

de SÍLVIO RODRIGUES
214. 

 

Conforme mencionado alhures, uma das garantias conferidas pela 

OAS ao FGTS, pela satisfação integral da dívida consubstanciada nas debêntures por 

ela emitidas, foi a constituição de ônus real hipotecário sobre a unidade 164-A do 

condomínio Solaris. Tal garantia foi prevista na cláusula 4.6.4 da Escritura de Emissão: 

 
“4.6.4. As obrigações da Emissora serão garantidas por Hipoteca a favor dos 
titulares de Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, sobre os 
imóveis adquiridos com os recursos da Emissão, sendo certo que a Emissora 
não estará obrigada a comprovar a constituição da Hipoteca (a) sobre 
imóvel(eis) dados em garantia em favor da Caixa Econômica Federal no 
âmbito da contratação de Crédito Associativo e (b) sobre imóvel(eis) em 
relação aos quais não existam Recebíveis pendentes”. (destacou-se) 

 

Exatamente como previsto na cláusula contratual supratranscrita, 

em julho de 2013, referido ônus foi averbado na matrícula de nº. 104.801, do Oficial de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da comarca de 

Guarujá. Essa matrícula se refere à unidade 164-A condomínio “Solaris” – e promoveu 

a constituição de ônus hipotecário em favor da Planner Trustee Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários LTDA., vale dizer, do agente fiduciário dos debenturistas, como 

se pode verificar da leitura da averbação de nº. 03, da referida matrícula: 

 

                                                
214 RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: Direito das Coisas. vol. V. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

389. 
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Esse fato permite a conclusão de que, desde o momento em que a 

OAS adquiriu da BANCOOP, os direitos e as obrigações referentes ao empreendimento 

imobiliário em comento, era a empreiteira quem detinha a propriedade e efetivamente 

exercia todas as faculdades inerentes ao domínio, inclusive em relação à unidade 164-A. 
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E tanto foi assim que referida hipoteca permaneceu averbada na 

matrícula daquele imóvel até setembro de 2013, momento em que o agente fiduciário 

dos debenturistas autorizou o seu cancelamento, conforme se observa na averbação de 

nº. 04. 

 

Forçoso esclarecer que a autorização dada para o cancelamento da 

hipoteca naquela oportunidade não se restringiu àquela da unidade 164-A, mas ao 

conjunto de 85 imóveis compreendidos entre as matrículas de nº. 104.746 e 104.830. 

Essa situação demonstra inexistir qualquer tratamento especial para a citada unidade 

imobiliária. 

 

Também é preciso mencionar que o cancelamento das hipotecas 

exigiu a anuência do agente fiduciário dos debenturistas, sendo que ele próprio afirma 

que concedeu a sua anuência “tendo em vista o índice de cobertura mínima sobre o 

Valor Nominal Total atualizado se mantém mesmo após a liberação da garantia real, 

conforme cláusula 3.6.9 e 3.7.5 da Escritura de Emissão”215, conforme se pode 

observar no excerto reproduzido abaixo:  

 

                                                
215 Evento 937 – Anexo 18. 
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Vale dizer: além de ter autorizado a baixa das hipotecas em 

bloco216, referida autorização não foi concedida como uma benesse, mas sim porque 

outras garantias já haviam atingido os percentuais adequados que permitissem a 

liberação das hipotecas, o que é um procedimento normal. 

 

Quanto à unidade 164-A, malgrado cancelada a hipoteca 

sobre o imóvel, não houve averbação posterior de transferência da propriedade 

imobiliária para quem quer que seja, de maneira que ele permaneceu como um 

ativo de propriedade plena da OAS Empreendimentos, que continuou a exercer 

sobre o imóvel as faculdades inerentes ao domínio de forma absoluta. 

 

 

                                                
216 Evento 937 – Evento 18. 
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V.1.9.3. DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS RECEBÍVEIS 

 

A cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis) é uma 

espécie de garantia fiduciária voltada para bens móveis fungíveis, prevista no art. 66-B 

da Lei nº. 4.728/65217. 

 

Diferentemente das demais espécies de propriedade fiduciária, a 

cessão fiduciária de direitos creditórios se constitui mediante a transferência da posse 

direta e indireta do direito de crédito ao credor fiduciário, ou a quem ele indicar, o qual 

receberá os créditos devidos por terceiros ao devedor-fiduciante, custodiando-os 

consigo até o pagamento da dívida. 

 

Em caso de inadimplemento, poderá o credor fiduciário utilizar os 

valores por ele recebidos por força da cessão fiduciária de direitos creditórios para a 

amortização da dívida. 

 

Em artigo pela na Associação Brasileira de Desenvolvimento, 

ARTHUR MENDES LOBO e EVARISTO ARAGÃO SANTOS explicam o conceito e o 

funcionamento da cessão fiduciária de recebíveis218: 

 

“Podemos exemplificar com o seguinte caso: o banco A concede um 
empréstimo a um empresário B, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), sob juros extremamente vantajosos, tão-somente em razão de ter 
recebido em garantia a propriedade dos direitos creditórios que o empresário 
B tem perante C (administradora de cartões de crédito, v. g.), por meio de 
cessão fiduciária. Os juros são mais baixos que o comum porque, nessa 

                                                
217 “Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de 

capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos 
requisitos definidos na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, a taxa e juros, a 
cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos”. 

218 A Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios sofre os Efeitos da Falência ou da recuperação Judicial? 
Disponível em <http://www.abde.org.br/uploads/0106201214078786A%20Cess%C3%A3o%20 
Fiduci%C3%A1ria%20de%20Direitos%20Credit%C3%B3rios%20Sofre%20os%20Efeitos%20da%20
Fal%C3%AAncia%20ou%20da%20Recupera%C3%A7%C3%A3o%20Judicial.pdf> Acesso em 
07.06.2017. 
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modalidade, os riscos de inadimplência são menores, visto que a garantia fica 
na posse direta e indireta do credor. 
Dessa forma, o devedor C, em vez de pagar a B, fará o pagamento ao Banco 
A, depositando em conta vinculada. Se na data do vencimento da sua 
obrigação B não pagar o que deve ao banco A, este pode usar o dinheiro 
depositado por C na conta vinculada para saldar o débito. 
Neste caso, o contrato transferiu em favor do banco A a propriedade sobre os 
direitos de crédito que o empresário B tinha em relação a C (em decorrência 
das vendas que realizou aos consumidores por cartão de crédito, por exemplo), 
conhecidos como ‘recebíveis de cartão de crédito’. Assim, quaisquer depósitos 
feitos por C referentes ás vendas de cartão de crédito da empresa de B são a 
garantia de A, e também bens de sua propriedade fiduciária. 
Pelo contrato de cessão fiduciária de créditos, também conhecidos como 
recebíveis, o cedente cede fiduciariamente ao cessionário a propriedade e a 
titularidade dos bens, inclusive a posse direta e indireta deles. A cessão de 
crédito funciona, portanto, como uma novação/delegação subjetiva ativa por 
meio da qual o devedor se vincula a um novo credor”. (destacou-se) 

 

Pois bem: conforme mencionado nos itens anteriores, a cessão 

fiduciária de direitos creditórios – recebíveis – foi uma das garantias outorgadas pela 

OAS para o FGTS a fim de assegurar a satisfação integral da dívida por ela assumida 

com frente ao debenturista. Esta garantia encontrava-se prevista na cláusula 4.6.5, da 

Escritura de Emissão: 

 
“4.6.5. As obrigações da emissora serão garantias pelo contrato de cessão 
fiduciária de direitos de crédito, tendo por objeto a cessão fiduciária em 
garantia (i) de 100% (cem por cento) dos recebíveis elegíveis; (ii) de recebíveis 
performados e de recebíveis não performados que não sejam decorrentes de 
empreendimentos elegíveis, a critério da emissora a fim de satisfazer o 
percentual garantido por recebíveis nos prazos previstos nesta escritura de 
emissão; (iii) de recebíveis relacionados a empreendimentos elegíveis que 
sejam decorrentes de unidades imobiliárias cujo valor exceda os limites do 
SFH, a critério da emissora a fim de satisfazer o percentual garantido por 
recebíveis por prazos previstos nesta escritura de emissão; (iv) de todos os 
direitos atuais e futuros com relação às contas vinculadas e aos montantes 
nelas depositados (inclusive, sem limitação, conforme aplicável, quaisquer 
eventuais direitos de crédito em relação ao banco depositário, em virtude dos 
valores depositados nas contas vinculadas), independente de onde se 
encontrem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação 
bancária; e (v) de todos os direitos, atuais e futuros, com relação ao(s) 
contrato(s) de mútuo inter-companhias”. 
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Como previsto na Escritura de Emissão, no dia 03.11.2009, a 

OAS assinou com a Planner – o agente fiduciário dos debenturistas – e com a CEF – 

representante legal do FGTS – o mencionado contrato de cessão fiduciária em 

garantia219, efetivamente cedendo aos debenturistas a totalidade dos créditos recebíveis 

elegíveis, conforme cláusula 2.1: 

 

  “Cláusula Segunda – Cessão Fiduciária em Garantia. 
2.1. por este contrato e na melhor forma da lei, como garantia do fiel e 
integral cumprimento, quando devido, de todas as obrigações da cedente 
previstas na escritura de emissão (seja na data de pagamento de principal, 
data de pagamento de remuneração, data de vencimento, data de vencimento 
antecipado ou em qualquer outra circunstância), que, para os fins legais, são 
descritas no anexo I deste contrato, e de todas as obrigações da cedente aqui 
previstas (coletivamente denominadas as ‘obrigações garantidas’), a cedente 
cede fiduciariamente à cessionária (na qualidade de agente fiduciário 
representante dos interesses da comunicação de interesses dos titulares das 
debêntures emitidas nos termos da escritura de emissão) em caráter 
irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65, com a 
redação dada pela Lei nº 10.931/04 e dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514/1997, 
os seguintes direitos, títulos e interesses (quer atualmente existentes ou que 
venham a ser adquiridos após esta data): 
(a) (i) Recebíveis elegíveis de sua titularidade, (ii) recebíveis performados e 
recebíveis não performados de sua titularidade que não sejam decorrentes de 
empreendimentos elegíveis e (iii) recebíveis de sua titularidade relacionados a 
empreendimentos elegíveis que sejam decorrentes de unidades imobiliárias 
cujo valor exceda os limites do SFH (em conjunto ‘recebíveis’), identificados 
no anexo II deste contrato, que será utilizado de tempos em tempos pelas 
partes; 
(b) todos os seus direitos atuais e futuros com relação às contas vinculadas, 
identificadas no anexo III deste contrato, que será atualizado de tempos em 
tempos pelas partes, e aos montantes nelas depositados (inclusive, sem 
limitação, conforme aplicável, quaisquer eventuais direitos de crédito em 
relação ao banco depositário, em virtude dos valores depositados nas contas 
vinculadas); e 
(c) todos os seus direitos, atuais e futuros, com relação ao(s) contrato(s) de 
mútuo inter-companhias, identificados no anexo IV deste contrato, que será 
atualizado de tempos em tempos pelas partes”. (destacou-se) 

 

Cumpre ressaltar que, no dia 28.05.2013, a Escritura de Emissão 

de Debêntures foi aditada por deliberação da assembleia-geral de debenturistas e, 

                                                
219 Evento 937 – Anexo 17. 
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conforme as modificações que sofreu na referida ocasião, foi incluída entre os 

recebíveis sujeitos à cessão fiduciária os recebíveis decorrentes da venda futura de cada 

unidade dos empreendimentos imobiliários incorporados, pela alteração da definição do 

termo “recebíveis” na Escritura de Emissão e pela inclusão dos “recebíveis decorrentes 

do valor de venda futura”, da seguinte forma220: 

 

“Recebíveis: direitos de crédito de titularidades das SPEs e/ou da emissora 
contra os adquirentes das unidades imobiliárias e, no caso de recebíveis 
associativos, contra a Caixa Econômica Federal, que incluem os recebíveis 
tradicionais, os recebíveis associados, os recebíveis performados e os 
recebíveis decorrentes do valor de venda futura”. (destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
“Recebíveis decorrentes do valor de venda futura: recebíveis relativos ao valor 
de vendas futuras de quaisquer unidades habitacionais, concluídas ou não, 
integrantes de empreendimentos elegíveis, cujo valor corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do preço de cada unidade habitacional constante da tabela 
de vendas mensalmente atualizada da companhia, e limitados a 30% (trinta por 
cento) da cobertura mínima”. (destacou-se) 

 

Esta alteração foi necessária porque, a priori, a definição 

contida na Escritura de Emissão das debêntures para o termo “recebíveis”, embora 

tivesse a afirmação de que nele estavam compreendidos “direitos de crédito de 

titularidade das SPEs e/ou da Emissora contra os adquirentes de unidades imobiliárias 

e, no caso de Recebíveis Associativos, contra a Caixa Econômica Federal, que incluem 

os Recebíveis Tradicionais, os Recebíveis Associativos e os Recebíveis Performados”, 

essa definição não ostentava a necessária clareza de que nela estavam de fato incluídos 

os créditos decorrentes de venda futura de unidades de empreendimentos ainda em 

construção, ou de unidades em estoque. 

 

Essa dúvida restou esclarecida com a inclusão expressa da 

expressão “recebíveis decorrentes do valor de venda futura” na definição dos termos 

“recebíveis" e no de “recebíveis elegíveis”, tornando referidos créditos imediatamente 

elegíveis, já que não dependeriam da satisfação de quaisquer requisitos de valoração a 

                                                
220 Evento 850, Anexo 06. 
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priori do agente fiduciário. Com efeito, passou a constar como definição de “recebíveis 

elegíveis” o seguinte: 

 

 “Recebíveis Elegíveis: os Recebíveis que satisfaçam os seguintes requisitos: 
(a) atendam os Critérios de Elegibilidade para Recebíveis e decorram de 
Empreendimentos Elegíveis; e 
(b) atendam os Critérios de Elegibilidade para Recebíveis e decorram de 
Empreendimentos Elegíveis cujo cronograma de obras satisfaça o Avanço 
Mínimo nas respectivas Datas de medição; e 
(c) atendam os Critérios de Elegibilidade para Recebíveis e sejam (x) contra 
clientes adquirentes que estejam adimplentes e (y) contra clientes adquirentes 
que permaneçam inadimplentes por até 180 (cento e oitenta) dias corridos em 
realação a Parcela de Repasse, ou que se tornem inadimplentes por até 90 
(noventa) dias corridos para as demais parcelas; ou 
(d) Recebíveis Associativos; ou 
(e) atendam os Critérios de Elegibilidade para Recebíveis e sejam Recebíveis 
Performados de titularidade da Emissora ou de SPEs contra clientes 
adquirentes de unidades imobiliárias não financiadas com terceiros; ou 
(f) Recebíveis em Análise; ou; 
(g) Recebíveis Decorrentes do Valor de Venda Futura.” 

 

Tais modificações favoreceram a sistemática do contrato de 

cessão fiduciária em garantia, visto que todos os recebíveis decorrentes do valor de 

venda futura das unidades, em quaisquer condições e independentemente de quaisquer 

dos outros critérios de elegibilidade ou definições de recebíveis, necessariamente teriam 

que ser depositados pelo adquirente da unidade na conta vinculada relativa ao respectivo 

empreendimento imobiliário, estando automaticamente cedidos em favor do FGTS em 

garantia do pagamento da dívida. 

 

Destarte, por força do contrato de cessão fiduciária em garantia e 

das modificações que sofreu a Escritura de Emissão das debêntures, a OAS cedeu ao 

FGTS, na pessoa de seu agente fiduciário, todos os direitos atuais e futuros sobre os 

recebíveis decorrentes da venda futura de unidades nos empreendimentos 

imobiliários incorporados pela OAS. 
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Necessário acrescentar que, além do valor referente aos direitos 

de crédito decorrentes da venda futura das unidades autônomas, também foram cedidos 

ao cessionário todos e quaisquer direitos, garantias, preferências, prerrogativas e ações 

relacionados àqueles direitos creditórios. 

 

Para que a garantia fosse implementada de forma eficaz, a cedente 

contratou com a CEF a abertura de contas vinculadas para o recebimento dos créditos 

da venda futura das unidades dos empreendimentos sendo que, cada vez que um 

empreendimento se tornava elegível – passando a se sujeitar às normas da Escritura de 

Emissão de Debêntures, inclusive quanto à constituição de garantias – era feito um 

aditivo ao contrato de cessão fiduciária para incluir a identificação da conta vinculada 

do empreendimento. 

 

E foi assim que, em 19.10.2010, o contrato de cessão fiduciária 

em comento foi aditado para incluir, naquele rol, a conta vinculada de nº. 01427-2, da 

agência 0672, da CEF, referente ao empreendimento “Mar Cantábrico”, o qual recebeu 

depois o nome de condomínio “Solaris”221. 

 

Desta maneira, a unidade 164-A, do “Solaris”, somente 

poderia ter sido alienada ou prometida a terceiros se a OAS tivesse depositado o 

valor correspondente na conta vinculada do empreendimento na CEF, o que nunca 

ocorreu. 

 

Este fato – que nunca houve depósito de qualquer quantia 

pela compra da unidade 164-A, do “Solaris” – é corroborado pelos registros 

contábeis tanto da CEF quanto da OAS e da Planner, mormente pela 

documentação juntada pela OAS nos autos de seu pedido de Recuperação Judicial, 

                                                
221 Evento 937 – Anexo 17. 
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entre eles o próprio plano de recuperação judicial222 por ela apresentado e a 

avaliação da empresa APSIS223. 

 

E todas as circunstâncias também se prestam a desmentir o 

relato do corréu Léo Pinheiro de que o imóvel seria simplesmente entregue ao 

Apelante sem pagamento algum, caso ele o aceitasse, visto que a OAS, apesar de 

ser a proprietária do imóvel, não tinha disponibilidade alguma sobre os valores de 

sua venda futura, uma vez que eles já haviam sido cedidos ao FGTS anos antes, 

por meio da cessão fiduciária em garantia, de modo que ela não poderia 

simplesmente nada receber pela venda. 

 

V.1.9.4. DOS RELATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Não fosse tudo o que foi narrado acima mais do que suficiente 

para provar que o Apelante jamais foi proprietário ou possuidor da unidade de nº. 164-

A Tríplex, do condomínio “Solaris”, as informações prestadas pelo Grupo OAS no 

âmbito do Pedido de Recuperação Judicial eliminam qualquer possível dúvida a 

respeito. 

 

De fato, é de conhecimento público que o Grupo OAS, do qual 

faz parte a OAS Empreendimentos S.A., em março de 2015, ajuizou um pedido de 

recuperação judicial (processo nº. 1030812-77.2015.8.26.0100) perante a 1ª Vara de 

Falências e de Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, tendo 

seu pedido sido deferido pelo juízo após a aprovação de seus termos pela assembleia-

geral de credores224. 

 

                                                
222 Evento 850 – Anexo 08. 
223 Evento 850 – Anexo 09. 
224 Evento 937 – Anexo 26. 
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Estando a recuperação judicial hoje em fase de cumprimento do 

plano de recuperação, por força do que dispõe o art. 22, da Lei nº. 11.101/2005225, cabe 

ao administrador judicial – que é “agente externo colaborador da justiça, da pessoal e 

direta confiança do juiz que o investiu na função” nas palavras do Prof. FÁBIO ULHOA 

COELHO
226 - elaborar e apresentar relatórios periódicos a respeito da execução do plano 

e das atividades das recuperandas. 

 

Esses relatórios foram apresentados pelo administrador judicial e, 

por determinação do juízo competente, foram autuados em apartado na forma de 

incidente (processo nº. 0018687-94.2015.8.26.0100) para melhor visualização dos 

credores e eventuais interessados227. 

 

Dentre os relatórios apresentados, constam informações acerca 

das atividades das recuperadas, entre elas a OAS Empreendimentos S. A., incorporadora 

do empreendimento condomínio “Solaris”, havendo informações específicas a respeito 

da quantidade de unidades imobiliárias ainda em estoque. Nesses termos, há referência 

expressa de que a OAS Empreendimentos ainda tem a propriedade de duas unidades no 

mencionado empreendimento, conforme quadro reproduzido abaixo228: 

 

                                                
225 Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros 

deveres que esta Lei impõe: [...] II – na recuperação judicial: [...] c) apresentar ao juiz, para juntada 
aos autos, relatório mensal das atividades do devedor; d) apresentar o relatório sobre a execução do 
plano de recuperação judicial, de que trata o inciso III do caput desta Lei. 

226 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 57. 

227 Evento 937 – Anexo 24 
228 Evento 937 – Anexo 25 
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Embora o referido quadro não especifique, em um primeiro 

momento, quais são as duas unidades autônomas ainda em estoque – e, portanto, não 

vendidas – referentes ao condomínio “Solaris”, um relatório apresentado posteriormente 

elucidou tal incógnita. 

 

É que, em março de 2016, o administrador judicial apresentou 

um relatório diferenciado229 com o título “Principais Eventos do Período” e, nele, 

destacou o que segue: 

 

 

 

 

Da informação acima, extraída do sobredito relatório elaborado 

pelo administrador judicial responsável pela fiscalização da recuperação judicial do 

                                                
229 Evento 730. 
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Grupo OAS, confirma-se que, de fato, ainda há duas unidades do condomínio “Solaris” 

em estoque, ou seja, que continuam sendo de propriedade da OAS Empreendimentos 

S.A. Confirma-se ainda que uma das unidades de propriedade da OAS 

Empreendimentos é a de número 164, ou seja, o tríplex. 

 

Há uma situação relevante a ser enfrentada. 

 

Em suas alegações finais, o MPF tentou minimizar a situação 

acima exposta desmerecendo a credibilidade do trabalho do administrador judicial — 

especialmente quanto às informações por ele lançadas sobre a propriedade da OAS 

sobre as unidades 143-A e 164-A do condomínio “Solaris”. Diz o Parquet (p. 217): 

 

“Em outra frágil linha de defesa, o réu LULA tentar negar a destinação do 
apartamento 164-A do Condomínio Solaris pela inclusão do referido bem no 
“Plano de Recuperação Judicial de empresas integrantes do Grupo OAS”, em 
trâmite perante a 1ª. Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca 
de São Paulo (Autos nº 0018687-94.2015.8.26.0100). Como anotado pela 
defesa técnica do réu (Evento 730), haveria naqueles autos a indicação de 
duas unidades do Condomínio Solaris como “ativo da companhia sujeito à 
satisfação do plano de recuperação judicial”: 164-A e 143-A. Evidente que, a 
mera inclusão nesses relatórios é decorrente de, no registro ostensivo da 
propriedade do tríplex, figurar uma das empresas em recuperação judicial, a 
OAS EMPREENDIMENTOS. Mais do que isso, os recentes relatórios 
confirmam que a ocultação da propriedade do 164-A permanece (mais uma 
confirmação da permanência do crime de lavagem). Além disso, conforme 
prova documental juntada pelo MPF205, a outra unidade mencionada (143-A) 
é objeto de disputa judicial, tendo a 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo 
decidido pela adjudicação do imóvel a terceiro, afastando, assim, a inclusão 
na recuperação judicial como prova inconteste do proprietário de fato das 
unidades arroladas.” 

 

O Parquet questionou a eficácia probante dos relatórios do 

administrador judicial com base na existência de uma demanda judicial em que os 

promitentes compradores do imóvel buscaram adjudicar a propriedade imobiliária da 

unidade 143-A, como se isso fosse suficiente para lançar a descrédito o trabalho daquele 

auxiliar do Juízo da Recuperação Judicial. 
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Todavia, um olhar mais apurado sobre o fato mencionado pelo 

órgão ministerial acabou por lançar por terra suas vãs assertivas, revelando a debilidade 

de seu argumento. 

 

De início, importante destacar que a primeira menção, nos autos 

da Recuperação Judicial da OAS, acerca da propriedade das duas unidades pela OAS 

Empreendimentos se dá no relatório do administrador judicial de julho de 2015230 — 

valendo ressaltar que a recuperação judicial foi distribuída em 31.03.2015. 

 

Naquela oportunidade, o administrador judicial, assim como fez 

noutros relatórios subsequentes, informou que a OAS Empreendimentos é proprietária, 

diretamente ou por meio de SPEs (Sociedade de Propósito Específico), entre outros, de 

duas unidades imobiliárias no condomínio “Solaris”, sem identificar quais seriam elas, 

conforme tabela abaixo: 

 

 

 

Somente no relatório de março de 2016 o administrador judicial, 

após indagar as recuperandas a respeito das notícias veiculadas pela imprensa sobre o 

tríplex, asseverou em juízo que a OAS Empreendimentos é a proprietária das 

unidades nº 143-A e 164-A, conforme já demonstrado acima neste mesmo tópico. 

                                                
230 Evento 937 – Anexo 25. 
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E o plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia-

geral de credores em dezembro de 2015231. 

 

Ocorre que, anos antes da distribuição do pedido de recuperação 

judicial pelo Grupo OAS, isto é, em 08.11.2013, Walter Didário Júnior (e outros) 

ajuizaram ação de adjudicação compulsória (processo nº. 1088972-66.2013.8.26.0100) 

contra a OAS e a BANCOOP para haver a propriedade da unidade 143-A, do 

condomínio “Solaris”, feito que tramitou perante a 25ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca de São Paulo232. 

 

Embora o pedido de Walter Didário Júnior tenha sido acolhido 

por sentença, houve interposição de recurso e a decisão só veio a transitar em julgado 

em dezembro de 2015, sendo que o pedido de recuperação judicial do Grupo OAS já 

havia sido requerido, e o primeiro relatório do administrador judicial já havia sido 

emitido. 

 

Portanto, diferentemente do que se tentou fazer crer na acusação, 

não há dúvida de que as informações prestadas pelo administrador judicial nos 

relatórios mensais que apresentou ao juízo são fidedignas, inclusive aqueles 

produzidos já no ano de 2016. 

 

Sim, pois a OAS continua sendo proprietária da unidade 143-

A do condomínio “Solaris” e continuará a sê-lo até que o adquirente promova a 

respectiva averbação da sentença na matrícula do imóvel apesar do trânsito em 

julgado, pois o que torna uma pessoa proprietária de um bem imóvel é o registro 

                                                
231 Evento 937 – Anexo 26. 
232 Evento 937 – Anexo 27. 
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do título aquisitivo no competente registro de imóveis, nos termos do art. 1.245, 

caput e § 1º, do Código Civil233. 

 

Desta forma, indubitável que a alegação do Ministério Público 

Federal, de que “tendo a 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo decidido pela 

adjudicação do imóvel a terceiro” acaba por afastar o caráter de “prova inconteste do 

proprietário de fato das unidades arroladas”, não passa de ilação vazia e precipitada, 

vez que simplesmente deixou de apresentar nos autos todos os pormenores que 

envolvem a questão, os quais, na realidade, reafirmam a força probante das informações 

prestadas pelo administrador judicial. 

 

Por fim, como último fato que sepultou de vez a pífia tentativa 

do MPF de desmerecer os documentos produzidos pelo administrador judicial da 

recuperação judicial da OAS, destaca-se a existência de ação de cobrança de taxas 

condominiais proposta pelo Condomínio Solaris em desfavor da OAS 

Empreendimentos234, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que conferiu, 

aos Sr. Walter Didario Júnior e outros, a possibilidade de adjudicarem o referido 

imóvel. 

 

Conforme já explicitado, a sentença de procedência prolatada na 

ação proposta pelo Sr. Walter Didario Júnior e outros contra a OAS Empreendimentos e 

BANCOOP transitou em julgado em dezembro 2015. 

 

De outro lado, o Condomínio Solaris ingressou com ação de 

cobrança de taxas condominiais contra a OAS Empreendimentos, relativas à unidade 

143-A, em abril de 2016. 

                                                
233 “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis. 
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do 
imóvel”. 
234 Evento 937 – Anexo 28. 
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Em sua peça defensiva235, a OAS Empreendimentos alegou, 

entre outros pontos, a sua ilegitimidade passiva ad causam, precisamente em razão da 

procedência dos pedidos contidos na ação proposta pelo Sr. Walter Didario Júnior e 

outros. 

 

E quando da prolação da sentença236 naquele feito, em 15 de 

junho de 2016, o d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca do Guarujá – SP foi assertivo 

ao enfrentar a preliminar apresentada pela OAS Empreendimentos: 

 

“Não há, primeiramente, ilegitimidade passiva da OAS Empreendimentos S/A, 
uma vez que a mesma ainda figura como proprietária na matrícula do imóvel 
(fls. 80/83). 
Com efeito, nos termos da legislação substantiva, presume-se proprietário 
aquele que ostentar tal condição no respectivo registro imobiliário, nos termos 
do artigo 1245, caput e parágrafo 1º do Código Civil, in verbis: 
[...] 
Neste âmbito, preleciona ainda Cezar Peluso: 
“Como mencionado, o registro imobiliário é constitutivo da propriedade e 
demais direitos reais sobre coisa imóvel, adquiridos a título derivado e por ato 
entre vivos, salvo exceções expressamente previstas em lei” (in Código Civil 
Comentado, 2 Ed. Manole, p. 1886).” (destacou-se) 

 

Dessa forma, o Poder Judiciário reconheceu, em 15.06.2016, a 

qualidade da OAS Empreendimentos de proprietária da unidade 143-A do Condomínio 

Solaris, mesmo após sopesar a existência da sentença favorável a terceiros, que lhes 

confere direito de adjudicar o referido imóvel. 

 

Logo, fica o questionamento: como poderia o administrador 

judicial da recuperação judicial do Grupo OAS se posicionar de maneira diversa com 

relação à propriedade de tal bem?  

 

                                                
235 Evento 850 – Anexo 12. 
236 Evento 937 – Anexo 29. 
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Ante todo o exposto, denota-se, de forma cristalina, a fragilidade 

do argumento apresentado pelo Ministério Público Federal relativo à força probante dos 

documentos extraídos da recuperação judicial do Grupo OAS. Todos os elementos 

supracitados permitem concluir, com juízo de certeza, que não seria possível o 

Apelante exercer a posse, uso e disposição do imóvel, ante todas as atividades 

exercidas pela OAS Empreendimentos.  

 

V.1.9.5. DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PROPRIEDADE OU POSSE ATRIBUÍDA AO 

APELANTE 

 

Conforme já elucidado pela Defesa durante todo o processo, 

restou demonstrado não haver, nos autos, qualquer prova de que o Apelante tenha 

adquirido a propriedade ou a posse da unidade 164-A, tríplex, do condomínio “Solaris”. 

 

Lembre-se aqui que a aquisição da propriedade imobiliária 

somente pode ocorrer por meio da transcrição do título translativo em Cartório de 

Registro de Imóveis, como dispõe o art. 1.245, caput e §1º, do Código Civil237. 

 

O Código Civil anterior dispunha da mesma forma e previa, no 

art. 859, que “presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se inscreveu 

ou transcreveu” (destacou-se). Ou seja, a presunção de propriedade é daquele que 

consta no Registro de Imóveis. 

 

E mais, somente o cancelamento do registro, por ação própria, 

tem o condão de afastar a presunção relativa da propriedade que decorre do registro, 

conforme dispõe o §2º do art. 1.245 do atual Código Civil: 

 

                                                
237 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis. 
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do 
imóvel. 
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“§2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de 
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a 
ser havido como direito do imóvel.” (destacou-se) 
 

Como mencionado anteriormente, não há qualquer averbação, na 

matrícula da unidade 164-A de título apto à transferência da propriedade do imóvel da 

OAS para quem quer que seja e muito menos para o Apelante.  

 

Ao contrário: todas as provas trazidas aos autos demonstram 

que a OAS Empreendimentos foi e continua sendo a única proprietária do imóvel e 

que ela deverá transferi-lo a título oneroso a terceiro – visto que os créditos da 

venda já foram cedidos fiduciariamente ao FGTS.  

 

Além disso, o Apelante e sua família jamais tiveram sequer a 

posse do imóvel. A posse, como se sabe, constitui elemento imprescindível para 

substanciar a acusação referente à ocultação e/ou dissimulação de propriedade. 

 

Diferentemente da propriedade, a posse é uma circunstância de 

fato que se caracteriza pela exteriorização da propriedade da coisa pelo possuidor, por 

meio da efetiva prática de atos materiais objetivos que o vinculem à coisa, criando uma 

presunção de ser o proprietário. 

 

Tomando-se a propriedade como um plexo de poderes que tem o 

proprietário sobre a coisa, os quais incluem as faculdades de usar, gozar, fruir, dispor e 

reivindicar (CC, art. 1.228238), a posse é caracterizada pelo exercício de alguma dessas 

faculdades (CC, art. 1.196239). 

 

                                                
238 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
239 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. 
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Isso porque a legislação civil pátria, mesmo ainda na vigência do 

Código Civil de 1916, consagrou a teoria objetiva de IHERING, como explica 

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
240: 

 
 “Sustenta Ihering que para constituir a posse basta o corpus, dispensando o 
animus, elemento de escasso valor, longe de ser essencial. Ihering não contesta 
a necessidade do elemento intencional, não sustenta que a vontade deva ser 
banida; apenas entende que esse elemento implícito se acha no poder de fato 
exercido sobre a coisa. 
É que o corpus constitui o único elemento visível e suscetível de comprovação, 
encontrando-se inseparavelmente vinculado ao animus, do qual é manifestação 
externa, como a palavra se acha ligada ao pensamento, do qual é expressão. 
Vê Ihering estreita correlação entre propriedade e posse; onde a primeira é 
possível, a segunda também o é. A posse será a exteriorização da propriedade, 
a visibilidade do domínio, o poder de dispor da coisa. Afirmou ele ainda que 
chamar a posse de exterioridade ou visibilidade do domínio é resumir, numa 
frase, toda a teoria possessória. Omnia ut dominum gessisse, ter tudo feito 
como real proprietário, é a fórmula que, no seu entender, traduz a conservação 
da posse. 
A teoria de Ihering foi acolhida pela lei civil pátria, que se tornou o primeiro 
código a consagrá-la, posto que em um e outro lance revele ainda persistência 
das ideias de Savigny, como acontece com o art. 493, ao prever a aquisição da 
posse pela apreensão da coisa, e com o art. 520, ao especificar 
desnecessariamente as diversas causas de perda da posse. 
Os Códigos mais modernos adotaram igualmente a teoria objetiva, sem 
embargo da crítica de Cunha Gonçalves, que a acoima de ilógica, insuficiente e 
inadmissível. 
A prova de que o Código Civil brasileiro adotou a teoria de Ihering se 
encontra no art. 485, onde se diz que se considera possuidor todo aquele que 
tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao 
domínio, ou propriedade. Verifica-se, por esse preceito legal, que a posse, em 
nossa sistemática jurídica, é o exercício de fato dos poderes constitutivos do 
domínio, ou propriedade, ou de algum deles somente, como no caso de direito 
real sobre a propriedade alheia”. (destacou-se) 

 

A partir dos dispositivos sobre a posse no Código Civil de 2002 e 

do escólio de abalizada doutrina, para que se pudesse dizer que o Apelante teve pelo 

menos a posse da unidade nº. 164-A, Tríplex, do condomínio “Solaris”, como sustenta o 

órgão, teria ele que demonstrar que o Apelante e sua família de algum modo, usaram, 

gozaram, fruíram, dispuseram ou reivindicaram a coisa. 

                                                
240 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Coisas. 17. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 1977, p. 19-20. 
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No entanto, não há como provar o que nunca aconteceu, pois 

o Apelante e sua família jamais exerceram quaisquer das faculdades inerentes ao 

domínio sobre a unidade 164-A, Tríplex, do condomínio “Solaris”. 

 

Pede-se vênia para, a fim de corroborar essa afirmação, trazer a 

lume outros trechos do depoimento de Mariuza Aparecida da Silva Marques, engenheira 

da OAS Empreendimentos: 

 

Depoente Trecho Pertinente 
Mariuza 

Aparecida Da 
Silva Marques 
(engenheira da 

OAS)241 

Defesa:- Perfeito. A senhora, respondendo a perguntas do doutor procurador, disse 
quem tinha a chave desse imóvel, a senhora tem algum elemento para afirmar que 
o ex-presidente Lula ou a senhora Marisa, ou os filhos do casal, tinham chave 
desse imóvel? 
Depoente:- Não, eles não tinham a chave desse imóvel. 
[...] 
Defesa:- Então a senhora nunca conversou com o senhor Léo Pinheiro sobre esta 
unidade 164-A? 
Depoente:- Não, nunca. 
Defesa:- Nem ouviu dele nenhuma afirmação de que esta unidade 164-A 
pertenceria ao ex-presidente Lula ou à senhora Marisa? 
Depoente:- Não, nunca ouvi. 
[...] 
Defesa:- Só para constar, a senhor ainda permanece nessa função, fazendo essas 
visitas ao Condomínio Solaris até hoje? 
Depoente:- Sim. 
Defesa:- Perfeito. A senhor é engenheira e talvez possa fazer o cálculo melhor, mas 
de maio de 2014 até agora, dezembro de 2016, acho que são aproximadamente 40 
meses, é isso? 
Depoente:- Sim, 2 anos e meio, mais ou menos. 
Defesa:- Isso daria em torno de umas 120 semanas, então dá par se dizer que a 
senhor fez em torno de umas 120 visitas ao Solaris? 
Depoente:- Até mais. 
Defesa:- E dessas visitas, ou mais, como a senhora disse que fez ao Solaris, 
quantas vezes a senhora encontrou o ex-presidente Lula, a senhor Marisa ou alguns 
dos filhos do casal? 
Depoente:- Não encontrei com o ex-presidente Lula em nenhum momento e com 
a senhora Marisa e o filho dela uma única vez. 
Defesa:- Então dessa mais de 120 vezes nunca com o ex-presidente Lula e apenas 
uma vez com a senhora Marisa e um dos filhos? 
Defesa:- A senhora teve notícia ou constatou algum uso desse apartamento 164-A 
pelo ex-Presidente Lula ou por dona Marisa, ou por qualquer dos filhos do casal? 
Defesa:- Não, o apartamento não foi habitado. 

                                                
241 Transcrição no evento 425. 
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Na mesma direção foi o depoimento de Igor Ramos Pontes, 

também engenheiro da OAS Empreendimentos: 

 

Depoente Trecho Pertinente 
Igor Ramos 

Pontes 
(engenheiro da 

OAS)242 

Defesa:- E o senhor sabe ou tem conhecimento se o ex-presidente Lula ou 
algum dos seus familiares assinou algum boletim de vistoria, ou BVU, em relação a 
essa unidade 164-A? 
Depoente:- Não, não houve boletim de vistoria dessa unidade. 
Defesa:- Então para o procedimento da empresa não houve entrega dessa unidade 
para o ex-presidente Lula ou para qualquer dos seus familiares? 
Depoente:- Não, na verdade essa unidade estava em nome da OAS 
Empreendimentos e o boletim de vistoria é feito com o proprietário, então naquela 
ocasião, ou seja, o apartamento até hoje na verdade ainda é da OAS, não tinha 
proprietário da unidade e não foi feita nenhuma formalização de vistoria. 
[...] 
Depoente:- Ah, vou dizer umas 10 vezes ao longo de um período de 2 anos. 
 
Defesa:- E nessas 10 vezes, além desta única visita do ex-presidente Lula e das 
duas visitas de dona Marisa, o senhor encontrou com eles mais alguma vez nesse 
Condomínio Solaris? 
Depoente:- Não. 
Defesa:- O senhor teve conhecimento se, além dessas visitas, houve alguma outra 
visita da parte deles? 
Depoente:- Que eu saiba não. 
[...] 
Defesa:- O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Lula, a senhora Marisa ou 
qualquer dos seus familiares usaram esta unidade 164-A, fizeram uso desse 
apartamento? 
Depoente:- Não, esse apartamento se manteve com a chave de posse da empresa, 
como até hoje está, ninguém fez uso do apartamento. 
Defesa:- O senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, senhora Marisa ou qualquer 
dos seus familiares tiveram chave desse apartamento? 
Depoente:- Não, eu comentei agora, não, de forma alguma, essas chaves ficaram 
com a empresa. 

 
Veja-se, ainda, o depoimento de Armando Dagre Magri, sócio da 

empresa Tallento, que fez obras na unidade 164-A: 

 

Depoente Trecho Pertinente 

Armando Dagre 
Magri (sócio da 

Tallento)243 

Defesa:- Em algum momento algumas dessas pessoas disse ao senhor 
previamente que esta obra do edifício do Guarujá, o tríplex do Guarujá, tinha 
um destinatário certo?  
Depoente:- Não. 

                                                
242 Transcrição no evento 425. 
243 Transcrição no evento 424. 
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Defesa:- O senhor previamente conhecia, recebeu a informação de que este 
apartamento seria entregue ao senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 
Depoente:- Não.  
[...] 
Defesa:- Quando o senhor prestou depoimento ao Ministério Público Federal, o 
senhor disse que, na sua visão, o apartamento não era utilizado, é isto? O 
senhor confirma isto?  
Depoente:- Isto, confirmo. 
[...] 
Defesa:- O senhor disse também, quando prestou depoimento ao Ministério 
Público Federal, que não ficou com a impressão de que o apartamento era de 
dona Marisa e sua família. O senhor confirma isso?  
Depoente:- Olha, confirmo. 
Defesa:- Toda a documentação que foi elaborada em relação a esta obra, nota 
técnica, dentre outros documentos, quem é que constava como proprietário do 
imóvel? 
Depoente:- Como contratante da Tallento, né? A OAS.  
Defesa:- Em algum documento, em alguma mensagem, em alguma 
correspondência, figurou o nome do ex-presidente Lula ou de dona Marisa?  
Depoente:- Não.  
Defesa:- Quando o projeto apresentado à Tallento indicava a necessidade de um 
elevador no imóvel, foi esclarecido de onde vinha essa necessidade, quem é que 
estava solicitando isso?  
Depoente:- Não, não.  

 

O depoimento de Rodrigo Garcia, da empresa Kitchens, indica 

que não havia sequer condições de uso do apartamento 164-A: 

 

Depoente Trecho Pertinente 
Rodrigo Garcia 

(Kitchens)244 
Defesa:- O senhor encontrou nessa visita a senhora Marisa ou qualquer 
familiar do ex-presidente Lula no apartamento?  
Depoente:- Nunca encontrei ninguém no apartamento que não fosse 
funcionário da Kitchens.  
Defesa:- Quando o senhor fez essa visita, essa visita eu não me recordo, qual foi 
a data estimada que o senhor disse? Depoente:- Eu acredito que tenha ocorrido 
no começo de novembro de 2014.  
Defesa:- Ao fazer essa visita, o senhor constatou que alguém estava, tinha sinais 
de que alguém estava morando ou usando aquele imóvel?  
Depoente:- Não, de forma alguma, era uma obra corrente ainda, não era uma 
obra finalizada.  
Defesa:- Perfeito. Esse projeto que o senhor acabou implementando nesse 
apartamento era um projeto comum para a sua empresa?  
Depoente:- Comum. 

Rosivane Soares 
Cândido245  

Defesa:- 2014. Perfeito. Então nesse período de junho a outubro de 2014 a 
senhora viu nesse local a dona Marisa e seu filho uma única vez? 
Depoente:- Sim. 

                                                
244 Transcrição no evento 419. 
245 Transcrição do evento 425. 
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Defesa:- E o ex-presidente Lula a senhora nunca viu no local? 
Depoente:- Não, nunca vi.  
Defesa:- E algum deles narrou à senhora ter encontrado o ex-presidente Lula 
alguma vez no prédio, alguma dessas pessoas da Tallento que também 
frequentavam o imóvel? 
Depoente:- Não. 

 

Sobre as reformas na unidade 164-A, extrai-se de 

depoimentos coletados durante a instrução processual – muitos, inclusive, de 

pessoas que participaram diretamente das obras – que o Apelante era visto como 

um potencial cliente, e que as melhorias no apartamento visaram fomentar seu 

interesse. Veja-se, exemplificativamente, o depoimento de Ricardo Marques 

Imbassahy, André Santana Cerqueira e Mariuza Marques:  

 

Depoente Trecho de interesse 
Ricardo Marques 

Imbassahy (diretor 
da OAS 

Empreendimentos)246 

Defesa:- O senhor sabe dizer se era comum um ex-presidente da república 
procurar a OAS Empreendimentos a fim de verificar a possibilidade de 
compra de um imóvel, isso acontecia todos os dias? 
Depoente:- Não. 
[...] 
Defesa:- O senhor recebeu alguma vez algum pedido do ex-presidente Lula ou 
de dona Marisa relativo a essa unidade 164-A? 
Depoente:- Não, nunca. 
Defesa:- O senhor recebeu por intermédio de interposta pessoa algum pedido 
do ex-presidente Lula ou de dona Marisa em relação a essa unidade 164-A do 
Solaris? 
Depoente:- Não. 

André Santana 
Cerqueira 

(funcionário da OAS 
Empreendimentos – 

Departamento de 
planejamento 
financeiro)247 

 

Defesa de Fábio Yonamine:- Se sabia dentro da empresa que a senhora Marisa 
ou o ex-presidente Lula tinha uma cota no empreendimento Solaris, antigo Mar 
Cantábrico, no Guarujá? 
André Santana Cerqueira:- Não, não. O que a gente ouvia informalmente era 
que o ex-presidente tinha interesse em adquirir unidade. Era só isso que se 
falava, era uma conversa informal, não era um assunto fechado na empresa, 
era mais essa discussão de cota, enfim. Ao menos o que chegou ao meu 
conhecimento. 
Defesa de Fábio Yonamine:- Em algum momento o senhor ouviu que um 
tríplex desse Edifício Solaris seria reformado e dado ao ex-presidente Lula? 
André Santana Cerqueira:- Nunca. 

Mariuza Aparecida 
Marques248 

Ministério Público Federal:- A senhora falou no começo, salvo engano uma 
das primeira perguntas que eu fiz, que, me diga se eu estiver errado, por favor, 
que se dizia que o apartamento seria para o ex-presidente Lula, é isso mesmo 
que a senhora disse no começo, não?  

                                                
246 Transcrição no evento 419. 
247 Transcrição no evento 669. 
248 Transcrição no evento 425.  
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Defesa:- Ela já disse isso não é, doutor?  
Ministério Público Federal:- Eu estou perguntando se ela disse, é isso mesmo? 
Defesa:- Ela não falou isso.  
Defesa:- Pois é, isso é constatação geral, excelência, então, quer dizer, quantas 
vezes nós vamos ficar com perguntas que induzem a testemunha? 
Juiz Federal:- Doutor, ela falou inclusive isso, me corrija se eu estiver errado. 
Ministério Público Federal:- A senhora poderia repetir o que a senhora falou, 
senhora Mariuza, só pra gente...  
Depoente:- Não, eu disse que a gente tinha um cliente potencial que seria o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ministério Público Federal:- Será que a senhora pode só tentar detalhar um 
pouco mais o que passaram para senhora a esse respeito?  
Depoente:- Do cliente em potencial?  
Ministério Público Federal:- Isso.  
Depoente:- Só falaram que era um cliente que não era uma pessoa comum, 
era uma pessoa...  
Juiz Federal:- Famosa?  
Depoente:- O ex-presidente que teria interesse na compra da unidade, foi isso 
que informaram, não tem como detalhar mais que isso. 
[...] 
Defesa:- Perfeito. Quantas vezes a senhora participou de um processo de 
venda em que o cliente em potencial fosse um ex-presidente da república? 
Depoente:- Nenhuma, somente nesta.  
Defesa:- Essa era uma situação então diferenciada? 
Depoente:- Sim. 

 

Cumpre ressaltar, ainda, que, no documento juntado por Leo 

Pinheiro após o seu depoimento intitulado “Análise de Custos de Obras”249, o custo 

referente à reforma promovida a unidade 164-A Tríplex do condomínio “Solaris” 

foi incluído nos custos do empreendimento, inclusive sendo uma das justificativas 

apresentadas para a variação do custo de construção. 

 

 

 

                                                
249 Evento 849. 
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A questão é: se a reforma da unidade 164-A Tríplex era destinada 

a atender às necessidades da família Lula da Silva, e foi suportada com o imaginário 

“caixa-geral de propinas”, como alegado pelo órgão ministerial, não poderiam os 

custos correspondentes ser contemplados nos custos gerais da obra. 

 

Propina lançada na contabilidade? 

 

Onde está a prova de origem ilícita dos recursos? 

 

Não existe, porque é uma invenção de Léo Pinheiro. 

 

Ou oportunidade de obtenção de benefícios por parte de Leo 

Pinheiro? 

 

Este fato, na verdade, evidencia que a proprietária da 

unidade 164-A, tríplex, isto é, a OAS Empreendimentos, realizou tal reforma como 

um “aumento de escopo” de seu empreendimento, razão pela qual houve 

necessidade de sua inclusão naquela planilha como justificativa para o aumento do 

custo total da obra, ao lado de elementos como provisão para retenções e custos de 

assistência técnica não previstos. 

 

Essa situação é confirmada pelo fato de que todos os pedidos, 

contratos e notas fiscais quanto à reforma do imóvel foram emitidos pelo respectivo 

fornecedor contra a OAS Empreendimentos250, que foi quem lhes pagou os respectivos 

valores, e não contra o Apelante. 

 

Há ainda outro fato relevante a mencionar: a OAS sequer pagou 

o que devia à Kitchens – responsável pelo projeto de mobiliário do tríplex – tanto 

                                                
250 Evento 3, COMP241, 246 e 251, p. 85-111. 
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que aquela empresa habilitou seu crédito na recuperação judicial da OAS 

(processo nº. 0027942-76.2015.8.26.0100)251 para haver as parcelas inadimplidas, o 

que foi deferido pelo juízo em decisão já transitada em julgado252. 

 

Não bastasse isso, como a unidade 164-A pertence ao ativo da 

OAS, está sujeita às normas de responsabilidade patrimonial — de modo que, a 

qualquer momento, poderá vir a ser penhorada em eventual ação judicial movida por 

credores da OAS para a satisfação de seus créditos. 

 

Cumpre ressaltar que, no último relatório de monitoramento 

emitido pela FTI Consulting253 – empresa cuja contratação estava prevista no plano de 

recuperação judicial do Grupo OAS e cuja função precípua é fornecer à coletividade de 

credores informações de relevo acerca das medidas adotadas pelas Recuperandas para 

cumprir as obrigações assumidas no plano – consta informação de que a OAS 

alienará diversos bens imóveis de sua propriedade, tanto aqueles de seu ativo não 

circulante como aqueles que simplesmente se encontram em seu estoque, entre os 

quais, sabidamente, se encontra a unidade 164-A, tríplex, do condomínio “Solaris”. 

 

E, no caso da unidade 164-A, os valores serão destinados para o 

pagamento do fundo gerido pela Caixa Econômica Federal, pelos motivos já expostos! 

 

Registre-se, neste ponto, que já existe cobrança da Caixa. 

 

A prova disso é que, após o rebaixamento da nota do Grupo OAS 

pelas agências de classificação de risco254, houve o vencimento antecipado das 

debêntures da 1ª emissão, tendo o FGTS255, na qualidade de debenturista e cessionário 

                                                
251 Evento 937 – Anexo 30. 
252 Evento 937 – Anexo 31. 
253 Evento 937 – Anexo 32. 
254 Evento 937 – Anexo 33. 
255 Evento 937 – Anexo 34. 
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dos recebíveis da venda futura dos imóveis consolidados. Tanto que buscou obter, junto 

ao Banco Industrial e Comercial (“BIC Banco”), o pagamento dos R$ 60.000.000,00 

que ele afiançou à OAS, ajuizando contra a instituição financeira ação de execução de 

título extrajudicial (processo nº. 0008807-95.2015.4.03.6100), que tramita perante a 25ª 

Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo256. 

 

E, uma vez cumprida a obrigação pelo BIC Banco257, poderá ele 

exercer o direito de regresso contra a OAS para tentar recuperar os R$ 60.000.000,00 

que pagou, por meio da livre constrição de bens de seu patrimônio, dentre eles a 

unidade 164-A, tríplex, do condomínio “Solaris”, já que se trata de um ativo do 

patrimônio da OAS — e que não está sujeito à recuperação judicial por ter sido 

constituído após o pedido de recuperação. 

 

De todo o exposto, conclui-se que a unidade 164-A pertence à 

OAS Empreendimentos S/A e 100% de seus direitos econômico-financeiros estão 

alienados a um fundo administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

evidenciando que nem a posse nem a propriedade foram transferidas ao Apelante. 

 

V.1.9.6. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – DISSOCIAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A CONDENAÇÃO 

 

Expostos e analisados todos os fundamentos e circunstâncias 

supracitadas, constata-se que a defesa comprovou, cabalmente, o descabimento da 

tese apresentada pela Força Tarefa “Lava Jato”.  

 

                                                
256 Evento 937 – Anexo 27. 
257 Os valores foram depositados aos autos pelo BIC Banco pode determinação do juízo. A dívida ainda 
não foi satisfeita porque há embargos de execução (processo nº. 0007600-61.2015.4.03.6100) pendentes 
de julgamento, sendo que foi determinada a suspensão da execução nos autos dos embargos em razão da 
dívida estar garantida (Evento 937 – Anexo 39). 
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Não houve – e não há – qualquer elemento que possa concluir que 

o Apelante recebeu o apartamento tríplex como forma de pagamento de um acerto de 

corrupção.  

 

E aqui não está se falando de exigência da formal transferência do 

imóvel ao Apelante. Ocorre que, para se falar em recebimento, deveria ter sido 

comprovado o uso, gozo, disposição ou reinvindicação do imóvel pelo Apelante, 

hipótese que, inequivocamente, foi rechaçada pelas provas trazidas pela defesa.  

 

Entretanto, ao invés de reconhecer a inocência do Apelante pela 

não comprovação de que este recebeu a unidade tríplex (estar provada a inexistência do 

fato ou não haver prova da inexistência do fato, com fundamento no art. 386, I e II, do 

CPP), o Magistrado sentenciante – ferindo de morte o princípio da correlação entre a 

acusação e a sentença – condenou o Apelante sob a alegação de que o referido 

apartamento lhe foi “atribuído de fato”.  

 

Ou seja, o Apelante provou sua inocência face à tese 

acusatória, defendendo-se dos fatos imputados a ele ao longo da instrução 

processual, e, em vez de ser absolvido, restou condenado por fatos e circunstâncias 

distintas. 

 

A sentença, quando dissociada dos fatos dos quais o acusado se 

defendeu, viola frontalmente o direito constitucional à ampla defesa. Oportuno trazer, 

sobre o tema, a doutrina de AURY LOPES JR
258: 

 
“Quanto ao direito de defesa, é obviamente atingido pela sentença 
incongruente, pois subtrai do réu a possibilidade de defender-se daquilo que 
foi objeto da decisão, mas que não estava na acusação. Essa surpresa gera 
um inegável estado de indefesa, com evidente prejuízo (para aqueles que que 
ainda operam na lógica do prejuízo para decretação das nulidades 
processuais). O direito de defesa, ainda que distinto, mantém uma íntima 

                                                
258 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 890.  
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correlação com o contraditório, devendo a acusação ser clara e 
individualizada para permitir a defesa. Mas de nada servem essas regras em 
torno da imputação, se o juiz modificar, no curso do processo, as questões de 
fato ou de direito gerando a surpresa e a situação de evidente cerceamento de 
defesa, pois o réu não se defendeu desse fato novo ou dessa nova qualificação 
jurídica, por exemplo. Apenas para não gerar confusão, explicamos que o 
direito de defesa é, obviamente, afetado pela sentença incongruente, mas a 
regra da correlação não se funda apenas sobre ele. Ou seja, não está a 
congruência ou correlação a serviço, exclusivamente, da defesa, mas também 
do contraditório e do sistema acusatório”.  

 

Ao alterar as circunstâncias da imputação, o Magistrado assume o 

papel de acusador – quebrando a estrutura dialética do sistema constitucional acusatório 

e desrespeitando o princípio da inércia da jurisdição – o que, por óbvio, dizima sua 

imparcialidade.  

 

A intrínseca conexão entre o respeito ao objeto da imputação e a 

imparcialidade do órgão jurisdicional, foi trazida por AURY LOPES JR, ao dizer que “a 

garantia da imparcialidade encontra condições de possibilidade de eficácia no 

sistema acusatório, mas, para tanto, é necessário que o juiz se abstenha de ampliar ou 

restringir a pretensão acusatória”259.  

  

Outro preocupante ponto verificado na sentença é que o elemento 

utilizado para “atribuir” o imóvel ao Apelante é o depoimento do coacusado e aspirante 

a delator Léo Pinheiro.  

 

 Mais uma vez, se apela para as isoladas e infundadas afirmações 

trazidas no interrogatório de Léo Pinheiro – cujas circunstâncias fáticas já foram bem 

demonstradas.  

 

                                                
259 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 890. 
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Na narrativa do delator, teria sido acertada, com João Vaccari 

Neto – à época da aquisição do projeto pela OAS Empreendimentos –, a atribuição do 

apartamento ao Apelante desde a referida transação, ocorrida em 08.10.2009. 

 

Transcreve-se, por oportuno, trecho da decisão vergastada: 

 
“611. Essas provas documentais corroboram os depoimentos que atribuem ao 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua esposa a propriedade do 
apartamento desde a transferência do empreendimento imobiliário da 
BANCOOP para a OAS Empreendimentos. 
 
612. Repetindo o que disse José Adelmário Pinheiro Filho, "o apartamento era 
do Presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os 
empreendimentos da BANCOOP, já foi me dito que era do Presidente Lula e 
de sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa 
de propriedade do Presidente". 
 
[...] 
 
892. Do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de R$ 
2.252.472,00, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do 
apartamento tríplex (R$ 1.147.770,00) e no custo das reformas (R$ 
1.104.702,00), foram destinados como vantagem indevida ao ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 
correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes 
de lavagem de dinheiro.” (destacou-se) 
 

Sobre a transferência do empreendimento da Bancoop para a OAS 

Empreendimentos (em 2005) e a suposta rasura no “Termo de Adesão”, afirmou o juízo 

de piso, na decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Defesa (Evento 

981): 

 
Portanto, a corrupção perfectibilizou-se com o abatimento do preço do 
apartamento e do custo reformas da conta geral de propinas, não sendo 
necessário para tanto a transferência da titularidade formal do imóvel. 
No que se refere ao conteúdo do parecer do assistente técnico, ainda que na 
opinião dele as rasuras não tivessem conotações fraudulentas - ressalve-se que 
a perícia técnica não tem como responder se houve ou não intenção 
fraudulenta nas rasuras - ainda assim remanesce sem explicação pela Defesa o 
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motivo de tais rasuras, sendo elas mais um dos elementos probatórios que 
apontam que, desde o início, o intento era de adquirir o apartamento triplex e 
não uma unidade simples. 

 

Vale lembrar, no ponto, que o referido documento foi objeto de 

perícia – tanto requerido pela Polícia Federal como pela Defesa. Ambos os laudos não 

identificaram o autor da rasura, tampouco se nela houve intenção fraudulenta.  

 

Desse modo, não incumbe à defesa explicar a origem ou a autoria 

de tal rasura que sequer foi identificada por mais de uma perícia. Nunca é demais 

lembrar que, à luz da sistemática processual penal, não há divisão no encargo 

probatório, que recai totalmente ao órgão acusador. Ademais, exigir tal comprovação 

por parte da Defesa incorreria em produção de prova diabólica, de impossível 

comprovação e, que por isso, é proibida, pacificamente, pela doutrina e jurisprudência. 

 

Necessário aqui reafirmar, uma vez mais, a inveracidade da 

versão de Léo Pinheiro, já que esta colide, frontalmente, com as provas documentais e 

testemunhais dos autos, que atestam a completa lisura da aquisição do empreendimento 

pela OAS, contando, inclusive, com acompanhamento do Ministério Público de São 

Paulo e homologação da Justiça Cível do mesmo estado, conforme previamente 

explicitado. 

 

Mais uma se destaca o absurdo: o Apelante foi condenado, 

aparentemente, pela corrupção na modalidade receber, a despeito da sentença, em toda a 

sua fundamentação, falar em mera “atribuição”, aproximando-se da corrupção na 

modalidade aceitar promessa, desincumbindo-se de comprovar o efetivo recebimento da 

vantagem indevida.  

 

Verifica-se, também, a utilização do termo genérico “destinação” 

para se referir às vantagens indevidas, estando, ausente, mais uma vez, a descrição de 

uma conduta concreta e determinada do Apelante.  
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Como já salientado, essa manobra jurídica teve como razão a 

diminuição da exigência probatória. Afinal, é muito mais fácil indicar a atribuição do 

apartamento – por meio da conveniente narrativa de Léo Pinheiro – do que comprovar o 

uso, gozo, disposição e reinvindicação do apartamento tríplex, elementos que seriam 

imprescindíveis à confirmação da tese acusatória, que imputou ao Apelante o 

recebimento da unidade 164-A como vantagem indevida.  

 

Cabido indagar: qual elemento permite concluir que o Apelante 

participou ou teve conhecimento do suposto acerto entre Léo Pinheiro e João Vaccari 

Neto em 2009? E sobre o alegado encontro de contas em “maio ou junho de 2014”? Ou 

mesmo que houve de fato um acerto de contas? 

 

Evidentemente, nenhum. Só a palavra de um corréu desesperado 

para auferir benefícios e se livrar do cumprimento de uma pena superior a 40 anos.  

  

Ante tais razões, impõe-se a absolvição do Apelante à luz do art. 

386, I, II ou VII, do Código de Processo Penal. 

 

V.2. DO SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

V.2.1. DA ABORDAGEM NA SENTENÇA 

 

Na sentença proferida, o magistrado aponta duas condutas para a 

configuração do crime de lavagem de dinheiro (cujo crime antecedente teria sido a 

corrupção passiva, já combatida): ocultação e dissimulação. 

 

No entanto, no bojo daquele decisum o Juiz de piso desenvolveu 

apenas condutas que, no seu entendimento, configurariam a ocultação que integra o 

núcleo do tipo de lavagem de dinheiro: 
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“892. Do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de R$ 
2.252.472,00, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do 
apartamento tríplex (R$ 1.147.770,00) e no custo das reformas (R$ 
1.104.702,00), foram destinados como vantagem indevida ao ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 
correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes 
de lavagem de dinheiro. 
 
894. A manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 
2009 até pelo menos o final de 2014, ocultando o proprietário de fato, também 
configura conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de 
dinheiro. 
 
895. A agregação de valor ao apartamento, mediante a realização de reformas 
dispendiosas, mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do 
imóvel e o beneficiário das reformas, configura igualmente conduta de 
ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. 
 
896. Embora sejam condutas de ocultação e dissimulação talvez singelas, a 
sofisticação não constitui elemento necessário à caracterização do crime de 
lavagem de dinheiro (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).” 

 

Dessa forma, de acordo com a sentença objurgada, a lavagem de 

dinheiro teria sido configurada em virtude da suposta ocultação do real proprietário 

(que seria o Apelante) do apartamento tríplex, uma vez que a OAS Empreendimentos 

Ltda. consta como titular do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. A lavagem 

também teria restado configurada em virtude da agregação de valor ao apartamento por 

meio de reformas, mantendo-se oculta a identidade do real beneficiário. A ocultação, 

dessa forma, teria se dado por meio de fraudes nos documentos de aquisição do imóvel. 

 

Ou seja: segundo a narrativa adotada pelo magistrado 

sentenciante, para não restar configurado o crime de lavagem de dinheiro, o Apelante 

teria que ter assumido a propriedade do imóvel, recebendo suposta vantagem indevida 

de forma aberta, encancarada, comprometendo seu proveito do suposto crime. 
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Interessante notar que o crime de lavagem de dinheiro, 

seguindo esse entendimento, não seria uma ação, uma conduta, mas a forma com 

que seria entregue a suposta vantagem indevida do crime de corrupção: o 

recebimento do triplex configuraria a corrupção passiva, mas o recebimento, ocultando-

se o real proprietário, também caracterizaria a lavagem de dinheiro.  

 

Esse entendimento é manifestamente contrário ao conceito de 

lavagem de dinheiro adotado pela melhor jurisprudência pátria, inclusive do Excelso 

Supremo Tribunal Federal.  

 

Na verdade, não é possível identificar as elementares 

estruturantes do tipo, como: a existência de bens de origem ilícita e a ocultação com o 

intuito de reinserção dos bens no circuito comercial ou financeiro, com aspecto 

legítimo. 

 

Vejamos a seguir. 

 

V.2.2. DA ESTRUTURA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

O crime de lavagem de dinheiro está descrito no art. 1º, caput, da 

Lei 9.613/1998: 

 

“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal.” 

 

Segundo a doutrina, consiste no “ato ou [n]a sequência de atos 

praticados para mascarar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
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ou propriedade de bens, valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o 

escopo de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude”260. 

 

Ademais, para configuração do branqueamento, há “o movimento 

de afastamento de bens de seu passado sujo, que se inicia com a ocultação simples e 

termina com a sua introdução no circuito comercial ou financeiro, com aspecto 

legítimo”261. 

 

Observa-se, nessa direção, que é imprescindível a existência de 

crime anterior e que a lavagem se proceda em relação a proveitos desta conduta 

prévia. Assim sendo, a mera apuração de ato típico precedente não é o bastante para a 

caracterização da lavagem de dinheiro. É preciso que o crime prévio tenha como 

resultado um produto, sendo este utilizado, de forma direta ou indireta, na execução da 

lavagem262. 

 

A lavagem de dinheiro desenvolve-se à medida que são realizadas 

diversas operações posteriores para a dissimulação da origem de bens, completando-se 

com a reinserção dos mesmos na economia formal com aparência lícita.  

 

Em suma, o processo completo de lavagem de dinheiro é 

composto de três fases: (i) ocultação; (ii) dissimulação; e (iii) integração dos bens à 

economia formal.  

 

A 1ª fase, de ocultação, é o movimento inicial para distanciar o 

valor de uma origem criminosa, consistente na alteração qualitativa dos bens, 

afastamento do local da prática da infração antecedente etc — como, por exemplo, o 

                                                
260 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 29. 
261 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 29. 
262 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 109. 
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depósito ou movimentação de valores obtidos com a prática criminosa em fragmentos, 

conversão do dinheiro ilícito em moeda estrangeira, depósitos em contas de terceiros e 

transferência de recursos para fora do país para posterior reciclagem.  

 

A 2ª fase, de mascaramento ou dissimulação do capital, é a 

etapa que se caracteriza pelo uso de transações comerciais e financeiras, que ocorrem 

em momento posterior à ocultação e que tem por finalidade o afastamento dos valores 

de sua origem ilícita, como, por exemplo, o envio de dinheiro já convertido em moeda 

estrangeira para o exterior para contas de terceiros ou de empresas em que o agente não 

figure como beneficiário ostensivo, transferências eletrônicas não oficiais etc.  

 

Por fim, a 3ª etapa, de integração, é o ato final da lavagem, 

caracterizado pela introdução dos valores obtidos por meios ilícitos na economia formal, 

com a aparência de lícitos. Os ativos que, neste ponto, já estão misturados a valores de 

origem lícita, são reciclados em simulações de negócios lícitos, como, por exemplo, as 

transações de importação/exportação, compra e venda de imóveis com valores 

diferentes daqueles de mercado, empréstimo regresso etc.  

 

Embora em sua forma perfeita o crime de lavagem ocorra nas 03 

fases acima mencionadas, a legislação brasileira não exige a completude do ciclo para 

que se tipifique o crime. Desta forma, não é necessário que o valor proveniente da 

atividade ilícita seja integrado à economia, bastando a consumação da primeira etapa 

para que se caracterize a materialidade delitiva, incidindo sobre a conduta a mesma 

pena aplicável à dissimulação e integração. 

 

Contudo, ainda que se considere que o crime esteja configurado 

desde a fase inicial de ocultação, o elemento subjetivo do crime é a vontade de lavar 

o capital e de reinseri-lo na economia com aparência de licitude. Em outras palavras, 

mesmo que objetivamente se tenha apenas a mera ocultação dos bens, é necessário, 

ainda, para a configuração do crime, que o agente tenha a intenção clara de reciclar os 
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bens e o desejo de completar o ciclo de reciclagem, ou seja, deve haver comprovação 

do dolo específico desse delito.  

 

Ademais, não é possível a tipificação de lavagem de dinheiro 

quando existirem crimes anteriores que geraram proveitos, mas as condutas analisadas 

enquanto lavagem não possuírem relação objetiva com estes. Da mesma forma, deve 

haver um ato voltado a dar ares lícitos a bens ilícitos, não se confundindo a lavagem de 

proveito de crime com o próprio proveito do crime. 

 

Com efeito, no que diz respeito ao limiar entre o exaurimento 

do crime de corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, já houve polêmicas 

envolvendo o assunto levadas inclusive ao Supremo Tribunal Federal. 

 

Na ação penal 470, mais especificamente no julgamento do ex-

deputado João Paulo Cunha, os Ministros da Excelsa Corte discutiram a configuração 

da conduta de ocultação que, em tese, seria necessária para a existência do crime de 

lavagem de dinheiro. Mais precisamente, naquele caso concreto foi discutido se o 

recebimento da vantagem indevida por meio de interposta pessoa – terceiro – 

configuraria o crime de lavagem de dinheiro, por supostamente ser uma forma de 

ocultação do recebimento. Naquela oportunidade, os votos dos Ministros RICARDO 

LEWANDOWSKI, ROSA WEBER e CEZAR PELUSO demonstraram de forma inequívoca que 

deve haver um limite interpretativo para se considerar a ocultação da vantagem.  

 

Em outras palavras, existem diversos tipos de ocultações. Se 

qualquer tipo de encobrimento fosse apto a ensejar a lavagem de dinheiro, poucos 

crimes patrimoniais escapariam da caracterização do crime. 

 

A ocultação, desta forma, somente se caracterizará como lavagem 

de dinheiro se for o passo inicial para uma posterior reinserção dos valores na economia 

formal, com aparência de licitude. Do contrário, trata-se apenas de mero exaurimento 
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do crime antecedente. Isso porque o agente não busca conferir aparência lícita aos bens 

obtidos pelo crime, mas apenas aguardar o melhor momento para usufruí-los. 

 

Não é a sofisticação da ocultação que revela a lavagem de 

dinheiro, mas a indicação de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a relação 

desta com um ato posterior de reciclagem, de inserção do produto do crime na 

economia, sob um manto de legalidade263.  

 

Além disso, conforme se depreende acertadamente do voto da 

Ministra ROSA WEBER, a lavagem de dinheiro “somente se aplica para atos 

posteriores à consumação do crime antecedente”. Em seu voto na mesma ação penal, o 

Ministro CEZAR PELUSO ainda reforça: 

 

“Em síntese, creio não se deva confundir o ato de ocultar e dissimular a 
natureza ilícita dos recursos, presente no tipo penal de lavagem de dinheiro, e 
que a doutrina especializada descreve como estratagemas comumente adotados 
para que o produto do crime antecedente – seja progressivamente 
reintroduzido na economia, agora com aparência de licitude, com os atos 
tendentes a evitar-lhe o confisco ainda durante o iter criminis do delito 
antecedente, em outras palavras, para garantir a própria obtenção do 
resultado do delito.” (fls. 2280 do acórdão) 

 

O Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO — ao distinguir o crime de 

lavagem de dinheiro do crime de corrupção passiva — ainda demonstrou que o 

recebimento de modo clandestino integra a própria materialidade do crime de 

corrupção passiva, sendo necessário observar outros fatores para que reste 

configurado o crime de lavagem de capitais: 

 

“O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o destinatário da 
propina, além de esperado, integra a própria materialidade da corrupção 
passiva, não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da lavagem de 
dinheiro. Para caracterizar esse crime autônomo seria necessário 

                                                
263 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro e corrupção passiva na AP 470, Conjur, 2013. 
Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2013-jul-23/direito-defesa-lavagem-dinheiro-corrupcao-
passiva-ap-470> 
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identificar atos posteriores, destinados a recolocar na economia formal a 
vantagem indevidamente recebida” (fls. 31 do acórdão dos sextos EI da AP 
470). 

 

O Ministro TEORI ZAVASCKI, por seu turno, reforçou264: 

 

 “À luz dessas premissas teóricas, tem-se que os fatos narrados na denúncia – o 
recebimento de quantia pelo denunciado por meio de terceira pessoa – não se 
adequam, por si sós, à descrição da figura típica. Em primeiro lugar porque o 
mecanismo de utilização da própria esposa não pode ser considerado como ato 
idôneo para qualifica-lo como “ocultar”; e ademais, ainda que assim não 
fosse, a ação objetiva de ocultar reclama, para sua tipicidade, a existência de 
um contexto capaz de evidenciar que o agente realizou tal ação com a 
finalidade específica de emprestar aparência de licitude aos valores. Embora 
conste da denúncia a descrição da ocorrência de crimes antecedentes (contra o 
sistema financeiro nacional e a administração pública), bem como a afirmação 
de que o embargante ‘consciente de que o dinheiro tinha como origem 
organização criminosa voltada para a prática’ desses crimes, ‘almejando 
ocultar a origem, natureza e o real destinatário do valor pago como propina 
enviou sua esposa [...] para sacar no caixa o valor de [...], ela não descreve 
qualquer ação ou intenção do réu tendente ao branqueamento dos valores 
recebidos” (fls. 43 do acórdão dos Embargos Infringentes) 

 

Registre-se, ainda, que o recebimento da vantagem é o momento 

de exaurimento do crime de corrupção. Assim, o produto da corrupção só é 

considerado existente para o corruptor a partir do momento em que possa dele 

dispor, diretamente ou por intermediários, formal ou informalmente. Antes disso, 

quaisquer procedimentos de tratamento do capital, modificação de seus aspectos, ou 

translado, estão fora de seu domínio, não podendo caracterizar lavagem de dinheiro pelo 

corruptor. 

 

Conforme construção jurisprudencial dos Tribunais Regionais 

Federais, ainda: 

 

                                                
264 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: no que consiste o ocultar necessário ao crime? 
Conjur, 2015. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2015-set-22/direito-defesa-lavagem-dinheiro-
consiste-ocultar-necessario-crime> 
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“4. Também não está configurado o crime de lavagem de ativos (art. 1º - Lei 
9.613/98), crime que exige do agente conduta destinada a dificultar, por meio 
de dissimulação, a identificação da origem de bens, direitos e valores 
adquiridos de forma criminosa, transformando-os em ativos aparentemente 
legais, que não comportariam ingresso no patrimônio sem antes passar por um 
processo de disfarce. 5. A eventual passagem de recursos financeiros pela 
conta bancária da companheira (ou sua sogra) do agente, no caso, não tem 
aptidão nem mesmo para tentar esconder a verdadeira origem do dinheiro, 
estando mais para o exaurimento dos crimes de estelionato e corrupção. O 
mero proveito econômico do produto do crime não configura lavagem de 
dinheiro, que requer a prática das condutas de ocultar ou dissimular.”265 

 

“4. O tipo penal da lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º) exige, para sua 
configuração empírica, que os recursos objeto das condutas tenham como 
origem ("proveniência") uma prática criminosa. Conquanto sejam várias as 
espécies de valores que se amolduram ao conceito de "valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime", há um fio condutor claro: a razão de eles 
existirem na esfera patrimonial de um agente é uma prática delitiva anterior. 
Trata-se da figura do "crime antecedente", sobre cuja necessidade concreta 
não se controverte. Portanto, deve-se ter, necessariamente, um crime anterior 
que propicie (ao agente ou a terceiro) os recursos a serem objeto de posterior 
lavagem. 4.1 Os crimes de corrupção ativa e passiva são previstos em tipos 
mistos alternativos. Tratando-se de tipos mistos alternativos, a prática 
sequencial - em nexo unitário do ponto de vista fático - de mais de um dos 
verbos que os compõem faz com que a conduta anterior seja tomada como 
crime integrado pelo resultado específico da segunda conduta. Portanto, quem 
aceita promessa de vantagem e depois recebe aquela mesma vantagem antes 
prometida pratica um ato de corrupção passiva, integrado por um aspecto 
material. O recebimento efetivo da vantagem constitui ato 
de exaurimento, punível apenas como elemento da prática de corrupção, mas 
não em si mesmo como crime autônomo. Dessa forma, não constitui tal 
recebimento uma prática de "lavagem de capitais", visto que não há ainda 
um crime antecedente, mas conduta que integra a prática de corrupção.” 266 

 

Não bastasse o quanto exposto, a atipicidade da conduta indicada 

na sentença como lavagem de dinheiro será, ainda, melhor esclarecida a seguir. 

 

 

 

                                                
265 TRF1 – Apelação Criminal nº 00155701320094013600, 4ª Turma, j. 25.05.2015. 
266 TRF3 – Habeas Corpus nº 0014358-23.2015.4.03.0000, 11ª Turma, j. 09.06.2017. 
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V.2.3. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME ANTECEDENTE 

 

Primeiramente, cumpre salientar que não há como cogitar do 

delito de lavagem, ante a expectativa de absolvição do Apelante quanto ao crime 

supostamente antecedente: a corrupção passiva. 

 

A lavagem de dinheiro, crime de natureza acessória, possui 

dependência da conexão causal com o ilícito precedente para caracterizar sua 

materialização. Necessário, portanto, a demonstração da existência da infração 

antecedente e de sua ligação causal com os bens objeto da lavagem267. 

 

A despeito do entendimento de que o artigo 2º, § 1º da Lei de 

Lavagem possibilitaria o recebimento da denúncia com meros indícios da existência da 

infração penal antecedente, para fins de decreto condenatório, exige-se prova 

inequívoca e certeza da materialidade quanto ao delito precedente.  

 

A interpretação do art. 1º, caput, da referida lei, não deixa 

margem a dúvidas, já que para a caracterização do delito deve existir produto, bem ou 

valor proveniente de crime. Inexistindo o crime antecedente, não há, obviamente, nada 

que dele possa provir.  

 

A exigência do delito antecedente constitui, de fato, um 

autêntico elemento do tipo penal de lavagem.268  

 

Esse é o entendimento verificado na exposição de motivos da 

própria Lei ora em comento: 

 

                                                
267 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 106.  
268 CORDERO, Isidoro Blanco. El delito de blanqueo de capitales, 1997, p.222.  
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59. Fiel aos princípios processuais garantidos pela Constituição e a legislação 
ordinária, o projeto não poderia induzir a situações que implicassem a 
absoluta autonomia entre o crime básico e a lavagem ou ocultação de seu 
produto.  
60. Trata-se de uma relação de causa e efeito que deve ser equacionada por 
meio de fórmula processual que, viabilizando a eficácia da incriminação do 
ilícito posterior, exija razoável base de materialidade do ilícito anterior. Segue-
se daí a necessidade de a denúncia pelo delito de ocultação ou dissimulação de 
bens, direitos ou valores ser instruída com "indícios suficientes da existência do 
crime antecedente" (§ 1o do art. 2o). Tais indícios podem restringir-se à 
materialidade de qualquer dos fatos puníveis referidos pelo caput do art. 1o, 
sem a necessidade de se apontar, mesmo que indiciariamente, a autoria. Tal 
ressalva se torna óbvia diante dos progressos técnicos e humanos da 
criminalidade violenta ou astuciosa, máxime quanto à atomização da autoria 
em face da descentralização das condutas executivas.  
61. Observe-se, no entanto, que a suficiência dos indícios relativos ao crime 
antecedente está a autorizar tão-somente a denúncia, devendo ser outro o 
comportamento em relação a eventual juízo condenatório. 

 

A doutrina não diverge, como se verifica, exemplificativamente, 

nas citações abaixo: 

 
“A Lei de Lavagem de Dinheiro prevê que o recebimento da denúncia é 
possível com meros indícios da existência da infração penal antecedente (art. 
2º, § 1º da Lei de Lavagem), mas a condenação exige prova inequívoca, 
certeza de sua materialidade, ainda que dispensada a identificação dos 
autores ou a punibilidade do crime [...] Em suma, meros indícios do ilícito 
prévio bastam para a denúncia, mas não para a condenação269”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se, na análise de um caso concreto, não houver prova da transformação da 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade do 
produto da infração penal antecedente, não será possível afirmar que houve 
ocultação ou dissimulação270. 
 

Reforçam ainda esse entendimento decisões emanadas do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: 

 
“PENAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EVASÃO DE 
DIVISAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTINUIDADE DELITIVA. 
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO 

                                                
269 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 107. 
270 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal econômico, volume 2 – São Paulo: 
SARAIVA, 2016, Pg. 462. 
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DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. CRIMES DE QUADRILHA 
E EVASÃO DE DIVISAS. FATOS ANTERIORES AS LEIS N.º 12.683/12 E 
N.º 12.850/13. PRESCRIÇÃO E ATIPICIDADE RECONHECIDAS PELO 
TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE À 
LAVAGEM DE CAPITAIS. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o 
seu conhecimento, restando apenas a avaliação de flagrante ilegalidade. 
2. Os pacientes foram denunciados, por fatos praticados nos idos de 2003 a 
2007, como incursos no artigo 1º, caput, e incisos VI e VII, § 1.º, 
incisos I, II, III, e § 2.º, incisos I, II, todos da Lei n.º 9.613/98, com redação 
primeva ao disposto nas Leis n.º 12.683/12 e n.º 12.850/13. 3. O Tribunal a 
quo extinguiu a punibilidade do delito de quadrilha, ante o advento da 
prescrição, e considerou atípica a conduta de evasão de divisas, crimes 
antecedentes ao branqueamento de capitais. 4. Inviável a responsabilização 
criminal, visto a atipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, pois, 
à época dos fatos, carente a descrição normativa do que seria compreendido 
por organização criminosa, considerado como um dos crimes antecedentes à 
lavagem de dinheiro. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausente 
qualquer delito antecedente a figurar como elementar do tipo penal, o crime 
de lavagem de capitais por fatos praticados antes do advento das Leis 
n.º 12.683/12 e n.º 12.850/13 não subsiste. 6. Habeas corpus não conhecido. 
Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar do édito condenatório, em 
relação aos pacientes, o delito previsto no artigo 1º, caput, e 
incisos VI e VII, § 1.º, incisos I, II, III, e § 2.º, incisos I, II, todos da Lei 
n.º 9.613/98, nos autos do Processo n.º 2007.84.00.003657-47, da 2.ª Vara 
Federal Criminal de Natal/RN.”271 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE 
"LAVAGEM" DE CAPITAIS OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E 
VALORES. ART. 1º, INC. VII, DA LEI N. 9.613/1998. 3. REDAÇÃO 
ANTERIOR À LEI N. 12.683/2012. CRIME ANTECEDENTE. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. 4. ATIPICIDADE À ÉPOCA. TIPO PENAL PREVISTO APENAS 
NA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. 
1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do 
STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação 
pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, 
de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 

                                                
271 STJ – HC 319014. Relatora: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, Data de 
julgamento: 16 de Fevereiro de 2016.  
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2. O delito de lavagem de dinheiro possui natureza acessória, dependendo, 
portanto, da prática de uma infração penal antecedente, da qual tenha 
decorrido a obtenção de vantagem financeira ilegal. 
Dessarte, sua existência depende de fato criminoso pretérito, como 
antecedente penal necessário. 
3. Antes da alteração trazida pela Lei n. 12.683/2012, o crime de lavagem de 
dinheiro estava adstrito a certas e determinadas infrações penais, segundo rol 
taxativo. Somente haveria crime de lavagem de capitais se o crime antecedente 
fosse um dos listados no rol do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, que trazia no inciso 
VII crime praticado por organização criminosa. 
4. Nesse contexto, considerando que o tipo penal de organização criminosa foi 
introduzido no ordenamento penal apenas com a entrada em vigor da Lei n. 
12.850/2013, ou seja, após os fatos trazidos na denúncia, mostra-se atípica a 
conduta imputada ao paciente e demais corréus. 
5. Habeas corpus não conhecido. Ondem concedida de ofício, para trancar a 
ação penal, somente no tocante ao delito previsto no art. 1º, inciso VII, da Lei 
n. 9.613/1998, com extensão aos corréus Rogério Cesar Sasso, Vera Regina 
Lellis Vieira Ribeiro, Alaor de Paula Honório e Kazuo Tane, na forma do 
artigo 580 do Código de Processo Penal.”272 

 

Dessa forma, mostra-se de rigor a absolvição do Apelante, com 

fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, dado que os fatos narrados 

não constituem infração penal.  

 

V.2.4. DA IMPOSSIBILIDADE CRONOLÓGICA: OCORRÊNCIA, EM TESE, DO CRIME DE 

LAVAGEM ANTES DO CRIME TIDO POR ANTECEDENTE 

 

Em sua confusa fundamentação, a sentença não expõe qualquer 

fundamento que permita concluir pela ocorrência, concomitante, dos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro.  

 

Vale lembrar que, segundo o que restou consignado no decisum, o 

crime de corrupção teria se iniciado em outubro de 2009, quando, segundo Léo 

Pinheiro, o apartamento já estava reservado ao Apelante. 

 

                                                
272 STJ – HC 342.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.03.2016. 
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Todavia, entre as “provas documentais” que fundamentaram o 

decreto condenatório, está a “Proposta de adesão sujeita à aprovação' rasurada, com 

original e vias apreendidas tanto na BANCOOP”, assinada no ano de 2005 por Dona 

Marisa Letícia. Tal rasura, segundo a sentença, constitui elemento de prova de que, já 

naquela época, o apartamento tríplex se encontra reservado, de modo oculto, ao 

Apelante.  

 

Oportuno transcrever os trechos pertinentes: 

 
“341. Então, o que se tem é que, nos documentos de aquisição, já se fazia 
referência à unidade 174, o que se depreende não só das rasuras na "proposta 
de aquisição", como do "termo de adesão e compromisso de participação" 
apreendido na residência do ex-Presidente e no qual se fazia referência à 
unidade 174, a correspondente, posteriormente, ao triplex. 
 
[...] 
 
a) nos próprios documentos de aquisição de direitos sobre unidade do 
Residencial Mar Cantábrico subscritos por Marisa Letícia Lula da Silva, já 
havia anotações relativas ao apartamento triplex, então 174, como se verifica 
na "Proposta de adesão sujeita à aprovação" rasurada, com original e vias 
apreendidas tanto na BANCOOP como na residência do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
 
b) entre os documentos de aquisição de direitos sobre unidade do Residencial 
Mar Cantábrico, foi aprendido 'termo de adesão e compromisso de 
participação' na residência do ex-Presidente e que, embora não assinado, diz 
respeito expressamente à unidade 174, a correspondente ao triplex; 
 
[...] 
 
603. Desde o início, o que se depreende das rasuras na "Proposta de adesão 
sujeita à aprovação" e ainda do termo de adesão e compromisso de 
participação com referência expressa ao apartamento 174, que, embora não 
assinado, foi apreendido na residência do ex-Presidente, havia intenção oculta 
de aquisição do apartamento 174-A, que tornou-se posteriormente o 
apartamento 164-A, triplex, Edifício Salinas, Condomínio Solaris, no 
Guarujá.” 

 
Fosse verdadeira essa narrativa, extraem-se duas conclusões: (i) 

ante a suposta ocultação, já ocorrida em 2005, o crime de lavagem estaria prescrito; e 
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(ii) a conduta é atípica, pois se a aludida ocultação do apartamento, à época, não era 

produto de crime, inexiste o crime de lavagem. 

 

Como o juízo pode afirmar que desde 2005 já se estaria 

ocultando a propriedade do apartamento tríplex se o crime antecedente — segundo 

a sua própria (e injurídica) lógica — teria ocorrido em 2009? 

 

O art. 1º da Lei 9613/98 não permite espaço a outra interpretação: 

para que se configure tal delito, deve existir um produto oriundo de crime 

antecedente.  

 

A atipicidade da conduta também é evidente sob a perspectiva ora 

apresentada, razão pela qual se impõe a absolvição do Apelante à luz do art. 386, III, do 

Código de Processo Penal. 

 

V.2.5. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE CAIXA IMAGINÁRIO DE PROPINAS E A 

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MOBÍLIA DO APARTAMENTO 164-A DO EDIFÍCIO SOLARIS 

 

Para a configuração do crime de lavagem de capitais não é 

suficiente a mera verificação de um crime antecedente que gere produto. É necessário 

que se demonstre, claramente, que tal produto é aquele que foi posteriormente ocultado 

ou dissimulado. No vertente caso não houve a mínima comprovação de tal conexão.  

 

Com efeito, o Apelante se defendeu, ao longo do processo, da 

acusação de que teria participado de um suposto esquema que vitimou a Petrobras, 

tendo se beneficiado diretamente dos três contratos narrados na exordial acusatória — 

que teriam gerado recursos para a aquisição e a reforma de um imóvel no Guarujá (SP). 

 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

401 
 

Oportuna a transcrição de trecho do despacho que recebeu a 

denúncia273: 

 
“A partir dessa afirmação, alega o MPF que, como parte de acertos de 
propinas destinadas a sua agremiação política em contratos da Petrobrás, o 
Grupo OAS teria concedido, em 2009, ao Ex-Presidente vantagem indevida 
consubstanciada na entrega do apartamento 164-A do Edifício Solaris, de 
matrícula 104.801 do Registro de Imóveis do Guarujá/SP, bem como, a partir 
de 2013, em reformas e benfeitorias realizadas no mesmo imóvel, sem o 
pagamento do preço. Estima os valores da vantagem indevida em cerca de R$ 
2.424.991,00, assim discriminada, R$ 1.147.770,00 correspondente entre o 
valor pago e o preço do apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em 
benfeitorias e na aquisição de bens para o apartamento. 
Na mesma linha, alega que o Grupo OAS teria concedido ao ex-Presidente 
vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas, de R$ 
1.313.747,00, havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de sua 
propriedade ou recebidos como presentes durante o mandato presidencial.  
Em ambos os casos, teriam sido adotados estratagemas subreptícios para 
ocultar as transações. 
Estima o MPF que o total pago em propinas pelo Grupo OAS decorrente das 
contratações dele pela Petrobrás, especificamente no Consórcio 
CONEST/RNEST em obras na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST 
e no Consórcio CONPAR em obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - 
REPAR, alcance R$ 87.624.971,26.  
[...] 
A conclusão quanto ao caráter lícito ou não desse custeio depende, portanto, 
da instrução probatória, mas no presente momento, pelas circunstâncias de sua 
realização, há justa causa para o recebimento da denúncia mesmo quanto a 
este ponto, já que relacionado ao esquema criminoso da Petrobrás. 
De forma semelhante, tanto em relação ao custeio do armazenamento como 
em relação à concessão ao ex-Presidente do apartamento no Guarujá e das 
reformas e benfeitorias correpondentes, a demonstração de que estão 
relacionados ao esquema criminoso que vitimou a Petrobras, ou seja, às 
propinas acertadas pelo Grupo OAS no contratos com aquela empresa, é uma 
questão probatória, a ser resolvida após o contraditório e à instrução. 
[...] 
Oportunos alguns esclarecimentos adicionais quanto à individualização das 
responsabilidades.  
José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros seriam 
os executivos do Grupo OAS responsáveis pelos acertos das propinas nos 
contratos da Petrobras, estando ainda o primeiro especificamente envolvido 
na concessão das vantagens específicas ao ex-Presidente e a sua esposa. 
[...] 

                                                
273 Evento 28 dos autos.  
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Luiz Inácio Lula da Silva seria beneficiário direto das vantagens concedidas 
pelo Grupo OAS e, segundo a denúncia, teria conhecimento de sua origem no 
esquema criminoso que vitimou a Petrobrás.  
Lamenta o Juízo em especial a imputação realizada contra Marisa Letícia Lula 
da Silva, esposa do ex-Presidente. Muito embora haja dúvidas relevantes 
quanto ao seu envolvimento doloso, especificamente se sabia que os benefícios 
decorriam de acertos de propina no esquema criminoso da Petrobrás, a sua 
participação específica nos fatos e a sua contribuição para a aparente 
ocultação do real proprietário do apartamento é suficiente por ora para 
justificar o recebimento da denúncia também contra ela e sem prejuízo de 
melhor reflexão no decorrer do processo.” 

 

Tendo em vista que, no caso em exame, a caracterização do crime 

de lavagem de dinheiro demandaria, impreterivelmente, a conexão entre as vantagens 

supostamente pagas pela Construtora OAS e o apartamento tríplex, a defesa requereu, 

em sua resposta preliminar: 

 

“(xviii) Seja determinada a realização de prova pericial multidisciplinar afim 
de identificar (i) se houve desvio de recursos da Petrobras em favor de seus 
agentes em relação aos três contratos indicados na Denúncia; (ii) quem seriam 
os beneficiários dos recursos desviados; e, ainda, (iii) se houve algum tipo de 
repasse desses eventuais recursos desviados em favor dos Defendentes; e Seja 
determinada a realização de prova pericial econômico financeira a fim de 
apurar (i) se a OAS utilizou diretamente de recursos eventualmente ilícitos 
oriundos dos três contratos firmados com a Petrobras indicados na denúncia 
na construção e eventuais benfeitorias realizadas no empreendimento 
Condomínio Solaris ou, ainda, para pagamento da empresa Granero para 
armazenagem do acervo presidencial; (ii) os prejuízos eventualmente causados 
à UNIÃO em virtude dos eventuais desvios verificados em relação a esses três 
contratos indicados na Denúncia; [...].” 

 

O juízo de piso consignou: 

 
“Pela primeira perícia, pretende a Defesa que os peritos informem se houve 
desvio de recursos da Petrobrás em relação aos três contratos da Petrobrás 
com o Grupo OAS e se parte deles foi destinado ao ex-Presidente. 
Pela segunda perícia, quer a Defesa que seja verificado se há é possível 
estabelecer um rastro financeiro entre os valores recebidos do Grupo OAS e os 
recursos utilizados para construção do Edifício Solaris ou para pagamento das 
benfeitorias do apartamento ou para pagamento da armazenagem. 
Para ambas as perícias requeridas, não há afirmação, em princípio, na 
denúncia de que exatamente o dinheiro recebido pelo Grupo OAS nos contratos 
com a Petrobrás foi destinado especificamente em favor do ex-Presidente. 
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Dinheiro é fungível e a denúncia não afirma que há um rastro financeiro entre 
os cofres da Petrobrás e os cofres do ex-Presidente, mas sim que as benesses 
recebidas pelo ex-Presidente fariam parte de um acerto de propinas do Grupo 
OAS com dirigentes da Petrobrás e que também beneficiaria o ex-Presidente. 
Então a perícia, além de inapropriada, seria inócua pois a acusação não se 
baseia em um rastreamento específico”.  

 

Não se mostrou acertado tal indeferimento, considerando que nos 

crimes de lavagem de dinheiro, a principal ferramenta para sua apuração é a 

rastreabilidade dos valores.  

 

Mesmo o juiz de 1º grau impedindo a produção de tal prova à 

defesa, a instrução processual acabou por evidenciar a absoluta ausência de relação 

entre os supostos valores oriundos dos contratos que a Construtora OAS firmou com a 

Petrobras e os valores desembolsados pela OAS Empreendimentos – empresa distinta – 

na assunção do empreendimento imobiliário situado no município do Guarujá/SP.  

 

Surgiu, então, nos interrogatórios de Agenor Franklin e Léo 

Pinheiro – cujas circunstâncias factuais já foram demonstradas no item V.1.8.2.b – um 

abstrato encontro de contas e, também, o valor que existia na conta supostamente 

destinada ao Partido dos Trabalhadores.  

 

À luz disso, tornou-se mais conveniente — dentro do espírito de 

parcialidade e busca da condenação à qualquer custo — aderir à delação informal de 

Léo Pinheiro e Agenor Franklin, invocando um acerto abstrato de uma conta informal 

da qual não se tem qualquer prova para condenar o Apelante.  

 

Questionado sobre tal incoerência na sentença, o magistrado de 

piso, em resposta aos embargos de declaração opostos por esta defesa, asseverou: 

 
“3.g. Alega a Defesa, no item 2.6, que haveria contradição na sentença quanto 
à origem dos valores utilizados no custeio do empreendimento imobiliário e na 
reforma do apartamento 164-A: 
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‘Como os valores supostamente desviados dos três contratos da Petrobrás com 
a Construtora OAS suportaram os gastos com o empreendimento Solaris e a 
unidade 164-A se, ao mesmo tempo, o Juízo reconhece que as operações de 
financiamento e cessão de direitos por parte da OAS foram legítimas e 
ocorreram dentro da normalidade?’ 
Não há nenhuma contradição na sentença quanto ao ponto. 
Este Juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores 
obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobrás foram utilizados 
para pagamento da vantagem indevida para o ex-Presidente. 
Aliás, já no curso do processo, este Juízo, ao indeferir desnecessárias perícias 
requeridas pela Defesa para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado 
claro que não havia essa correlação (itens 198-199). 
Nem a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime antecedente a corrupção, 
exigem ou exigiriam que os valores pagos ou ocultados fossem originários 
especificamente dos contratos da Petrobrás. 
Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no ponto.” (destacou-
se). 

 

Ora, o juízo justificou a sua competência aduzindo que é prevento 

para julgar os crimes relacionados exclusivamente à Petrobras. Se não havia conexão 

específica entre as vantagens indevidas atribuídas ao Apelante e a Petrobras, o juízo 

deveria ter se declarado incompetente, remetendo os autos à Justiça de São Paulo, 

verdadeiramente competente para julgar o caso, conforme amplamente já tratado nestas 

razões.  

 

Vê-se que o elo entre o fruto do crime precedente e o ato de 

lavagem, na lógica da sentença, seria os encontros que Léo Pinheiro aduz ter tido 

com João Vaccari Neto, carentes de qualquer elemento de prova. 

 

Curiosamente, em outra decisão proferida recentemente, o 

juízo a quo entendeu que a falta de rastreamento dos valores é fundamento para 

afastar a condenação por lavagem de dinheiro.  

 

Confiram-se alguns trechos do decisum: 

 
“541. Existem alguns indícios de que todos os valores mantidos por Eduardo 
Cosentino da Cunha nas contas em nome dos trusts, Orion SP, Netherton 
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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 Benin, 
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 
aprofundar 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 
declaradas. 
545. Nesse ponto, porém, entendo que carece a imputação de suficiente prova 
do dolo”274.  

 

Agora, convenientemente, a rastreabilidade dos valores não 

mais seria necessária? 

 

Há comportamento contraditório mais evidente? 

 

Essa Colenda Turma já assentou, corretamente, que “em se 

tratando de crimes de lavagem, seguir o dinheiro é, portanto, o melhor mecanismo de 

investigação”275. 

 

Nas palavras de GUSTAVO BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI 

“deve existir um elo objetivo entre o fruto do delito antecedente e o ato de lavagem de 

dinheiro posterior”276.  

 

Referidos autores também lecionam que para se determinar tal elo 

há de se ter primeiro a ideia de causalidade, “conceito no qual deve ser demonstrado 

                                                
274 Ação Penal nº 502768535.2016.4.04.7000. 
275 TRF4, Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000, Relator: Des. Federal João Gebran Neto, 
acórdão publicado em 03.07.2017.  
276 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 111.  
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que os bens não existiriam – ou não estariam à disposição do agente da lavagem – se 

suprimido mentalmente o ilícito anterior”277. 

 

LUIS REGIS PRADO aduz ainda que é “indispensável que os bens, 

direitos ou valores sejam oriundos da prática anterior de uma infração penal, sob pena 

de a conduta ser atípica”278. 

 

Não havendo provas do elemento objetivo do tipo (o recebimento 

de valores oriundos de crime), não prospera a acusação quanto ao crime de lavagem de 

capitais.  

 

E mesmo que se invoque a fungibilidade do dinheiro, há que 

ser comprovado que o valor ocultado ou dissimulado é proveniente do crime 

antecedente. Nesse sentido, confira-se a lição: 

 

“[...] Se um servidor corrupto adquire cem mil reais como produto de atos 
ilícitos praticados e outros cem mil reais em razão de herança recebida 
legitimamente, gasta metade do total na compra de um imóvel em seu nome e 
transfere a outra metade para uma conta off shore no exterior em nome de 
empresa de terceiros, apenas praticará lavagem se for comprovada que esta 
última parte é aquela proveniente do comportamento delitivo. Na ausência de 
provas, na dúvida sobre qual parcela mascarada pelo envio ao exterior, não 
haverá lavagem de dinheiro, pois é possível que o valor dissimulado seja 
justamente aquele auferido licitamente [...] Por isso, a imputação de lavagem 
de dinheiro exige a identificação dos valores ocultos ou dissimulados como 
aqueles provenientes dos crimes antecedentes, uma vez que a existência de 
parte maculada não contamina sua integralidade. Em outras palavras, 
constatado que o patrimônio do suposto agente de lavagem de dinheiro é 
composto por uma parcela lícita, é possível que os recursos mascarados 
provenham desta parte, sendo ônus da acusação provar o contrário”. 279  

 

                                                
277 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 111. 
278 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 
527.  
279 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 113-114.  
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A assertiva quanto à existência do mencionado “caixa geral” se 

torna ainda mais descabida quando se verifica que a empresa OAS Empreendimentos, 

proprietária do tríplex, jamais teve qualquer vínculo ou negociação com a Petrobras, 

possuindo, ressalte-se, atividade (fluxo de caixa, corpo diretivo, área de atuação) 

totalmente separada da Construtora OAS, acusada do pagamento das vantagens 

indevidas a funcionários da estatal.  

 

Destarte, mesmo que as reformas tivessem qualquer participação 

de Dona Marisa Letícia em 2014 – e isso não ocorreu, de forma alguma! –, não se 

demonstrou, em nenhum momento, que os recursos utilizados em tais benfeitorias 

tenham origem espúria. E nem poderiam, pois a OAS Empreendimentos assumiu o 

projeto de forma lícita – inclusive com acompanhamento do Ministério Público e 

homologação judicial, relembre-se – e os recursos gastos nas reformas vieram do caixa 

da empresa, declarados e comprovados, inclusive pelas notas fiscais anexas à denúncia.  

 

Os depoimentos coletados não deixam dúvida sobre essa situação. 

 

Reitere-se, neste ponto, que as oportunistas declarações de Léo 

Pinheiro jamais poderiam superar esse cenário, pois, como já salientado, (i) Léo 

Pinheiro foi ouvido como réu, portanto, desobrigado de dizer a verdade; (ii) este corréu 

está negociando um acordo de colaboração com o MPF, de modo que a relação de 

mutualidade é evidente: enquanto o acusado faz o papel de cobrir as lacunas acusatórias, 

o MPF lhe concede benefícios, como diminuição de pena e revogação de sua prisão280; e 

(iii) sua narrativa não só não foi confirmada por outras pessoas ouvidas por este Juízo, 

como foi negada em pontos fundamentais. 

 

Conclui-se, ante os fundamentos expostos, pela necessária 

absolvição do Apelante, com supedâneo no art. 386, III, do Código de Processo Penal.  

                                                
280 Oportuno novamente registrar o absurdo benefício concedido pela sentença vergastada aos 
coacusados Léo Pinheiro e Agenor Franklin.  
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V.2.6 DA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DOLO ESPECÍFICO 

 

Outro ponto que rechaça a tese acusatória é a inexistência do 

elemento subjetivo do tipo, conforme se passa a demonstrar. 

 

Não há nos autos um único elemento que possa demonstrar que os 

recursos utilizados no apartamento tríplex tenham sido oriundos dos crimes 

supostamente praticados em detrimento da Petrobras.  

 
Muito menos é possível identificar qualquer dado concreto que 

permita inferir a existência de dolo específico do Apelante com vistas à ocultação ou 

simulação de valores supostamente oriundos de crime. 

 

O dolo específico no crime de lavagem é caracterizado pela 

vontade de reinserir o ativo ilícito ao círculo econômico com aparência de licitude, 

somente sendo este crime punível em sua modalidade dolosa, ou seja, quando o agente 

tem conhecimento e vontade de realizar o comportamento descrito na norma penal. 

 

Nesse sentido também é a jurisprudência, como se verifica, 

exemplificativamente, nos julgados abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 
 

“PENAL. RECEBIMENTO DE DINHEIRO DECORRENTE DE CRIME DE 
PECULATO. "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE VALORES (LEI 9.613/98, 
ART. 1º, § 1º).ESPECIAL ELEMENTO SUBJETIVO: PROPÓSITO DE 
OCULTAR OU DISSIMULAR A UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA. 
CONFIGURAÇÃO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 6º). 
EMENDATIO LIBELLI. VIABILIDADE. DENÚNCIA PROCEDENTE. 1. No 
crime de "lavagem" ou ocultação de valores de que trata o inciso II do § 1° 
do art. 1º da Lei 9.613/98, as ações de adquirir, receber, guardar ou ter em 
depósito constituem elementos nucleares do tipo, que, todavia, se compõe, 
ainda, pelo elemento subjetivo consistente na peculiar finalidade do agente 
de, praticando tais ações, atingir o propósito de ocultar ou dissimular a 
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utilização de bens, direitos ou valores provenientes de quaisquer dos crimes 
indicados na norma incriminadora. Embora seja dispensável que o agente 
venha a atingir tais resultados, relacionados à facilitação do aproveitamento 
("utilização") de produtos de crimes, é inerente ao tipo que sua conduta 
esteja direcionada e apta a alcançá-los. Sem esse especial elemento subjetivo 
(relacionado à finalidade) descaracteriza-se o crime de ocultação, assumindo 
a figura típica de receptação, prevista no art. 180 do CP. 2. No caso, não está 
presente e nem foi indicado na peça acusatória esse especial elemento subjetivo 
(= propósito de ocultar ou dissimular a utilização de valores), razão pela qual 
não se configura o crime de ocultação indicado na denúncia (inciso II do § 1º 
do art. 1º da Lei 9.613/98). Todavia, foram descritos e devidamente 
comprovados os elementos configuradores do crime de receptação (art. 180 do 
CP): (a) a existência do crime anterior, (b) o elemento objetivo (o acusado 
recebeu dinheiro oriundo de crime), (c) o elemento subjetivo (o acusado agiu 
com dolo, ou seja, tinha pleno conhecimento da origem criminosa do dinheiro) 
e (d) o elemento subjetivo do injusto, representado no fim de obter proveito 
ilícito para outrem. Presente, também, a qualificadora do § 6º do art. 180 do 
CP, já que o dinheiro recebido pelo acusado é produto do crime de peculato, 
praticado mediante a apropriação de verba de natureza pública. 3. Impõe-se, 
assim, mediante emendatio libelli (art. 383 do CPP), a modificação da 
qualificação jurídica dos fatos objeto da denúncia, para condenar o réu pelo 
crime do art. 180, § 6º do Código Penal. 4. Nesses termos, é procedente a 
denúncia.”281 (destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E 
DE NULIDADE. ART. 334 DO CP. ART. 22 DA LEI 7.492/86. INCISOS V E VI 
DO ART. 1º, § 1º, I E § 2º, I, DA LEI Nº 9.613/98. PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS PELO 
DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSIBILIDADE. LAVAGEM 
DE DINHEIRO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. 1. Crime contra o sistema financeiro nacional que teria se 
consumado em momento anterior ao delito de descaminho, em face da 
exigência de diversos exportadores, para que recebessem, de forma antecipada, 
um percentual, ou mesmo a totalidade do valor correspondente ao pagamento 
das mercadorias importadas, feito através de depósitos em contas abertas em 
bancos internacionais sediados no exterior. 2. Branqueamento de capitais que 
se iniciou pela dissimulação da origem dos valores ilícitos, obtidos através do 
crime antecedente de descaminho, por meio da dispersão dos valores em 
diversas contas de pessoas físicas e jurídicas, que funcionavam, muitas vezes, 
como testas-de-ferro ou de fachada. 3. Quantias que foram empregadas para a 
realização de outras importações e pagamento dos fornecedores localizados no 
exterior, através do crime de evasão de divisas, procurando dar a elas uma 
aparência de licitude, razão pela qual se constituiu numa das etapas para 
emprestar efetividade ao delito de lavagem de dinheiro, sendo por este 
absorvido. 4. Hipótese em que não restou devidamente evidenciado nos autos 
o dolo de corréu quanto ao delito previsto na Lei 9.613/98, não se podendo 

                                                
281 APn 472/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 01.06.2011, publ. DJe 08.09.2011. 
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presumir que ele soubesse da elevada probabilidade da natureza e origem 
criminosas dos bens, direitos e valores envolvidos, em face de ter sido 
condenado pelo crime contra o sistema financeiro nacional.”282 (destacou-se) 

 

Assim, para que esteja caracterizado o delito, não basta a 

mera intenção de ocultar ou dissimular, sendo necessário, também, que se 

comprove a vontade do agente em inserir os valores – provenientes de crime – ao 

sistema econômico, com aparência lícita. Outrossim, a consciência elementar do 

dolo deve ser atual e efetiva.  

 

Não há, indubitavelmente, nenhum elemento nos autos nesse 

sentido.  

 

Dessa forma, caso a alegação se volte para o preenchimento de 

todas as etapas impostas para a caracterização do delito, há de ser considerada, pelo 

princípio da eventualidade, a ausência do dolo específico de lavar dinheiro por parte do 

Apelante. 

 

Logo, os fatos narrados na peça vestibular também são atípicos 

em virtude de não estar evidenciada qualquer intenção do Apelante de lavar dinheiro, 

sendo de rigor, também sob esse enfoque, a sua absolvição.  

 

V.3. DA CONFUSÃO – NA SENTENÇA – ENTRE O EXAURIMENTO DO CRIME 

ANTECEDENTE E A SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Embora tenha restado patente que o Apelante é inocente com 

relação a todas as imputações lançadas em seu desfavor, pelo princípio da 

eventualidade deve-se evidenciar, neste passo, a confusão feita, na sentença, entre as 

imputações concernentes aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.  

 

                                                
282 TRF4 – ENUL 2000.71.00.041264-1, Min. Rel. Tadaaqui Hirose, 4ª Seção, publ. 10.02.2010. 
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Com efeito, acaso fosse verdadeira a narrativa discorrida na 

decisão coartada — o que não se admite com toda ênfase —, inexistiria o crime de 

lavagem de capitais, visto que estaria diante de mero exaurimento do crime de 

corrupção passiva. 

Oportuno transcrever a fundamentação do magistrado de piso 

sobre a existência dos dois delitos: 

 
“897. Não vislumbro concomitância ou confusão entre os crimes de corrupção 
e de lavagem. 
 
898. O imóvel foi atribuído de fato ao ex-Presidente desde a transferência do 
empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS Empreendimentos em 
08/10/2009, com ratificação em 27/10/2009. Repetindo o que disse José 
Adelmário Pinheiro Filho, "o apartamento era do Presidente Lula desde o dia 
que me passaram para estudar os empreendimentos da BANCOOP, já foi me 
dito que era do Presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e 
tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do Presidente". A partir de 
então, através de condutas de dissimulação e ocultação, a real titularidade do 
imóvel foi mantida oculta até pelo menos o final de 2014 ou mais propriamente 
até a presente data. 
 
899. De forma semelhante, os acertos de corrupção remontam a 2009, durante 
a contratação pela Petrobrás do Consórcio CONEST/RNEST, ainda que a 
definição final da utilização de parte dos créditos em benefício do ex-
Presidente tenha ocorrido posteriormente, em meados de 2014. 
 
900. Mesmo considerando a definição final do acerto de corrupção em junho de 
2014, prosseguiram as condutas de ocultação e dissimulação, inclusive com as 
reformas até o final de 2014, pelo menos, ou mais propriamente até a presente 
data. 
 
901. Também tendo presente esses fatos, as condutas de ocultação foram 
posteriores ou se estenderam temporalmente mesmo após a consumação dos 
últimos atos relativos ao do crime de corrupção. 
 
902. Não há, portanto, confusão entre corrupção e lavagem, tendo esta por 
antecedente o crime de corrupção. 
 
903. O crime de lavagem deve ser considerado como único já que abrange 
condutas que se prolongaram no tempo e que se complementam, como as 
fraudes documentais nos documentos de aquisição do imóvel, a manutenção do 
imóvel em nome da OAS Empreendimentos, a agregação de valores ao imóvel 
através da reformas com ocultação do real beneficiário pela manutenção do 
imóvel em nome da OAS Empreendimentos”. 
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Esse entendimento, concessa venia, está completamente 

equivocado.  

 

Novamente, cumpre aqui destacar a obscuridade da sentença 

quanto à modalidade na qual teria ocorrido o crime de corrupção passiva. Não resta 

claro se o Apelante foi tido como incurso na modalidade “receber”, “solicitar” ou 

“aceitar promessa”. 

 

No entanto, no presente item, somente para fins de 

argumentação, e para evidenciar o erro, tanto da acusação, quanto da sentença, será 

considerado o verbo “receber”, não importando se como consumação ou mero 

exaurimento do delito. 

 

Relevante salientar a dificuldade em se trabalhar com tal hipótese 

ante a inexistência de qualquer prova de que o tríplex – objeto da suposta vantagem 

indevida – foi efetivamente recebido pelo Apelante, o que pressuporia posse, domínio e 

gozo de tal propriedade. Tanto que o magistrado sentenciante utiliza a genérica 

expressão de que o “tríplex foi atribuído de fato” ao Apelante. 

 

Enfatiza-se, neste passo, mais uma vez, que o processo de 

aquisição do empreendimento imobiliário pela OAS Empreendimentos se deu de forma 

lícita, acompanhada pelo Ministério Público de São Paulo e, ao final, homologado pela 

Justiça Cível de São Paulo. Portanto, não há o que se falar em conduta de ocultação. 

 

E mesmo que pudesse – hipótese cogitada por mera concessão 

dialética –, vale lembrar que o mero ato de esconder o capital – nesse caso a suposta 

diferença entre a unidade simples e o tríplex, bem como os valores gastos na unidade – 

não é suficiente para configurar o crime de lavagem de dinheiro, que exige, 

impreterivelmente, a comprovação de uma conduta com o objetivo de dar aparência 
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lícita ao bem, afastando-o do crime precedente. 

 

Mas não é só. 

 

Mesmo que se entenda que o imóvel foi recebido de forma 

oculta – tese adotada pela sentença –, essa forma de recebimento de vantagem 

indevida, que não implicou uma conduta pelo Apelante, deve ser compreendida 

como forma de garantir o resultado do delito, ou seja, absorvida pelo próprio 

crime antecedente, configurando mero exaurimento deste. 

 

Nesse sentido, entendimento esposado pelo Excelso Supremo 

Tribunal Federal no já mencionado julgamento da AP470, pelos votos dos Ministros 

RICARDO LEWANDOWSKI e ROSA WEBER, respectivamente: 

 

“Observo, por oportuno, que o recebimento de numerário por interposta 
pessoa não caracteriza necessariamente o crime de lavagem de dinheiro. É que 
tal artifício, com efeito, é largamente utilizado para a percepção da propina. 
Jamais, quiçá, a vantagem indevida é recebida diretamente, à luz do dia.” 
(fls.3739 do acórdão – destacou-se) 
 

“Em síntese, creio não se deva confundir o ato de ocultar e dissimular a 
natureza ilícita dos recursos, presente no tipo penal de lavagem de dinheiro, e 
que a doutrina especializada descreve como estrategemas comumente adotados 
para que o produto do crime antecedente – seja progressivamente 
reintroduzido na economia, agora com aparência de licitude, com os atos 
tendentes a evitar-lhe o confisco ainda durante o iter criminis do delito 
antecedente, em outras palavras, para garantir a própria obtenção do 
resultado do delito.” (fls. 2280 do acórdão – destacou-se) 

 

A configuração do exaurimento ainda fica mais evidente quando 

se analisa as supostas condutas delitivas em seu contexto mais amplo, ou seja, 

considerando-se que houve concurso dos crimes de corrupção passiva e ativa com 

relação a um mesmo fato típico. Nesse caso, a vantagem indevida teria sido entregue 

diretamente pelo particular ao funcionário público, inexistindo qualquer etapa de 

ocultação dessa vantagem. 
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Ademais, não restou comprovada a intenção, pelo agente, de 

reintegrar os supostos valores indevidos – alegadamente aplicados no apartamento 

tríplex – à economia formal, com aparência de licitude.  

 

Mesmo que se receba uma vantagem indevida de “forma oculta”, 

não resta caracterizado o crime de lavagem de dinheiro, pois deve haver a intenção de 

conferir aparência de licitude ao bem. Se o ato de ocultação não é capaz de afastar o 

dinheiro de sua origem ilícita, não é perfectibilizado o tipo penal. 

 

Isso ocorre por motivos óbvios: qualquer agente tentará esconder 

o produto de seu crime. Se apenas esse ato pudesse configurar um tipo penal autônomo, 

qualquer agente de qualquer crime que resulte em uma vantagem econômica seria tido 

como incurso também no tipo subsequente de lavagem de dinheiro. 

 

Dessa forma: 

 

“Como já observamos: o ato de enterrar dinheiro ou escondê-lo em fundos 
falsos, do ponto de vista objetivo, perfaz a ocultação, uma vez que o produto da 
infração foi escamoteado. Mas essa conduta somente caracterizará lavagem 
de dinheiro se acompanhada de elementos objetivos que revelem a sua 
aptidão para reintegrá-lo posteriormente à econômica com aparência de 
licitude. Se alguém rouba um banco e enterra o dinheiro para depois usá-lo 
para aquisição de bens de consumo pessoal em seu nome, como carros ou 
imóveis, oculta o dinheiro do ponto de vista objetivo, mas não há tipicidade de 
lavagem porque ausente o contexto de reciclagem do capital. Trata-se de mero 
exaurimento do crime antecedente. O agente não busca conferir aparência 
licita aos bens obtidos pelo crime, mas apenas aguardar o melhor momento 
para usufruí-los. 
 
Por outro lado, se o agente enterra o dinheiro e envia uma missiva a doleiro 
relatando a posse do capital e solicitando providências para uma transação por 
dólar cabo com a disponibilização da mesma soma em moeda estrangeira no 
exterior, haverá lavagem de dinheiro consumada, pois além da ocultação, 
existe o contexto de reciclagem, a aptidão da conduta para apagar os rastros 
do capital ilícito e desvinculá-lo de seu passado obscuro. 
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Assim, não é a sofisticação da ocultação que revela a lavagem de dinheiro, 
mas a indicação de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a relação 
desta com um ato posterior de reciclagem, de inserção do produto do crime na 
economia, sob um manto de legalidade. Note-se: a inserção do capital na 
economia não é necessária à consumação da lavagem, uma vez que o tipo 
penal menciona apenas a ocultação como modalidade delitiva completa, mas a 
descrição da aptidão da conduta para uma futura reciclagem e a intenção 
específica do agente nesse sentido são indispensáveis para a materialidade do 
crime.”283 (destacou-se) 

 

No presente caso, mesmo considerando-se o recebimento do 

apartamento e suas melhorias – somente para fins de argumentação –, não teria 

ocorrido qualquer intenção de reciclar o bem e reintegrá-lo ao sistema econômico com 

aparência lícita.  

 

Pela própria narrativa – fictícia – adotada na sentença 

condenatória, o Apelante estaria tão-somente aguardando o momento oportuno 

para usufruir da suposta vantagem indevida, oriunda do crime antecedente, o que 

configuraria mero exaurimento deste e não crime autônomo de lavagem de 

dinheiro.  

 

Destarte, não há o que se falar em concurso material entre 

crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como pretendido pela sentença 

recorrida.  

 

Vejamos com mais vagar. 

 

Há concurso material de crimes quando o agente, mediante mais 

de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art.69). 

Para sua caracterização, deveria ter sido comprovada a presença de elementos 

autônomos atinentes a cada delito, o que não se verificou no caso ora em exame.  

                                                
283 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-jul-23/direito-defesa-lavagem-dinheiro-corrupcao-
passiva-ap-470. 
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Não há que se confundir o concurso material e o conflito aparente 

de normas – existência de dois ou mais crimes que descrevem o mesmo comportamento 

–, por mais complexo que possa se apresentar o caso concreto: 

 
“Há hipóteses em que parece haver concorrência de vários tipos penais, mas 
que, observadas com mais atenção, nos revelam que o fenômeno é apenas 
aparente, porque na interpretação adequada dos tipos a concorrência acaba 
descartada, dado que um dos tipos exclui o outro ou os outros.” 284 

 

Quando ocorre essa concorrência apenas aparente de tipos penais, 

configura-se a consunção, princípio que é definido com precisão por BITTENCOURT: 

 
“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime 
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro 
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em 
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se 
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de 
gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e 
parte, de inteiro e fração.” 285  
 

Especificamente sobre a consunção entre o crime de corrupção 

passiva e lavagem de capitais, a melhor doutrina assevera que a reprimenda por lavagem 

de dinheiro somente se justifica quando a conduta não for desdobramento natural da 

infração penal antecedente286. 

 

Tal questão é até óbvia, visto que o tipo penal estatuído no art. 

1º da Lei 9613/98 é claro: a lavagem de dinheiro se caracteriza pelo uso de sistemas 

que visam a encobrir o capital produto de infração, ou seja, ela acontece após a 

prática delitiva precedente.  

 

                                                
284 ZAFFARONI, Raul Eugenio; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.732. 
285 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1. São Paulo: Saraiva, 
2017. p. 266.  
286 SANCTIS, Fausto Martin De - Delinquência Econômica e Financeira, 2015, p. 208. 
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Entretanto, o que se depreende pela sentença é que as condutas 

típicas que teria concorrido para a configuração da lavagem de dinheiro ocorreram — 

segundo a absurda ótica do juízo prolator — antes do suposto crime de corrupção 

passiva.  

 

Com efeito, para o magistrado, a lavagem de dinheiro restou 

configurada pela atribuição de um imóvel “com fraudes documentais nos documentos 

de aquisição” e a “manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos”, 

“mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do imóvel e o beneficiário 

das reformas”: 

 

“893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 
correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes 
de lavagem de dinheiro. 
 
894. A manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 2009 
até pelo menos o final de 2014, ocultando o proprietário de fato, também 
configura conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de 
dinheiro. 
 
895. A agregação de valor ao apartamento, mediante a realização de reformas 
dispendiosas, mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do 
imóvel e o beneficiário das reformas, configura igualmente conduta de 
ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.” 

 

Assim, justifica como provas da lavagem de dinheiro supostas 

fraudes verificadas nos documentos de aquisição da quota-parte, em nome de Dona 

Marisa, que remetem ao ano de 2005.  

 

Ademais, a data em que o apartamento teria sido “atribuído de 

fato” ao Apelante, ou seja, o início da suposta ocultação e o marco consumativo do 

crime de lavagem teriam ocorrido em 08.10.2009, conquanto os dois contratos que 

geraram a vantagem indevida se iniciaram em 10.12.2009.  
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Inverteu-se, indevidamente, a lógica do tipo penal, 

imputando-se o cometimento do crime de lavagem de dinheiro antes da própria 

infração tida por antecedente. Assim, se não houve consunção, há, na ótica da 

sentença, uma cisão de atos em que a lavagem antecede o crime antecedente, o que, 

concessa venia, é inconcebível.  

 

Não se mostra acertado, também, considerar o ato de entrega 

posterior à corrupção. Oportuno lembrar, no ponto, que o magistrado de 1º grau conclui 

que o crime de corrupção perdurou até junho de 2014, embora tenha afirmado que o 

imóvel foi atribuído de fato ao Apelante, sem contraprestação, no ano de 2009: 

 

“898. O imóvel foi atribuído de fato ao ex-Presidente desde a transferência do 
empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS Empreendimentos em 
08/10/2009, com ratificação em 27/10/2009. Repetindo o que disse José 
Adelmário Pinheiro Filho, "o apartamento era do Presidente Lula desde o dia 
que me passaram para estudar os empreendimentos da BANCOOP, já foi me 
dito que era do Presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e 
tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do Presidente". 
 
A partir de então, através de condutas de dissimulação e ocultação, a real 
titularidade do imóvel foi mantida oculta até pelo menos o final de 2014 ou 
mais propriamente até a presente data. 
 
899. De forma semelhante, os acertos de corrupção remontam a 2009, durante 
a contratação pela Petrobrás do Consórcio CONEST/RNEST, ainda que a 
definição final da utilização de parte dos créditos em benefício do ex-
Presidente tenha ocorrido posteriormente, em meados de 2014. 
  
900. Mesmo considerando a definição final do acerto de corrupção em junho de 
2014, prosseguiram as condutas de ocultação e dissimulação, inclusive com as 
reformas até o final de 2014, pelo menos, ou mais propriamente até a presente 
data. 
 
901. Também tendo presente esses fatos, as condutas de ocultação foram 
posteriores ou se estenderam temporalmente mesmo após a consumação dos 
últimos atos relativos ao do crime de corrupção.” 

 

Ora, se o crime de corrupção indevidamente atribuído ao 

Apelante teve sua consumação estendida até o ano de 2014 – à margem da adequada 
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compreensão dogmática do delito, registre-se – todos os valores atinentes ao 

apartamento tríplex (diferença de preço com a unidade simples, a reforma e a 

decoração) configuram, em tese, o exaurimento da corrupção passiva.  

 

Nesse tema, precisas são as lições de MAGALHÃES NORONHA, ao 

analisar o tema do exaurimento: 

 
“[...] exaurido se diz um crime, quando, após a consumação, é levado a outras 
consequências lesivas. Assim, no delito do art.159, quando, após sequestrar a 
pessoa com o fim de resgate, o delinquente consegue este. A consecução do 
resgate não é elemento do delito; basta ser o fim do delinquente.”287

 

 

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal: 

 
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA AP 470. LAVAGEM DE 
DINHEIRO. 1. Lavagem de valores oriundos de corrupção passiva praticada 
pelo próprio agente: 1.1. O recebimento de propina constitui o marco 
consumativo do delito de corrupção passiva, na forma objetiva ‘receber’, sendo 
indiferente que seja praticada com elemento de dissimulação. 1.2. A 
autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto 
do crime antecedente (já consumado), não verificados na hipótese. 1.3. 
Absolvição por atipicidade da conduta. 2. Lavagem de dinheiro oriundo de 
crimes contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 2.1. A 
condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de 
que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por 
falta de provas 3. Embargos acolhidos para absolver o embargante da 
imputação de lavagem de dinheiro.”288 (destacou-se) 

 
Na ocasião, o Ministro MARCO AURÉLIO assim expôs: 
 

“A meu ver, os fatos, tais como expostos pelo relator e também pelo revisor, 
não são típicos sob o ângulo da lavagem do dinheiro. O Direito Penal não 
admite sobreposições. O que houve na espécie - e isso já está assentado. A 
corrupção na modalidade receber. 
Indago: a corrupção na modalidade receber ocorre à luz do dia? Ocorre de 
forma documentada? A resposta é desenganadamente negativa. Acontece de 
modo escamoteado. Surge vocábulo que está ganhando sentido que não possui 
– no caso, não possui: "ocultação". 

                                                
287 NORONHA, Magalhães. Direito penal. Vol.1, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981,p.119 
288 STF, Décimo Sexto Embargos Infringentes AP 470, Relator: Ministro Luiz Fux, Plenário, 13.03.2014.  
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Quem recebe recebe de forma oculta. Na espécie, diria que esse fenômeno é 
próprio ao tipo "corrupção passiva" e não se confunde com a ocultação, 
seguida do vocábulo "dissimulação", prevista na Lei nº 9.613/98, que é a lei 
disciplinadora da lavagem de dinheiro.” (destacou-se) 
 
 

Tal interpretação foi, ainda, seguida por outros Ministros da 

Pretória Corte: 

 
“Observo, por oportuno, que o recebimento de numerário por interposta 
pessoa não caracteriza necessariamente o crime de lavagem de dinheiro. É 
que tal artifício, com efeito, é largamente utilizado para a percepção da 
propina. Jamais, quiçá, a vantagem indevida é recebida diretamente, à luz do 
dia. Permito-me lembrar que o elemento ‘ocultar’ não é exclusivo do tipo 
penal lavagem de dinheiro. No crime de corrupção passiva, por exemplo, o 
caput do art. 317 do CP prevê a solicitação ou recebimento indireto da 
vantagem. Ou seja, nas palavras de Nucci, ‘é possível a configuração do delito 
caso o agente atue [...] de modo indireto, disfarçado ou camuflado ou por 
interposta pessoa’ [NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 
São Paulo: RT, 2008, PP. 1053-1058 (cf. notas 68 e 97)]. Assim, o fato de 
alguém ter recebido vantagem indevida, sob a forma de dinheiro, por 
interposta pessoa, dissimuladamente, pode, sim, caracterizar o crime de 
corrupção passiva. Mas este único fato, qual seja, o recebimento de propina 
de maneira camuflada, não pode gerar duas punições distintas, a saber, uma 
a título de corrupção passiva e ainda outra de lavagem de dinheiro, sob pena 
de ferir-se de morte o princípio do ne bis in idem.” (Voto do Revisor Ministro 
Ricardo Lewandowski – destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assim, conforme já destacado pelos votos vencidos, o crime de corrupção 
passiva, na modalidade receber, consuma-se no momento do pagamento da 
vantagem indevida, dada a sua natureza material. Desse modo, o recebimento 
da propina pela interposição de terceiro constitui a fase consumativa do delito 
antecedente, tendo em vista que corresponde ao tipo objetivo “receber 
indiretamente” previsto no art. 317 do Código Penal. O recebimento por modo 
clandestino e capaz de ocultar o destinatário da propina, além de esperado, 
integra a própria materialidade da corrupção passiva, não constituindo, 
portanto, ação distinta e autônoma da lavagem de dinheiro. Para caracterizar 
esse crime autônomo seria necessário identificar atos posteriores, destinados 
a recolocar na economia formal a vantagem indevidamente recebida. (Voto 
do Ministro Roberto Barroso, Redator do acórdão – destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
À luz dessas premissas teóricas, tem-se que os fatos narrados na denúncia – o 
recebimento de quantia pelo denunciado por meio de terceira pessoa - não se 
adequam, por si sós, à descrição da figura típica. Em primeiro lugar, porque o 
mecanismo de utilização da própria esposa não pode ser considerado como 
idôneo para qualificá-lo como “ocultar”; e, ademais, ainda que assim não 
fosse, a ação objetiva de "ocultar" reclama, para sua tipicidade, a existência 
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de um contexto capaz de evidenciar que o agente realizou tal ação com a 
finalidade específica de emprestar aparência de licitude aos valores. Embora 
conste da denúncia a descrição da ocorrência de crimes antecedentes (contra o 
sistema. (Voto do Ministro Teori Zavascki – destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 “Ações independentes entre o crime de corrupção passiva e o delito de 
lavagem. Por quê? Porque o fato [...] de o réu tê-lo recebido 
clandestinamente, ocultando, com isso, a origem do dinheiro, não é ação 
distinta e autônoma do ato de receber. É apenas uma circunstância modal do 
recebimento: ao invés de receber em público - coisa que não poderia fazer, 
por razões óbvias -, o denunciado recebeu-o clandestinamente. E conclui, não 
se deve “confundir o ato de ‘ocultar’ a natureza ilícita dos recursos, presente 
no tipo penal de lavagem de dinheiro, e o que a doutrina especializada 
descreve como estratagemas comumente adotados para que o produto do 
crime antecedente – já obtido – seja progressivamente reintroduzido na 
economia, agora sob aparência de licitude, com os atos tendentes a evitar-lhe 
o confisco ainda durante o iter criminis do delito antecedente, em outras 
palavras, para garantir a própria obtenção do resultado do delito.” (Voto do 
Ministro Cézar Peluso – destacou-se) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Quem vivencia o ilícito procura a sombra e o silêncio. O pagamento de 
propina não se faz perante holofotes. Atividade das mais espúrias, aproveita 
todas as formas de dissimulação para sua execução. Ninguém vai receber 
dinheiro para corromper-se sem o cuidado de resguardar-se.  
Nessa ótica, assento que, na minha compreensão, e pedindo vênia aos que 
entendem de modo diverso, a manipulação do dinheiro objeto da propina 
traduz, dependendo da hipótese, (i) a própria consumação do crime de 
corrupção ou (ii) o exaurimento deste mesmo crime”. 
Nessa linha, a utilização de um terceiro para receber a propina – com vista a 
ocultar ou dissimular o ato, seu objetivo e real beneficiário – integra a 
própria fase consumativa do crime de corrupção passiva, núcleo receber, e 
qualifica-se como exaurimento do crime de corrupção ativa. Por isso, a meu 
juízo, esse ocultar e esse dissimular não dizem necessariamente com o delito 
de lavagem de dinheiro, embora, ao surgirem como um iceberg, como a ponta 
de esquema de proporções mais amplas, propiciem maior reflexão sobre a 
matéria.” (Voto da Ministra Rosa Weber – destacou-se) 
 

A Ministra ROSA WEBER, em seu voto, traz diversos julgados do 

direito norte-americano:  

 
“No Direito Comparado, encontrei jurisprudência norteamericana, bastante 
rica na casuística, sobre o aspecto. Há diversos julgados no sentido de que a 
lei de lavagem de dinheiro somente se aplica para atos posteriores à 
consumação do crime antecedente ("money laundering statutes apply to 
transactions ocorring after the completion of the underlying criminal activity"). 
Alguns exemplos: 
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- United States v. Butler, 211 F.3d 826, 830, decidido pela Corte de Apelações 
Federais do Quarto Circuito em 2000, "a lavagem de fundos não pode ocorrer 
na mesma transação por meio da qual os mesmos se tornam pela primeira vez 
contaminados pelo crime"; 
- United States v. Mankarious, 151 F.3d. 694, decidido pela Corte de Apelações 
Federais do Sétimo Circuito em 1998, "o ato que gera o produto do crime deve 
ser distinto da conduta que constitui a lavagem de dinheiro"; 
- United States v. Howard, 271 F. Supp. 2d 79, decidido pela Corte de 
Apelações Federais do Distrito de Columbia em 2002, "a lei de lavagem de 
dinheiro criminaliza transações com produto de crime, não transações que 
criam o produto do crime"; e  
United States v. Puig-Infante, 19 F.3d 929, decidido pela Corte de Apelações 
Federais do Quinto Circuito, "a venda de drogas não é uma transação que 
envolve lavagem de produto de crime porque o dinheiro trocado por drogas 
não é produto de crime no momento em que a venda ocorre”. 
Embora tais exemplos reflitam normatividade estrangeira, traduzem 
compreensão de que a conduta que caracteriza a lavagem há de ser posterior à 
conduta que caracteriza o crime antecedente.  
Isso não significa que para a consumação do crime antecedente e o início da 
lavagem se exija a posse física do produto do delito por seu agente. O crime 
antecedente pode se consumar com a mera disponibilidade sobre o produto do 
crime, ainda que não física, pelo agente do delito, mas o ato 
configurador da lavagem há de ser, a meu juízo, distinto e posterior à 
disponibilidade sobre o produto do crime antecedente.” 
 

Conforme se depreende de todas as razões acima expostas, 

forçoso reconhecer, em relação ao Apelante, a atipicidade de sua conduta no que 

concerne ao crime de lavagem de dinheiro, pois: (i) todos os valores atinentes ao 

apartamento tríplex constituiriam, ad argumentandum tantum, o mero exaurimento do 

crime de corrupção passiva, que tem como circunstância modal o recebimento 

clandestino; (ii) inexistiu, sob o prisma objetivo, a conduta de ocultação e dissimulação; 

(iii) a impossível caracterização do crime de lavagem por condutas anteriores ao suposto 

recebimento da vantagem indevida, ao contrário do que foi apontado pela sentença. 
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V.4. DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS RELATIVAS AO ACERVO PRESIDENCIAL 

 

a) do equivocado entendimento da sentença 

 

No tocante ao acervo presidencial, a sentença de 1º grau concluiu 

pela existência de irregularidades em seu armazenamento e conservação. Transcreve-se 

os principais trechos do capítulo ora tratado: 

 

“927. Não há nenhuma dúvida quanto à importância cultural e histórica da 
preservação do acervo presidencial. A oitiva de várias testemunhas nesse 
sentido, arroladas pela Defesa de Paulo Tarciso Okamotto, foi desnecessária. 
 
928. A situação é, portanto, um pouco diferente da que envolve o apartamento 
164-A, triplex, já que ali os recursos do Grupo OAS foram destinados 
especificamente ao enriquecimento sem causa e pessoal do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
 
929. Inegável, porém, que houve irregularidades no armazenamento do acervo 
presidencial. 
 
930. O procedimento mais apropriado seria que a OAS formalizasse o apoio 
dado à conservação do acervo presidencial em um contrato escrito ou que 
disponibilizasse os recursos financeiros ao Instituto Lula, por doação, para que 
este celebrasse o contrato com a Granero e efetuasse os pagamentos. 
 
931. De todo modo, não há provas suficientes de que essas irregularidades 
tenham sido praticadas com intenção criminosa ou que fizeram parte de uma 
acerto de corrupção.” 

 

O fato definidor para o entendimento consignado no decisum foi, 

mais uma vez, a palavra de Léo Pinheiro: 

 
“934. Por outro lado, o próprio acusado José Adelmário Pinheiro Filho, 
Presidente do Grupo OAS, que confessou a prática do crime de corrupção e 
lavagem em relação ao apartamento 164-A, triplex, do Condomínio Solaris, 
negou, em Juízo, que os pagamentos pelo Grupo OAS da armazenagem do 
acervo presidencial estivessem envolvidos em algum acerto de corrupção. 
Transcreve-se: 
 
‘Juiz Federal:- Vamos à segunda parte da denúncia, relativamente aqui, 
segundo o Ministério Público, que a empresa OAS teria arcado com o 
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transporte e armazenagem de bens pertencentes ao ex-presidente junto à 
empresa Granero Transportes Ltda., o senhor se envolveu nesse episódio? 
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sim. O Paulo Okamotto me chamou no 
Instituto Lula em dezembro, novembro de 2010, no último ano de mandato do 
presidente, e me disse que havia uma intenção do presidente de construir, de 
viabilizar um museu, na época ele me falou que chamaria “Museu da 
Democracia”, contando toda a história da democracia brasileira após a 
ditadura militar, e que o presidente tinha recebido ao longo do período dele no 
cargo diversas condecorações, diversas coisas que não seriam de uso pessoal, 
mas que fariam parte do acervo desse museu, se eu poderia arcar com esse 
armazenamento e fazer os pagamentos, e eu autorizei, a empresa fez um 
contrato com a Granero e nós pagamos isso durante alguns 2 ou 3 anos, 
aproximadamente. 
Juiz Federal:- Certo. E isso tem algo a ver, uma relação com aquela conta 
geral com o Vaccari? 
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, isso foi uma deliberação minha por não 
se tratar de uma coisa pessoal, por se tratar de uma coisa que ia para um 
museu, eu não achei conveniente misturar essas coisas. 
Juiz Federal:- Então para esses pagamentos o senhor não entende que havia 
alguma espécie de ilicitude ou vantagem indevida envolvida? 
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu achei que não, e continuo achando que 
não. 
Juiz Federal:- Certo. Foi solicitada alguma contrapartida, algum benefício à 
empresa por conta desse pagamento da Granero? 
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, diretamente não, é claro que nós 
tínhamos uma intenção porque eu já tinha conhecimento do que o presidente 
pretendia fazer quando saísse da presidência e assumisse o instituto, e nós 
tínhamos muito interesse em estreitar mais ainda essas relações sobretudo por 
causa do mercado internacional.’ 
 
935. As declarações do acusado, de que não vislumbrou ilicitude ou que não 
houve débito da conta geral de propinas, afastam o crime de corrupção. A 
parte final, com a menção de que o pagamento tinha por propósito o 
estreitamento de laços, não basta para caracterizar corrupção, uma vez que 
não envolveu pagamento em decorrência do cargo presidencial ou de acertos 
envolvendo contratos públicos. 
 
936. As declarações de José Adelmário Pinheiro Filho soam críveis. 
Considerando sua manifesta intenção de colaborar, não se vislumbra por qual 
motivo admitiria a prática de um crime de corrupção e negaria o outro. Caso 
sua intenção fosse mentir em Juízo em favor próprio e do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, negaria ambos os crimes. Caso a intenção fosse mentir 
em Juízo somente para obter benefícios legais, afirmaria os dois crimes. 
Considerando que a sua narrativa envolvendo o apartamento triplex encontra 
apoio e corroboração em ampla prova documental, é o caso de igualmente 
dar-lhe crédito em seu relato sobre o armazenamento do acervo presidencial.” 
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Entretanto, a decisão merece ser reformada também em relação a 

esse aspecto. 

 

Imperioso reafirmar a inexistência de qualquer irregularidade no 

armazenamento do acervo. O seu custeio por empresas privadas é lícito, não sendo a 

ausência de específica descrição um fato a ensejar irregularidade. 

 

É o que se demonstrará.  

 

b) da licitude do financiamento privado na armazenagem dos bens do acervo 

presidencial 

 

Sobre o tema em exame, importante, inicialmente, trazer um 

histórico legislativo a seu respeito. 

 

 Em 1991 foi editada a Lei nº 8.394, para dispor sobre a 

preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos Presidentes 

da República. Esse diploma estabelece, dentre outras coisas, que “[o]s acervos 

documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural 

brasileiro e são declarados de interesse público para fins de aplicação do art. 216 da 

Constituição Federal [...]” (destacou-se). 

 

O citado art. 216, §1º, da Constituição Federal, por seu turno, 

estabelece que “[o] Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação” (destacou-se). 

 

A mesma Lei nº 8.394/91 estabelece, ainda, que a conservação do 

acervo presidencial deve contar com apoio de entidades públicas e privadas: 
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“Art. 4° Os acervos documentais privados dos presidentes da República ficam 
organizados sob a forma de sistema que compreende o conjunto de medidas e 
providências a serem levadas a efeito por entidades públicas e privadas, 
coordenadas entre si, para a preservação, conservação e acesso aos acervos 
documentais privados dos presidentes da República, mediante expresso 
consentimento deles ou de seus sucessores.” (destacou-se) 

 

O Decreto nº 4.344/02, por seu turno, regulamentou o citado ato 

normativo — reforçando que o acervo presidencial integra o patrimônio cultural 

brasileiro e é declaradamente de interesse público:  

 

“Art. 3° Os acervos documentais privados dos presidentes da República 
integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse 
público para os fins de aplicação do § 1° do art. 216 da Constituição Federal, 
e são sujeitos às seguintes restrições: 
I - em caso de venda, a União terá direito de preferência; e 
II - não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da 
União.” (destacou-se) 

 

Diante dessa disciplina normativa, conclusão evidente é que a 

responsabilidade pela preservação do acervo presidencial é do Poder Público e, ainda, 

de toda a comunidade. 

 

O beneficiário da preservação do acervo presidencial é a 

sociedade, é a história do país. Não há qualquer vantagem indevida em favor do 

Apelante. 

 

Vale lembrar, sob o prisma jurídico, ser totalmente inadequado 

reduzir o acervo presidencial a “bens e pertences pessoais” do Apelante. Tal afirmação 

é incompatível com a legislação que rege a manutenção do acervo.  

 

Tais ponderações são importantes a fim de demonstrar que se 

mostra completamente descabido cogitar do crime de corrupção passiva na situação em 

exame. 
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O depoimento do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso é 

bem elucidativo sobre o tema: 

 

Depoente Trecho pertinente 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 

Defesa:- Bom dia, presidente Fernando Henrique, Cristiano Zanin Martins, advogado 
do ex-presidente Lula. Presidente, no final do mandato, do segundo mandato do senhor, 
a imprensa noticiou que o senhor fez um jantar no palácio para discutir a questão do 
acervo presidencial, e lá empresas compareceram e acordaram fazer doações, empresas 
como a Odebrecht, através do (inaudível) Odebrecht, a Camargo Correa, (inaudível), 
dentre outras, quer dizer, ali o senhor constatou que havia em relação a essas empresas 
a percepção da necessidade de preservar esse acervo presidencial, por isso elas fizeram 
essas doações? 
Depoente:- Veja, (inaudível) como de fato já estava no final do segundo mandato, para 
saber da eventualidade de ter base para organizar o instituto, quais foram as pessoas 
que lá estiveram, algumas são conhecidas, alguns deram, outros não, recursos para o 
instituto, não foi pedida uma cota mínima (inaudível) e nem todos contribuíram, era 
talvez oito ou dez pessoas, não posso garantir quem eram as pessoas, talvez essas 
pessoas (inaudível), mas talvez o Benjamim Steinbruch, que aliás não creio que tenha 
dado, não sei se a Kátia Meira Braga, que (inaudível), tenha dado ou não, seria o 
(inaudível), o (inaudível), com quem eu me dava bastante bem, em geral pessoas que 
eu tinha algum contato, se eu for ver as minhas memórias eu menciono vários desses, 
a Odebrecht, (inaudível) bastante em discussão, eu menciono várias conversas que eu 
tive com a Odebrecht, (inaudível) Odebrecht, eu publiquei tudo, depois que começou 
toda essa coisa eu publiquei tal como está, porque eu gravei os contatos que eu tinha, 
não tenho porque negar os contatos, aliás sempre foram comigo lá, nunca tive 
discussões que não fossem publicáveis, e obviamente eu tive contato com muitos, com 
centenas de empresários no Brasil e no exterior, e nunca deixei de receber pessoas, mas 
também devo dizer com toda a tranquilidade que até hoje eu falo com quem quiser falar 
comigo eu converso, e (inaudível), como um todo, e não tenho... Então esse jantar era 
pra saber “Será que há base para isso?”, (inaudível) para levantar recursos, o vídeo foi 
publicado um pouco maldosamente dessa reunião, alguns participantes dizendo como se 
fosse... Não foi, podia ter sido porque você tem que pensar o que se vai fazer com esse 
material, não estava se fazendo nada ilegal, mas não foi, foi para se perceber o espaço 
para alguma contribuição, o recursos inclusive efetivos só vieram mais tarde e alguns 
dos que ali estiveram contribuíram, outros não. 

 

O depoimento de Daniele Ardaillon, que trabalha com o ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso em assuntos relacionados ao seu acervo 

presidencial, também se mostra relevante para o desfecho da presente ação. 

 

Com efeito, essa testemunha revelou que as providências tomadas 

com relação ao acervo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, tanto em relação 
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ao armazenamento, quanto à manutenção, foram as mesmas seguidas no que se refere 

ao acervo do Apelante. 

 

Ela reconheceu que também o acervo do ex-Presidente 

Fernando Henrique Cardoso foi armazenado pela empresa Granero — a mesma 

usada para armazenar o acervo do Apelante. 

 

Confiram-se os trechos abaixo: 

 

Daniele 
Ardaillon289 

Defesa:- O acervo do presidente Fernando Henrique, quando saiu da Presidência da 
República, foi direto para o local onde está ou ficou estocado em algum lugar? 
Depoente:- Ele teve que ser estocado porque a sede da fundação, na época era um 
instituto, a sede ainda não tinha a sua reforma terminada, não estava propriamente 
adequada para receber o acervo, portanto ele teve que ser armazenado, foi na firma 
Granero; assim, ele saiu de Brasília, foi providenciado pela diretoria do instituto a sua 
guarda por um certo tempo na Granero, ele ficou em containers de madeira, que eu me 
informei sobre isso, nós sabíamos que sendo um lugar bastante quente, embora 
ventilado, não poderia ficar muito tempo lá porque havia muito material que, 
particularmente material fotográfico ou material de áudio, era conservado com 
refrigeração, então era um pouco difícil manter isso muito tempo, e o acervo ficou lá 
na Granero 1 ano exatamente. 
[...] 
Defesa:- A senhora sabe se Paulo Okamotto e pessoas ligadas ao Lula fizeram visita 
ao Instituto Fernando Henrique para saber como funciona, como deve ser tratado, 
tentar aprender com a professora como faz isso? 
Depoente:- O senhor Okamotto e umas pessoas que trabalham com ele, eu me 
lembro os nomes agora, vieram, já faz bastante tempo, deve fazer, sei lá, uns dois ou 
três anos, não me lembro exatamente, ele veio justamente para ver o nosso trabalho e 
para ver como que fazíamos com esses projetos da lei Rouanet, nós colocamos tudo à 
disposição porque nós também publicamos livros sobre a nossa metodologia, então nós 
abrimos tudo para ele, explicamos, foi uma reunião muito boa, e só. 
[...] 
Defesa:- Muito esclarecedor realmente o depoimento da senhora. Só para concluir 
essa fase dos procedimentos, quer dizer, essa, a espada, esse quadro, esse mosaico do 
Papa, enfim, dentre inúmeros outros objetos que foram recebidos pelo ex-presidente 
Fernando Henrique, quer dizer, eles foram levados ao setor da presidência que fazia a 
catalogação e, ao final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique, ele recebeu 
todo esse material catalogado por este órgão e separado, a triagem toda foi feita por 
esse órgão da Presidência da República, correto? 
Depoente:- Correto. 
[...] 
Defesa:- A senhora sublinhou que esses bens são privados, e é isso que diz essa 
legislação de 1991, agora essa legislação também prevê o interesse público e reporta 
também que esse material faz parte do patrimônio cultural brasileiro, eu estou 

                                                
289 Transcrição no evento 604. 
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correto, a senhora concorda com isso? 
Depoente:- É o que está escrito na lei, ela diz que é isso e é parte do patrimônio 
cultural da nação. 

Emerson 
Granero290 

Defesa:- O senhor lembra qual era o volume do acervo presidencial do Lula que ficou 
na Granero? 
Depoente:- Recordo, existiam duas partes que estavam em processo de transporte, uma 
parte que representava justamente uns 2 caminhões e uma outra parte, que agente 
chama de parte seca, não carecia de uma armazenagem climatizada, armazenagem 
comum, equivalente aí a 10 caminhões de mudança. 
[...] 
Defesa:- Mas quem pagou a armazenagem dessa parte climatizada, foi o Paulo 
Okamotto, o Instituto Lula, foi a OAS, quem pagou? 
Depoente:- Da parte climatizada foi o Instituto Lula, que eu acho que... 
Defesa:- O Instituto Lula que pagou à Granero? 
Depoente:- Isso, à Granero. 
Defesa:- Correto. Essa outra parte que não era climatizada, que o senhor falou de 
estocagem seca, houve uma descrição pormenorizada daqueles títulos? 
Depoente:- Não, nós não tínhamos essa informação, apenas sabíamos que se tratava 
do acervo do histórico patrimonial do ex-presidente Lula. 
[...] 
Defesa:- Muito bem. O Paulo Okamotto comentou com o senhor, com alguém da 
Granero, que estava procurando apoiadores, financiadores, de alguma forma, algum 
apoio para manter esse acervo lá? 
Depoente:- Ao longo do mês de janeiro de 2011, já com os serviços contratos 
inicialmente pelo contrato, pelo primeiro contrato, ele me procurou e disse que não 
tinha verba para arcar, o instituto arcar com todo o valor do contrato, e que estava 
procurando apoiadores, se poderia contar com a nossa paciência, então em algumas 
semanas ele acharia uma empresa apoiadora, eu disse que tudo bem e tal, que 
aguardaria o contato, alertei que caso isso acontecesse nós precisaríamos fazer um 
novo contrato, apenas isso, e foi o que aconteceu, passadas algumas semanas, não 
lembro exatamente quantas semanas, mas algumas semanas, ele voltou a entrar em 
contato e disse “Olha, eu já identifiquei uma empresa apoiadora, entrará em contato 
com você algum executivo da empresa OAS”. 
Defesa:- A OAS já era cliente da Granero? 
Depoente:- Sim, a OAS era um cliente já há décadas da Granero, assim como outras 
grandes empresas brasileiras. 
Defesa:- E a OAS tem um contrato único ou tem vários contratos com a Granero, como 
é a relação da Granero com a OAS? 
Depoente:- A OAS não tem nenhum contrato com a Granero, ela não tem histórico 
de fazer contratos, ela como tem, tinha até então muitas obras espalhadas ao longo do 
Brasil, cada obra conta diretamente sua demanda para uma mudança ou para um lote 
de mudanças, então não fica centralizado em uma única administração, as unidades da 
Granero vendem diretamente através de orçamentos pontuais, nós não tenho e nem 
nunca tivemos contratos com a OAS. 
Depoente:- Muito bem. O senhor Paulo Okamotto nos comunicou, eu acho que foi no 
final do mês de janeiro, começo de fevereiro, não me recordo exatamente, se reportou 
a mim “Identifiquei a empresa que será apoiadora, a empresa OAS, vai entrar em 
contato com vocês um executivo da empresa, de nome...”, ele me deu o nome na época, 
acho que era, acho não, certeza, era o Mateus Coutinho, passou um ou dois dias, 
entrou em contato comigo o Mateus Coutinho, foi visitar a empresa, a Granero, a sede 
da Granero, o recebi na Granero, conversamos sobre o contrato, eu mostrei para ele a 

                                                
290 Transcrição no evento 604. 
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área, tudo, onde estavam as coisas e tal, e por termos já negociado comercialmente 
com o senhor Paulo Okamotto, já tínhamos feito a negociação, e ele concordou, ok, e 
ratificou que era realmente a empresa apoiadora do Instituto Lula. Passados aí alguns 
dias, a Sueli me passou, uma área interna nossa que elabora os contratos, passei os 
dados que ele me mandou os dados cadastrais da OAS, coloquei no contrato, as 
pessoas de contato, tudo, que no caso seria ele o responsável pelo pagamento e pelo 
recebimento da fatura, enviei o documento fiscal, e mandei para ele o contrato. Sobre 
o contrato, é um contrato padrão que nós temos, tem pré-cadastrado no sistema, então 
nós enviamos o contrato que era para pessoa jurídica, só colocamos os dados 
cadastrais, eu assinei e mandei para colher a assinatura dele. 
Defesa:- Se nesse período de janeiro de 2011, que vocês estavam conversando, em 
algum momento o senhor Paulo Okamotto mencionou que estaria tentando uma 
solução alternativa de estocar no sindicato dos metalúrgicos ou não, que sairia mais 
barato? 
Depoente:- Ele desde o princípio, desde o primeiro contato ele disse que essa 
armazenagem seria algo temporário, ao longo do mês de janeiro ele voltou a me dizer 
isso, nunca me disse que seria para lugar A ou lugar B, mas ele sempre disse que 
estaria procurando alternativas, mais econômicas inclusive, chegou ao longo do 
contrato, até pediu pra realizar proposta em São Paulo, nós temos um produto, eu não 
posso, tem um custo, (inaudível), e ao longo do contrato por 2 ou 3 vezes ele chegou a 
dizer que estava procurando, estava em vias de conseguir soluções mais econômicas, 
foi isso, recebemos até visitas no armazém por algumas vezes de pessoas 
representantes do Instituto Lula para checar as condições e pra planejar essa possível 
saído, isso eu me recordo também. 
Defesa:- A Granero achou de alguma forma estranho o fato de a OAS pagar 
diretamente à Granero, ao invés do Instituto Lula fazer o contrato, pagar pelo 
instituto, viu alguma coisa estranha nisso? 
Depoente:- Eu confesso que não, não entendemos, não achamos nada de irregular, 
assim, porque institutos, ONG’s vivem de doações, então isso não despertou 
nenhuma desconfiança da nossa parte. 
Defesa:- Perfeito. Essas tratativas feitas com a Granero para armazenagem desse 
acervo presidencial, o senhor comentou que negociou com o Paulo Okamotto, fez as 
tratativas, depois a própria contratação, mais alguém participou? 
Depoente:- Não, somente o senhor Paulo Okamotto. 
Defesa:- O ex-presidente Lula não participou? 
Depoente:- Não, nunca tivemos contato algum com o ex-presidente Lula. 
Defesa:- O senhor teve algum contato com o senhor José Adelmário Pinheiro, 
conhecido como Léo Pinheiro? 
Depoente:- Tive um único contato com o senhor José Adelmário, que acho que é o 
senhor Léo Pinheiro, em que estive na OAS umas pouquíssimas vezes, a pedido do 
senhor Mateus Coutinho, bem logo na fase de assinatura do contrato, estive lá para 
explicar como funcionariam as notas, seria mensal, o número da nota fiscal, essas 
coisas, o período de apuração e tal, ele falou “Vem aqui, vamos tomar um café”, e aí 
eu fui na sala dele, ele falou “Ah, vou te levar para conhecer o presidente da OAS”, ele 
me levou na sala dele, conversamos ali provavelmente por um ou dois minutos, não 
mais do que isso, descemos, voltamos para a sala do senhor Mateus Coutinho, 
continuamos a nossa conversa, e nunca mais o vi. 
Ministério Público Federal:- Certo. Então por que no contrato de armazenagem dessa 
parte seca constou material de escritório da Construtora OAS? 
Depoente:- Foi uma desatenção nossa, uma falta de cuidado nossa, exclusivamente 
nossa, porque não nos atentamos que isso significaria aí uma, quanto ao objeto, 
realmente foi uma desatenção nossa.  
Ministério Público Federal:- Certo. Nesse contrato com valor de 21 mil reais por mês, 
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pagos ao longo de mais de 5 anos, não se notou esse erro quanto ao objeto, quanto ao 
serviço que estava sendo prestado, ao que era guardado? 
Depoente:- Nós sempre esperávamos que esse contrato fosse rescindido aí em poucos 
meses, e depois, quando ele foi ficando, realmente ninguém internamente percebeu que 
ali haveria um possível equívoco, que seria um problema para a nossa empresa, 
realmente ninguém se atentou a isso internamente. 
Ministério Público Federal:- Certo. As notas fiscais referentes a esse contrato foram 
emitidas contra a Construtora OAS ou contra o Instituto? 
Depoente:- As notas fiscais desse contrato foram emitidas 100% contra a OAS, 
regularmente, mensalmente.  
Ministério Público Federal:- E elas eram enviadas para onde? 
Depoente:- Elas eram enviadas aos cuidados do senhor Mateus Coutinho, para a 
OAS, para a sede da OAS, enviadas pelo correio. 

 

Também é esclarecedor o depoimento de Emerson Granero — 

atestando que era de amplo conhecimento que o serviço prestado se referia ao acervo 

presidencial do Apelante: 

 

Emerson 
Granero 

Defesa:- O senhor lembra qual era o volume do acervo presidencial do Lula que 
ficou na Granero? 
Depoente:- Recordo, existiam duas partes que estavam em processo de transporte, 
uma parte que representava justamente uns 2 caminhões e uma outra parte, que 
agente chama de parte seca, não carecia de uma armazenagem climatizada, 
armazenagem comum, equivalente aí a 10 caminhões de mudança. 
[...] 
Defesa:- Mas quem pagou a armazenagem dessa parte climatizada, foi o Paulo 
Okamotto, o Instituto Lula, foi a OAS, quem pagou? 
Depoente:- Da parte climatizada foi o Instituto Lula, que eu acho que... 
Defesa:- O Instituto Lula que pagou à Granero? 
Depoente:- Isso, à Granero. 
Defesa:- Correto. Essa outra parte que não era climatizada, que o senhor falou de 
estocagem seca, houve uma descrição pormenorizada daqueles títulos? 
Depoente:- Não, nós não tínhamos essa informação, apenas sabíamos que se 
tratava do acervo do histórico patrimonial do ex-presidente Lula. 
[...] 
Defesa:- Muito bem. O Paulo Okamotto comentou com o senhor, com alguém da 
Granero, que estava procurando apoiadores, financiadores, de alguma forma, algum 
apoio para manter esse acervo lá? 
Depoente:- Ao longo do mês de janeiro de 2011, já com os serviços contratos 
inicialmente pelo contrato, pelo primeiro contrato, ele me procurou e disse que não 
tinha verba para arcar, o instituto arcar com todo o valor do contrato, e que estava 
procurando apoiadores, se poderia contar com a nossa paciência, então em algumas 
semanas ele acharia uma empresa apoiadora, eu disse que tudo bem e tal, que 
aguardaria o contato, alertei que caso isso acontecesse nós precisaríamos fazer um 
novo contrato, apenas isso, e foi o que aconteceu, passadas algumas semanas, não 
lembro exatamente quantas semanas, mas algumas semanas, ele voltou a entrar em 
contato e disse “Olha, eu já identifiquei uma empresa apoiadora, entrará em 
contato com você algum executivo da empresa OAS”. 
Defesa:- A OAS já era cliente da Granero? 
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Depoente:- Sim, a OAS era um cliente já há décadas da Granero, assim como 
outras grandes empresas brasileiras. 
Defesa:- E a OAS tem um contrato único ou tem vários contratos com a Granero, 
como é a relação da Granero com a OAS? 
Depoente:- A OAS não tem nenhum contrato com a Granero, ela não tem histórico 
de fazer contratos, ela como tem, tinha até então muitas obras espalhadas ao longo 
do Brasil, cada obra conta diretamente sua demanda para uma mudança ou para um 
lote de mudanças, então não fica centralizado em uma única administração, as 
unidades da Granero vendem diretamente através de orçamentos pontuais, nós não 
tenho e nem nunca tivemos contratos com a OAS. 
Depoente:- Muito bem. O senhor Paulo Okamotto nos comunicou, eu acho que foi no 
final do mês de janeiro, começo de fevereiro, não me recordo exatamente, se 
reportou a mim “Identifiquei a empresa que será apoiadora, a empresa OAS, vai 
entrar em contato com vocês um executivo da empresa, de nome...”, ele me deu o 
nome na época, acho que era, acho não, certeza, era o Mateus Coutinho, passou um 
ou dois dias, entrou em contato comigo o Mateus Coutinho, foi visitar a empresa, a 
Granero, a sede da Granero, o recebi na Granero, conversamos sobre o contrato, 
eu mostrei para ele a área, tudo, onde estavam as coisas e tal, e por termos já 
negociado comercialmente com o senhor Paulo Okamotto, já tínhamos feito a 
negociação, e ele concordou, ok, e ratificou que era realmente a empresa apoiadora 
do Instituto Lula. Passados aí alguns dias, a Sueli me passou, uma área interna 
nossa que elabora os contratos, passei os dados que ele me mandou os dados 
cadastrais da OAS, coloquei no contrato, as pessoas de contato, tudo, que no caso 
seria ele o responsável pelo pagamento e pelo recebimento da fatura, enviei o 
documento fiscal, e mandei para ele o contrato. Sobre o contrato, é um contrato 
padrão que nós temos, tem pré-cadastrado no sistema, então nós enviamos o contrato 
que era para pessoa jurídica, só colocamos os dados cadastrais, eu assinei e mandei 
para colher a assinatura dele. 
Defesa:- Se nesse período de janeiro de 2011, que vocês estavam conversando, em 
algum momento o senhor Paulo Okamotto mencionou que estaria tentando uma 
solução alternativa de estocar no sindicato dos metalúrgicos ou não, que sairia 
mais barato? 
Depoente:- Ele desde o princípio, desde o primeiro contato ele disse que essa 
armazenagem seria algo temporário, ao longo do mês de janeiro ele voltou a me 
dizer isso, nunca me disse que seria para lugar A ou lugar B, mas ele sempre disse 
que estaria procurando alternativas, mais econômicas inclusive, chegou ao longo do 
contrato, até pediu pra realizar proposta em São Paulo, nós temos um produto, eu 
não posso, tem um custo, (inaudível), e ao longo do contrato por 2 ou 3 vezes ele 
chegou a dizer que estava procurando, estava em vias de conseguir soluções mais 
econômicas, foi isso, recebemos até visitas no armazém por algumas vezes de pessoas 
representantes do Instituto Lula para checar as condições e pra planejar essa 
possível saída, isso eu me recordo também. 
Defesa:- A Granero achou de alguma forma estranho o fato de a OAS pagar 
diretamente à Granero, ao invés do Instituto Lula fazer o contrato, pagar pelo 
instituto, viu alguma coisa estranha nisso? 
Depoente:- Eu confesso que não, não entendemos, não achamos nada de irregular, 
assim, porque institutos, ONG’s vivem de doações, então isso não despertou 
nenhuma desconfiança da nossa parte. 
Defesa:- Perfeito. Essas tratativas feitas com a Granero para armazenagem desse 
acervo presidencial, o senhor comentou que negociou com o Paulo Okamotto, fez as 
tratativas, depois a própria contratação, mais alguém participou? 
Depoente:- Não, somente o senhor Paulo Okamotto. 
[...] 
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Defesa:- O senhor teve algum contato com o senhor José Adelmário Pinheiro, 
conhecido como Léo Pinheiro? 
Depoente:- Tive um único contato com o senhor José Adelmário, que acho que é o 
senhor Léo Pinheiro, em que estive na OAS umas pouquíssimas vezes, a pedido do 
senhor Mateus Coutinho, bem logo na fase de assinatura do contrato, estive lá para 
explicar como funcionariam as notas, seria mensal, o número da nota fiscal, essas 
coisas, o período de apuração e tal, ele falou “Vem aqui, vamos tomar um café”, e aí 
eu fui na sala dele, ele falou “Ah, vou te levar para conhecer o presidente da OAS”, 
ele me levou na sala dele, conversamos ali provavelmente por um ou dois minutos, 
não mais do que isso, descemos, voltamos para a sala do senhor Mateus Coutinho, 
continuamos a nossa conversa, e nunca mais o vi. 

 

Emerson Granero, igualmente reconheceu, em seu depoimento, 

que a falta de correspondência entre a indicação do contrato e os bens depositados – a 

irregularidade aduzida pela sentença – foi “uma desatenção nossa”. 

 

Vale dizer, o dono da Granero reconheceu que não houve 

qualquer conduta do Apelante ou de pessoa a ele relacionada com relação a esse fato, 

bem como que o equívoco na indicação do objeto do contrato não foi devido a qualquer 

interesse escuso, de qualquer pessoa, mas tão-somente um erro da empresa que prestou 

o serviço. 

 

Veja-se o seguinte trecho do seu depoimento: 

 

Emerson 
Granero 

Ministério Público Federal:- Exato, porque os senhores fizeram um contrato de 
armazenagem e depois de receber o material da transportadora 5 Estrelas, que veio, 
como os senhores mesmos afirmaram, acompanhado de conhecimento de transporte 
e inventário, então eu pergunto para o senhor, o senhor tinha conhecimento quando 
o contrato foi feito de armazenagem que era um contrato de armazenagem de bens 
do acervo do ex-presidente? 
Depoente:- Sim. 
Ministério Público Federal:- Certo. Então por que no contrato de armazenagem 
dessa parte seca constou material de escritório da Construtora OAS? 
Depoente:- Foi uma desatenção nossa, uma falta de cuidado nossa, exclusivamente 
nossa, porque não nos atentamos que isso significaria aí uma, quanto ao objeto, 
realmente foi uma desatenção nossa.  
Ministério Público Federal:- Certo. Nesse contrato com valor de 21 mil reais por 
mês, pagos ao longo de mais de 5 anos, não se notou esse erro quanto ao objeto, 
quanto ao serviço que estava sendo prestado, ao que era guardado? 
Depoente:- Nós sempre esperávamos que esse contrato fosse rescindido aí em poucos 
meses, e depois, quando ele foi ficando, realmente ninguém internamente percebeu 
que ali haveria um possível equívoco, que seria um problema para a nossa empresa, 
realmente ninguém se atentou a isso internamente. 
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Ministério Público Federal:- Certo. As notas fiscais referentes a esse contrato foram 
emitidas contra a Construtora OAS ou contra o Instituto? 
Depoente:- As notas fiscais desse contrato foram emitidas 100% contra a OAS, 
regularmente, mensalmente.  
Ministério Público Federal:- E elas eram enviadas para onde? 
Depoente:- Elas eram enviadas aos cuidados do senhor Mateus Coutinho, para a 
OAS, para a sede da OAS, enviadas pelo correio. 

 

Tal depoimento também é harmônico com outras provas 

coletadas, especialmente com os esclarecimentos de Paulo Okamotto, que relatou àquele 

juízo ter ficado com a responsabilidade pelo armazenamento do acervo do Apelante a 

partir de uma organização envolvendo antigos membros do gabinete presidencial. 

 

Emerge com nitidez, nesse diapasão, que a lógica acusatória é 

absurda, afinal:  

 

(i) se a lei permite que empresas privadas custeiem a manutenção do 

acervo, não haveria razão para a ocultação do objeto do contrato; 

 

(ii) aliás, como seria possível ocultar um serviço de transporte e 

armazenagem de mais de onze contêineres de itens?; 

 

(iii) a empresa de armazenamento reconheceu que o equívoco na 

indicação do objeto do contrato foi um erro interno — que não pode 

ser imputado a ninguém, muito menos para a atribuição de 

responsabilidade penal. 

 
Há que se ter presente que “como ‘vantagem indevida’ deve ser 

vista apenas a vantagem que se move do plano privado e que não pode ser considerada 

socialmente adequada”291. 

 

                                                
291 GRECO, Luis; TEIXEIRA, Adriano. A aproximação a uma teoria da corrupção. In: LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e Política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, 
caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. São Paulo: FGV, 2017, p. 46. 
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No caso em análise, o Apelante não recebeu qualquer vantagem 

privada e, ainda, que seja socialmente inadequada. Ao contrário. O auxílio prestado 

destinou-se a bens que integram o patrimônio cultural brasileiro, que são de interesse 

público, regulamentado por legislação que estimula a participação de entes públicos e 

privados na sua conservação e manutenção.  

 

Lembre-se por relevante, que a evidente ausência de justa causa 

para as acusações atinentes ao acervo presidencial foi reconhecida pelo Eminente 

Desembargador Federal Leandro Paulsen durante o julgamento do Habeas Corpus nº 

5042023- 62.2016.4.04.0000, impetrado pela defesa de Paulo Okamotto perante este 

Egrégio Tribunal. 

 

Sua Excelência votou, naquela oportunidade, pelo trancamento 

da ação penal em relação à acusação ora enfrentada. Oportuna a transcrição de alguns 

trechos do irreparável voto: 

 
“Tanto Ministério Público Federal como defesa afirmam em uníssono que os 
bens localizados no interior do depósito sub judice consiste em parcela do 
acervo documental e museológico privado do ex-Presidente da República, o 
que, segundo a lei acima reproduzida, integra o patrimônio cultural brasileiro 
e ostenta interesse público. Mais: a Lei 8.394/91 autoriza expressamente que 
a manutenção do acervo seja subsidiada por recursos privados, inclusive 
assegurando a possibilidade de que a respectiva pessoa jurídica ou física 
solicite apoio público na forma de financiamento derivado de recursos 
oriundos do orçamento.  
Como se vê, o INSTITUTO LULA poderia ter buscado recursos diretamente 
dos cofres públicos para manutenção do depósito junto à GRANERO sem que 
tal fato consistisse em qualquer ilegalidade.  
Entretanto, os recursos em questão derivaram exclusivamente dos cofres da 
OAS, prestando-se a promover fim lícito, notadamente a manutenção do 
acervo presidencial. Assim, não há ocultação ou dissimulação de patrimônio 
apta a configurar sequer em tese o crime de lavagem de capitais.  
Feitas tais ponderações acerca da licitude da conduta, resta averiguar o 
alegado vício na descrição do objeto entabulado entre OAS e GRANERO.  
A Lei 8.394/91 por duas vezes afirma que a participação de entidades privadas 
na manutenção do acervo presidencial far-se-á mediante 'acordo'. O Decreto 
4.344/02 nada dispõe acerca da forma pela qual tal acordo deve ser 
entabulado, mas apenas pontua que a adesão ao Sistema de Acervos 
Documentais Privados dos Presidentes da República far-se-á por meio de 
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termo específico em que, além de vedar a alienação dos objetos reclamará 
compromisso da entidade em preservá-los e conservá-los (art. 6º). Pelo que 
consta nos autos e que foi declarado por todas as partes, inclusive pelo 
Ministério Público Federal, o acordo se deu entre INSTITUTO LULA, 
representado por PAULO OKAMOTTO, e construtora OAS, representada por 
LÉO PINHEIRO por intermédio de contatos pessoais e telefônicos. Não há 
indicativo de que o pacto tenha sido formalizado por intermédio de algum 
instrumento solene, mas, ainda assim, a existência do ajuste para 
manutenção do acervo é incontroversa entre os litigantes.  
O único contrato formal estabelecido é o próprio contrato de depósito 
celebrado entre OAS e GRANERO, onde resta ajustada a locação do espaço 
para guarda de acervo da própria empreiteira. No contrato entabulado entre 
OAS e GRANERO (Evento 03, COMP269, da Ação Penal nº 
50465129420164047000), consta: Armazenagem de Materiais de Escritório e 
Imobiliário Corporativo de Propriedade da Construtora OAS LTDA. O 
Ministério Público Federal afirma que a informação em questão é 
manifestamente falsa, porquanto os objetos guardados no local integravam o 
acervo do ex-Presidente LULA. A conclusão de que os bens guardados no 
local integravam o acervo do ex-Presidente LULA, como bem ponderou o 
Juízo de origem, é incontroversa. Desde a primeira oitiva de OKAMOTTO 
(Evento 03, COMP275, Ação Penal nº 50465129420164047000) e dos demais 
envolvidos na seara policial, as partes afirmam e reafirmam que no local 
estava armazenada parcela do acervo presidencial. A capacidade financeira 
do INSTITUTO LULA para arcar com tal despesa, sobre o que controvertem 
OKAMOTTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO, é irrelevante. 
Mas, ainda que o objeto contratual entabulado entre GRANERO e OAS não 
tenha feito referência expressa ao acervo presidencial, tal irregularidade, por 
si só, não evidencia crime de lavagem de dinheiro, considerando-se a 
legalidade da participação do setor privado na manutenção do acervo 
presidencial.  
De tudo que foi exposto acerca do objeto do contrato entabulado entre 
GRANERO e OAS concluo: (a) o acervo presidencial constitui patrimônio 
cultural e, por expressa determinação legal, é de interesse público; (b) a 
manutenção do acervo presidencial por entidade privada é legítima, 
porquanto encontra amparo legal; (c) o INSTITUTO LULA poderia ter 
buscado o custeio do depósito junto à própria União, o que infirma a 
assunção privada das respectivas despesas como vantagem indevida de objeto 
proveniente de crime; (d) a ausência de referência ao acervo presidencial no 
contrato entabulado entre a OAS e a GRANERO constitui mera 
irregularidade incapaz de fazer do seu objeto uma prática ilícita ou 
dissimuladora da origem do produto de crimes; (e) o objeto do contrato, 
guarda do acervo presidencial, nunca foi negado pelas partes, assim como é 
facilmente perceptível através da análise conjunta dos documentos que o 
antecederam por terem sido expressamente relacionados ao INSTITUTO 
LULA (requisição de orçamento, orçamento e aceite do depósito).  
Ademais, especificamente quanto ao paciente OKAMOTTO, deve-se observar 
que, na qualidade de Presidente do INSTITUTO LULA, e com a 
responsabilidade de zelar pela manutenção do acervo do Presidente, o fato de 
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recorrer ao apoio privado para tanto, quando a legitimidade dessa 
participação era expressamente prevista em lei, não traz elemento indiciário 
da sua adesão à prática de lavagem de dinheiro.  
De tudo que foi exposto, chego à conclusão de que a denúncia não traz 
elementos indiciários da prática de lavagem de capitais.  
Desse modo, ante a ausência de justa causa para a persecução criminal por 
lavagem de capitais quanto ao armazenamento de bens do acervo do ex-
Presidente da República, a ação criminal deve ser trancada quanto PAULO 
OKAMOTTO e, forte no art. 580 do CPP, também em relação aos réus LUIZ 
INÁCIO LULA DA SILVA e JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO. 
Dispositivo. 
Ante o exposto, voto por conceder a ordem de habeas corpus a PAULO 
TARCISO OKAMOTTO para trancar em parte a ação penal nº 504223-
62.2016.4.04.0000, tão-somente quanto à imputação do crime de lavagem de 
capitais em relação à manutenção de parcela do acervo presidencial, que 
integra o patrimônio cultural brasileiro e é de interesse público (capítulos 3.4 e 
3.4.1 da denúncia). Forte no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da ordem aos 
réus JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO e LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA, em relação aos quais também deve ser parcialmente trancada a ação 
penal nº 504223- 62.2016.4.04.0000 quanto à imputação de crime de lavagem 
de capitais no que tange à manutenção de parcela do acervo presidencial 
(capítulos 3.4 e 3.4.1 da denúncia)”. (destacou-se) 

 

No RHC 80.087, impetrado perante o E. Superior Tribunal de 

Justiça, o Ministério Público Federal se manifestou pelo trancamento da ação penal. 

Oportuno também extrair trechos do referido parecer: 

 
“Incontroverso se tratar de bens de ex-Presidente da República – ‘(…) nunca 
foi negado pelas partes, assim como é facilmente perceptível através da análise 
conjunta dos documentos que o antecederam por terem sido expressamente 
relacionados ao INSTITUTO LULA (requisição de orçamento, orçamento e 
aceite do depósito)’ (vide Voto Vencido).  
Nessa medida, se incontroversa a propriedade privada dos bens, não se há de 
falar por exemplo em falsidade do contrato (contrato com a GRANERO 
firmado com a OAS por dizer respeito expressamente a ‘ARMAZENAGEM DE 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO CORPORATIVO DE 
PROPRIEDADE DA CONSTRUTRA OAS LTDA.’).  
Incontroverso tratar-se de contrato de depósito tendo por referência 
Orçamento nº 14.895 (e- fl. 163- Item 258 da Denúncia). Previamente existente 
solicitação por PAULO OKAMOTTO de orçamento (e- fl. 162 – Item 257 da 
Denúncia).  
Considerando a não existência no País do chamado Decreto “Autônomo”; 
considerando não poder haver determinação fora da lei em sentido estrito para 
criação de obrigação – possível admitir como feito no Voto Vencido que, na 
finalidade da Lei nº 8.394/91, sem questionamento de natureza penal, poderia 
haver o depósito dos bens enquanto mero contrato de depósito. Gabinete 
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Pessoal de Presidente da República, com servidores da União para seleção do 
material tido por acervo “privado” de ex- Presidente. Há no âmbito da 
Presidência da República um “Sistema” de acervos documentais privados dos 
Presidentes da República – com coordenação, conforme previsão da Lei nº 
8.394/ 92 – art. 7º. Em janeiro de 2016 foi rescindido o contrato de 
armazenagem, fazendo-se a entrega dos bens para as pessoas indicadas por 
PAULO OKAMOTTO (cit.), os bens foram transportados para o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, em São Bernado do Campos/SP (referência ao Anexo 
281). [...]  
Pelo conhecimento e provimento do Recurso.” (destacou-se) 
 

Ainda que não tenha prevalecido, naquele momento processual, o 

entendimento pelo trancamento da ação penal, após o encerramento da instrução, diante 

das provas obtidas e já analisadas acima, pode-se concluir que, evidentemente, a 

ausência de qualquer conduta típica do Apelante. 

 

Em que pese todos os fundamentos levantados pela Defesa, o 

magistrado de 1º grau apontou a existência de irregularidades no armazenamento do 

acervo presidencial, entendendo pela absolvição porque o coacusado e aspirante a 

delator Léo Pinheiro declarou que tal pagamento não fez parte da suposta conta 

informal da OAS. 

 

Consignou-se, inclusive, que a declaração de Léo Pinheiro 

“afasta o crime de corrupção”. Mais uma vez – não se sabe com qual fundamento ou 

técnica de valoração de provas – pode-se verificar o exagerado valor que se deu às 

afirmações do ex-Presidente do Grupo OAS.  

 

Ou seja, se o coacusado tivesse afirmado que a OAS pagou pela 

manutenção do acervo presidencial como mais um “acerto” referente ao abstrato caixa-

geral de propinas, teria se entendido pela condenação do Apelante.  

 

Ora, a absolvição deve ser reconhecida pelos fundamentos 

aqui expostos – que comprovam à atipicidade da conduta – e não baseada nas 

declarações do coacusado.  
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Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atipicidade da conduta 

imputada, já que os fatos narrados, evidentemente, não constituem crime, à luz do artigo 

386, III, do Código de Processo Penal.  

 

– VI – 

DA PENA 

 

O Apelante foi condenado, pela sentença ora combatida, por: (i) 

um crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), com a causa de aumento na forma do 

§1º do mesmo artigo, pelo recebimento de vantagem indevida do Grupo OAS em 

decorrência do contrato do Consórcio CONEST/RNEST com a Petrobrás; e (ii) um 

crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998), 

envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, triplex, 

bem como as reformas realizadas. 

 

Como exposto nos tópicos acima, não há qualquer elemento de 

fato ou de Direito que possa dar sustentação a essa condenação. No entanto, apenas 

para o cumprimento de um dever profissional, os subscritores da presente passam a 

discutir, neste ponto, as impropriedades jurídicas das penas aplicadas ao Apelante. 

 

a) Da pena do crime de corrupção passiva 

 

No crime de corrupção passiva, na primeira fase da dosimetria 

da pena, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em duas vezes e meia, com base nas 

circunstâncias do crime, consequências, culpabilidade do acusado e sua personalidade, 

iniciando em cinco anos de reclusão: 

 

“Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime 
corrupção envolveu a destinação de dezesseis milhões de reais a agentes 
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políticos do Partido dos Trabalhadores, um valor muito expressivo. Além disso, 
o crime foi praticado em um esquema criminoso mais amplo no qual o 
pagamento de propinas havia se tornado rotina. Consequências também devem 
ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado à 
Petrobrás, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás 
propiciado pela corrupção, com o que a estatal ainda arcou com o prejuízo no 
valor equivalente. A culpabilidade é elevada. O condenado recebeu vantagem 
indevida em decorrência do cargo de Presidente da República, ou seja, de 
mandatário maior. A responsabilidade de um Presidente da República é 
enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. 
Isso sem olvidar que o crime se insere em um contexto mais amplo, de um 
esquema de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação espúria entre 
ele o Grupo OAS. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também 
deve ser valorado negativamente. Tal vetorial também poderia ser enquadrada 
como negativa a título de personalidade. Considerando três vetoriais 
negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva, 
pena de cinco anos de reclusão.” 

 

Em seguida, reduziu a pena, na segunda fase, em seis meses, pela 

atenuante do art. 65, I, do CP (“[s]ão circunstâncias que sempre atenuam a pena: [...] 

ser o agente [...] maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença”). 

 

Por fim, na terceira fase da dosimetria, elevou a pena em um ano 

e meio, pela causa de aumento do §1º do art. 317 do CP, resultando em seis anos de 

reclusão. 

 

A multa referente ao crime de corrupção passiva foi fixada em 

150 dias-multa — cinco salários mínimos cada dia-multa —, nos seguintes termos: 

 

“Fixo multa proporcional para a corrupção em cento e cinquenta dias multa. 
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente renda declarada de Luiz 
Inácio Lula da Silva (evento 3, comp227, cerca de R$ 952.814,00 em lucros e 
dividendos recebidos da LILS Palestras só no ano de 2016), fixo o dia multa em 
cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último ato criminoso que fixo em 
06/2014.” 

 

Dessa forma, foi imposta ao Apelante, pelo crime do art. 317, 

§1º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, além do 
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pagamento de 150 dias-multa, cada um deles fixado no valor de cinco salários mínimos 

vigentes em 2014. 

 

b) Da pena do crime de lavagem de dinheiro 

 

No crime de lavagem de dinheiro, foi a pena-base majorada, na 

primeira fase da dosimetria, em 1/3, resultando em quatro anos de reclusão, com base 

na alegação de culpabilidade elevada, nos seguintes termos: 

 

“O condenado ocultou e dissimulou vantagem indevida recebida em 
decorrência do cargo de Presidente da República, ou seja, de mandatário 
maior. A responsabilidade de um Presidente da República é enorme e, por 
conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Isso sem 
olvidar que o crime se insere em um contexto mais amplo, de um esquema de 
corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação espúria entre ele o Grupo 
OAS. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser 
valorado negativamente. Considerando uma vetorial negativa, de especial 
reprovação, fixo, para o crime de lavagem, pena de quatro anos de reclusão.” 

 

Na segunda fase, a pena foi diminuída em seis meses pela 

atenuante do art. 65, I, do Código Penal, resultando em três anos e meio. 

 

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena se manteve 

inalterada em terceira fase. 

 

A multa referente ao crime de lavagem de dinheiro foi fixada em 

35 dias-multa, no valor de cinco salários mínimos cada dia-multa, nos seguintes termos: 

 

“Fixo multa proporcional para a lavagem em trinta e cinco dias multa. 
Considerando a dimensão dos crimes e especialmente renda declarada de Luiz 
Inácio Lula da Silva (evento 3, comp227, cerca de R$ 952.814,00 em lucros e 
dividendos recebidos da LILS Palestras só no ano de 2016), fixo o dia multa em 
cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último ato criminoso que fixo em 
12/2014.” 
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Dessa forma, foi imposta ao Apelante, pelo crime do art. 1º da 

Lei n.º 9.613/1998, a pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, além 

do pagamento de 35 dias-multa, cada qual fixado no valor de cinco salários mínimos 

vigentes em 2014. 

 

O Juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR reconheceu 

cada crime como sendo crime único, havendo concurso material entre eles, nos termos 

do art. 69 do Código Penal, o que implica a soma das penas de prisão e de multa — 

resultando em 9 anos e 6 meses de reclusão e 185 dias-multa, cada um fixado no 

valor de cinco salários mínimos vigentes em 2014. 

 

c) Do regime de cumprimento de pena 

 

Aquele juízo, ademais, fixou o regime fechado para início de 

cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, além de já impor, como 

condição para a progressão de regime, a reparação do dano, nos termos do art. 33, §4º, 

do Código Penal. 

 

d) Da pena acessória 

 

Como pena acessória, decretou, com base no art. 7º, II, da Lei 

nº 9.613/1998, a interdição do Apelante para o exercício de cargo ou função pública 

ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas previstas no art. 

9º da mesma lei, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. 

 

Ademais, decretou o confisco do tríplex, com base no art. 91, II, 

"b", do CP, e, para assegurar essa medida, decretou o sequestro do imóvel, oficiando-se 

ao Juízo no processo de recuperação judicial, que tramita perante a 1ª Vara de Falência 

e Recuperações Judiciais da Justiça Estadual de São Paulo, para informar do sequestro e 
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confisco do bem como produto de crime, que não pode mais ser considerado como 

garantia em processos cíveis. 

 

e) Da indenização fixada a título de reparação de danos 

 

Quanto à reparação de danos, consignou que: 

 

“Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do 
crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O MPF calculou o valor com base 
no total da vantagem indevida acertada nos contratos do Consórcio CONPAR e 
RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles. Reputa-se, mais 
apropriado, como valor mínimo limitá-lo ao montante destinado à conta 
corrente geral de propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos 
Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhões de reais, a ser corrigido 
monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao mês a partir de 
10/12/2009. Evidentemente, no cálculo da indenização, deverão ser 
descontados os valores confiscados relativamente ao apartamento.” 
(destacou-se) 

 

Pois bem. 

 

Muito embora reste claro pelo presente Recurso de Apelação 

que o Apelante é INOCENTE, devendo ser absolvido das indevidas imputações 

feitas a ele, cabe apontar os equívocos técnicos do juiz a quo na fixação da pena, uma 

vez que destoantes das previsões legais, bem como das construções doutrinárias e 

jurisprudenciais, conforme segue abaixo. 

 

VI.1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

 

Primeiramente, faz-se imperioso reconhecer a existência de 

circunstâncias judiciais favoráveis, no que tange à fixação das penas-base dos delitos 

imputados ao Apelante. 
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Com efeito, nenhum dos critérios previstos no artigo 59 do 

Código Penal – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, 

motivos, circunstâncias e consequências do crime – permitem a fixação das penas acima 

dos mínimos legais. 

 

Senão vejamos. 

 

A culpabilidade do agente, compreendido como o juízo de 

reprovabilidade do delito, não excede aquela já prevista para o crime de corrupção 

passiva, que já visa à tutela da moralidade da Administração Pública, contendo em sua 

cominação abstrata a reprovação ao funcionário público que, utilizando-se do seu cargo, 

pratica crime no âmbito do Estado. 

 

Dessa forma, majorar a pena do crime de corrupção passiva pelo 

mero cargo que o Apelante ocupava – elemento que está contido no próprio tipo penal 

– constitui bis in idem, o que é vedado pelo nosso ordenamento: 

 

“Princípios como os que garantem a estrita legalidade, a isonomia, a 
proporcionalidade, a culpabilidade, a exigência de lesividade para o 
reconhecimento da conduta proibida, a individualização da pena, o respeito à 
integridade física e moral do preso, a vedação de dupla punição pelo mesmo 
fato (ne bis in idem), a coisa julgada, o estado de inocência, o direito a não se 
auto-incriminar (direito ao silêncio), o acesso à justiça, o contraditório e a 
ampla defesa, a cláusula fundamental do devido processo legal são princípios 
inafastáveis, sejam quais forem as conjunturas, sejam quais forem as 
circunstâncias do momento. Esses princípios garantidores de direitos 
fundamentais, que, se positivando em normas das declarações universais de 
direitos e das Constituições democráticas, materializam a permanente 
prevalência da tutela da liberdade sobre o poder punitivo, para assim 
assegurar a permanente afirmação da dignidade inerente a cada indivíduo, 
são princípios universais, que não admites exceções. Seu primado há de ser 
cotidianamente efetivado.”292  

 

                                                
292 KARAM, Maria Lúcia. Disciplina do livramento condicional no ordenamento jurídico-penal brasileiro 
e violações a direitos fundamentais. In: MARCHI JR., Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins 
(coord.). Execução Penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Curitiba: Juruá, 2008, p. 150. 
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O valor fictício supostamente pago para o Partido dos 

Trabalhadores, ainda, foi baseado, como já exposto ad nauseam, tão somente na palavra 

de um corréu e colaborador informal, não havendo fundamento para a quantia estimada. 

 

Ademais, o Apelante é primário e conta com bons antecedentes, 

como reconhecido na própria sentença condenatória, e sua conduta social é exemplar. 

 

Nenhuma prova foi feita com relação à personalidade do agente, 

contando o Juízo a quo com meras ilações acerca dela, na tentativa de justificar a 

majoração com base nessa circunstância judicial, recorrendo a uma prática dos tempos 

do direito penal do autor, ao contrário do direito penal do fato adotado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Com efeito, não foram apontados elementos objetivos, passíveis 

de serem averiguados das provas produzidas sob o contraditório, que permitissem uma 

exasperação com base nessa circunstância judicial. Não bastam juízos de valor morais e 

subjetivos ou presumidos do próprio suposto cometimento dos delitos, que não 

encontram respaldo no caso posto. 

 

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do suposto 

crime de corrupção passiva tampouco extrapolariam aquelas típicas do tipo penal. O 

magistrado de primeira instância fundamenta a sua majoração em circunstâncias e 

consequências abstratas, sem fundamentar concretamente a participação do Apelante 

nesse suposto “esquema criminoso” que autorizaria a fixação de pena-base acima do 

mínimo legal. 

 

Da mesma forma, não foram apontadas, quanto à suposta lavagem 

de dinheiro, circunstâncias concretas aptas a majorar a pena-base desse hipotético 

delito.  
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A reprimenda, no entanto, foi aumentada em 1/3, com base em 

alegada culpabilidade elevada, pelo mero cargo ocupado, num contexto não apurado de 

macrocorrupção sistêmica, bem como em relação espúria entre o Governo Federal e a 

OAS. Ocorre que, de acordo com a própria sentença condenatória, a lavagem de 

dinheiro teria ocorrido após a desocupação, pelo Apelante, do mencionado cargo, uma 

vez que as reformas e a decoração teriam se dado ao longo de 2014.  

 

Dessa forma, inexistindo circunstâncias concretas aptas a 

majorar as penas na primeira fase da dosimetria, além de comprovadamente 

favoráveis as circunstâncias judiciais, deveriam as penas ter sido fixadas nos 

mínimos legais. 

 

Mesmo que assim não se considere, as reprimendas deveriam ser 

aumentadas em, no máximo, 1/6 por circunstância judicial, conforme ampla construção 

doutrinária e jurisprudencial: 

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÊS CONDENAÇÕES 
DEFINITIVAS ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 
ILEGALIDADE MANIFESTA DECORRENTE DO AUMENTO NO PATAMAR 
DE 1/4, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, SEM MOTIVAÇÃO. 
[...] 
3. É possível o aumento da reprimenda-base pelos maus antecedentes, bem 
como a aplicação da reincidência, se houver mais de uma condenação com 
trânsito em julgado, por fatos pretéritos. 
4. Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo de aumento de pena 
em razão da reincidência, a jurisprudência desta Corte tem-se inclinado no 
sentido de que, em observância aos princípios da proporcionalidade, 
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime, 
o incremento da pena em fração superior a 1/6 pela aplicação da agravante 
genérica em questão deve ser devida e concretamente fundamentado, o que não 
se observa na espécie. 
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir a 
fração de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência ao 
patamar de 1/6.”293  

 

                                                
293 STJ – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.06.2013. 
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Com efeito, como não há previsão legal de patamares para 

alteração de pena em razão de circunstâncias judiciais, na primeira fase, ou agravantes e 

atenuantes, na segunda fase, deve-se aplicar a fração de 1/6 para a redução ou aumento 

da reprimenda, devendo qualquer fração diversa vir devidamente fundamentada no caso 

concreto, o que não ocorreu. 

 

Não se ignora que o Direito – e, portanto, a aplicação da pena – 

não é ciência exata, mas alguns critérios devem ser claramente estabelecidos. A 

observância dessa fração como norte para a alteração de reprimendas reduz a 

imposição de penas arbitrárias, garantindo com maior efetividade a segurança 

jurídica, a proporcionalidade e o tratamento isonômico entre acusados. 

 

Ao contrário, o Juiz a quo aumentou a reprimenda do suposto 

crime de corrupção em 4/5 por circunstância judicial e, quanto ao hipotético delito de 

lavagem de dinheiro, em 1/3, sem qualquer fundamentação concreta para a adoção de 

frações diversas. 

 

Dessa forma, requer-se, subsidiariamente, sejam impostas 

frações de, no máximo, 1/6 por circunstância judicial, reparando-se a dosimetria 

da pena nessa etapa. 

 

VI.2. DA ATENUANTE 

 

Quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal, reconhecida 

em sentença condenatória, deve operar redução na segunda fase em 1/6, conforme supra 

explicitado. 

 

Na sentença condenatória, o magistrado reduziu a pena em 1/10 

para o suposto crime de corrupção passiva (que partiu da pena de cinco anos) e em 1/8 

para o suposto crime de lavagem de dinheiro (que partiu da pena de quatro anos), 
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resultando em contradição e desproporcionalidade na aplicação dessa atenuante de 

caráter pessoal. 

 

Dessa forma, requer-se seja adotada a fração de 1/6 para a 

redução das penas na segunda fase da dosimetria. 

 

Ressalte-se que referida atenuante deve incidir mesmo que as 

penas-base tenham sido fixadas nos mínimos legais, uma vez que o próprio caput do art. 

65 do Código Penal estabelece que “[a]rt. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam 

a pena...” (destacou-se). 

 

Não se ignora a existência da Súmula n. 231 do STJ, que 

estabelece que “[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução 

da pena abaixo do mínimo legal”. Ocorre que tal enunciado data de 1999, necessitando 

urgente revisão, uma vez que não encontra base legal e ainda fere os princípios da 

proporcionalidade, da correta individualização da pena e da estrita reserva legal. 

 

Nesse sentido já vem apontando a doutrina: 

 

“O entendimento contrário à redução da pena para aquém do mínimo 
cominado partia de uma interpretação equivocada, que a dicção do atual art. 
65 do CP não autoriza. Com efeito, esse dispositivo determina que as 
circunstâncias atenuantes “sempre atenuam a pena”, independentemente de já 
se encontrar no mínimo cominado. É irretocável a afirmação de Carlos 
Caníbal quando, referindo-se ao art. 65, destaca que “se trata de norma 
cogente por dispor o Código Penal que ‘são circunstâncias que sempre 
atenuam a pena’... e – prossegue Caníbal – norma cogente em direito penal é 
norma de ordem pública, máxime quando se trata de individualização 
constitucional de pena”. A previsão legal, definitivamente, não deixa qualquer 
dúvida sobre sua obrigatoriedade, e eventual interpretação diversa viola não 
apenas o princípio da individualização da pena (tanto no plano legislativo 
quanto judicial) como também o princípio da legalidade estrita. 
O equivocado entendimento de que “circunstância atenuante” não pode levar a 
pena para aquém do mínimo cominado ao delito partiu de interpretação 
analógica desautorizada, baseada na proibição que constava no texto original 
do parágrafo único do art. 48 do CP de 1940, não repetido, destaque-se, na 
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Reforma Penal de 1984 (Lei 7.209/1984). Ademais, esse dispositivo 
disciplinava uma causa especial de diminuição de pena – quando o agente quis 
participar de crime menos grave –, mas impedia que ficasse abaixo do mínimo 
cominado. De notar que nem mesmo esse diploma revogado (parte geral) 
estendia tal previsão às circunstâncias atenuantes, ao contrário do que 
entendeu a interpretação posterior à sua revogação. Lúcido, também nesse 
sentido, o magistério de Caníbal quando afirma: “É que estes posicionamentos 
respeitáveis estão, todos, embasados na orientação doutrinária e 
jurisprudencial anterior à reforma penal de 1984 que suprimiu o único 
dispositivo que a vedava, por extensão – e só por extensão – engendrada por 
orientação hermenêutica, que a atenuação da pena por incidência de atenuante 
não pudesse vir para aquém do mínimo. Isto é, se está raciocinando com base 
em direito não mais positivo”. 
Ademais, naquela orientação, a nosso juízo superada, utilizava-se de uma 
espécie sui generis de interpretação analógica entre o que dispunha o antigo 
art. 48, parágrafo único, do CP (parte geral revogada), que disciplinava uma 
causa especial de diminuição, e o atual art. 65, que elenca as circunstâncias 
atenuantes, todas estas de aplicação obrigatória. Contudo, a não aplicação do 
art. 65 do CP, para evitar que a pena fique aquém do mínimo cominado, não 
configura, como se imagina, interpretação analógica, mas verdadeira analogia 
– vedada em Direito Penal – para suprimir um Direito Público subjetivo, qual 
seja a obrigatória (circunstância que sempre atenua a pena) atenuação de 
pena. Por outro lado, a analogia não se confunde com a interpretação 
analógica. A analogia, convém registrar, não é propriamente forma ou meio de 
interpretação, mas de aplicação da norma legal. A função da analogia não é, 
por conseguinte, interpretativa, mas integrativa da norma jurídica. Com a 
analogia procura-se aplicar determinado preceito ou mesmo os próprios 
princípios gerais do direito a uma hipótese não contemplada no texto legal, isto 
é, com ela busca-se colmatar uma lacuna da lei. Na verdade, a analogia não é 
um meio de interpretação, mas de integração do sistema jurídico. Nessa 
hipótese, que ora analisamos, não há um texto de lei obscuro ou incerto cujo 
sentido exato se procure esclarecer. Há, com efeito, a ausência de lei que 
discipline especificamente essa situação. Na verdade, equipararam-se coisas 
distintas, dispositivos legais diferentes, ou seja, artigo revogado (art. 48, 
parágrafo único) e artigo em vigor (art. 65); aquele se referia a uma causa de 
diminuição específica; este, às circunstâncias atenuantes genéricas, que são 
coisas absolutamente inconfundíveis; impossível, consequentemente, aplicar-se 
qualquer dos dois institutos, tanto da analogia quanto da interpretação 
analógica. A finalidade da interpretação é encontrar a “vontade” da lei, ao 
passo que o objetivo da analogia, contrariamente, é suprir essa “vontade”, o 
que, convenhamos, só pode ocorrer em circunstâncias carentes de tal vontade. 
[...] 
Enfim, deixar de aplicar uma circunstância atenuante para não trazer a pena 
para aquém do mínimo cominado nega vigência ao disposto no art. 65 do CP, 
que não condiciona a sua incidência a esse limite, violando o direito público 
subjetivo do condenado à pena justa, legal e individualizada. Essa ilegalidade, 
deixando de aplicar norma de ordem pública, caracteriza uma 
inconstitucionalidade manifesta. Em síntese, não há lei proibindo que, em 
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decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante, possa ficar 
aquém do mínimo cominado. Pelo contrário, há lei que determina (art. 65), 
peremptoriamente, a diminuição da pena em razão de uma atenuante, sem 
condicionar seu reconhecimento a nenhum limite; e, por outro lado, 
reconhecê-la na decisão condenatória (sentença ou acórdão), somente para 
evitar nulidade, mas deixar de efetuar sua atenuação, é uma farsa, para não 
dizer fraude, que viola o princípio da reserva legal. Seria igualmente 
desabonador fixar a pena-base acima do mínimo legal, ao contrário do que as 
circunstâncias judiciais estão a recomendar, somente para simular, na 
segunda fase, o reconhecimento de atenuante, previamente conhecida do 
julgador. Não é, convenhamos, uma operação moralmente recomendável, 
beirando a falsidade ideológica. 
Por fim, e a conclusão é inarredável, a Súmula 231 do STJ, venia concessa, 
carece de adequado fundamento jurídico, afrontando, inclusive, os princípios 
da individualização da pena e da legalidade estrita. 
Outro grande fundamento para admitir que as atenuantes possam trazer a pena 
para aquém do mínimo legal é principalmente a sua posição topográfica: são 
valoradas antes das causas de aumento e de diminuição; em outros termos, 
após o exame das atenuantes/agravantes, resta a operação valorativa das 
causas de aumento que podem elevar consideravelmente a pena-base ou 
provisória. Ademais, o texto atual do Código Penal (Lei 7.209/1984) não 
apresenta qualquer empecilho que impossibilite o reconhecimento de 
qualquer atenuante, ainda que isso possa significar uma pena (base, 
provisória ou definitiva) inferior ao mínimo cominado no tipo penal.”294 

 

Também a jurisprudência: 

 

“Nesse ponto, sobre a redução da pena aquém do mínimo, vale a transcrição de 
trecho da sentença do E. Magistrado LUIS MARIO MORI DOMINGUES, que, 
a meu ver, esgota o tema: Respeitando entendimentos contrários, penso que 
inexiste razão jurídica para não se diminuir a pena, em segunda fase de 
dosimetria, quando se verifica a ocorrência de uma circunstância atenuante. 
De fato, é preciso lembrar que as três fases adotadas pelo Código Penal são 
absolutamente distintas e independentes. Somente na primeira fase há o 
limite entre o mínimo e o máximo aplicável abstratamente ao tipo; na 
segunda, há o exame obrigatório das circunstâncias que sempre atenuam ou 
agravam a pena (artigo 61 e 65 do Código Penal); e na terceira e última, as 
causas de aumento ou de diminuição da pena. 
Inexiste na legislação qualquer previsão no sentido de que o magistrado não 
pode considerar as circunstâncias atenuantes para reduzir-lhe abaixo do 
mínimo estabelecido na primeira fase, tendo sido esta uma construção 
doutrinária, sedimentada pela jurisprudência do STJ, com fundamento no 
antigo sistema bifásico. De fato, no sistema bifásico, defendido pelo eminente 

                                                
294 BITENCOURT, Cezar Roberto. Limites da pena-base e a equivocada Súmula (231) do STJ. Boletim 
IBCCRIM, São Paulo, v. 22, n. 262, p. 8-9, set. 2014. 
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doutrinador Roberto Lyra, a pena-base (circunstâncias judiciais) é analisada 
em conjunto com as agravantes e atenuantes (circunstâncias legais), 
estabelecendo-se, nessa primeira etapa, a pena provisória. Em um segundo 
momento, o juiz analisa as causas de aumento e diminuição da pena podendo, 
se o caso, ultrapassar do máximo ou abaixar aquém do mínimo. 
No sistema bifásico, não faz sentido, na primeira fase de mensuração da pena, 
abaixá-la aquém do mínimo, uma vez que as circunstâncias judiciais e legais 
são analisadas em conjunto. 
Ocorre que o nosso ordenamento acolheu o sistema trifásico e, com isso, não 
faz sentido impedir-se que o magistrado individualize a pena com os 
elementos dos autos, aplicando a mesma sanção ao réu confesso e aquele que 
dificultou a instrução probatória e o encontro da verdade real. 
Ao contrário. O réu que tenha a seu favor circunstância que atenua a pena, 
não pode ser prejudicado por ostentar favorável exame das circunstâncias 
judiciais do artigo 59, do Código Penal, sob pena de ferir-se o princípio da 
individualização da pena. Cabe aqui invocar, outrossim, o princípio da 
legalidade, na dicção do artigo 65 do Código Penal, que dispõe: 'são 
circunstâncias que sempre atenuam a pena'. 
Se as circunstâncias que sempre atenuam a pena constituem comando legal 
expresso, a regra se sobrepõe ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ, editada 
ao tempo em que vigorava o sistema bifásico em que as circunstâncias 
atenuantes e agravantes eram examinadas pelas diretrizes do artigo 59 do 
Código Penal. 
Nesse sentido, entendimento do próprio STJ: No processo trifásico da 
individualização da pena é possível a sua fixação definitiva abaixo do mínimo 
legal na hipótese em que a pena-base é fixada no mínimo e se reconhece a 
presença de circunstância atenuante, em face da regra imperativa do artigo 
65 do Código Penal, que se expressa no comando literal de que tais 
circunstâncias sempre atenuam a pena. Habeas Corpus concedido (DJU de 
25.10.1999, p. 130). 
Ainda, jurisprudência do TJSP: As circunstâncias atenuantes e agravantes 
previstas nos arts. 61,62 e 65, todos do CP, sempre incidirão sobre as penas 
básicas, por força do disposto no art. 68 do mesmo diploma legal, ainda 
quando essas se encontrem já nos limites do mínimo e máximo da cominação 
em abstrato. 
No mesmo sentido, o TJRS já se manifestou: Basta a confissão do fato para 
ensejar a atenuação da pena, a qual possibilita o apenamento aquém do 
mínimo legal, apesar da Sumula nº 231do Superior Tribunal de Justiça É que o 
artigo 65 do CP reza que as atenuantes 'sempre atenuam a pena' (RJTGERGS 
200/171).” (TJSP – Sentença do processo nº 3000859-54.2013.8.26.0116, 
Comarca de Campos de Jordão, Magistrada: Patrícia Cotrim Valério) 
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VI.3. DA CAUSA DE AUMENTO 

 

Conforme já exposto, a pena pelo suposto crime de corrupção 

passiva foi majorada, em terceira fase, com fundamento no §1º do art. 317 do Código 

Penal, consignando o seguinte: 

 

“Tendo havido a prática de atos de ofício com infração do dever funcional, 
itens 886-891, aplico a causa de aumento do §1º do art. 317 do CP, elevando-a 
para seis anos de reclusão.” (destacou-se). 

 

O art. 317, §1º, do Código Penal, prevê que “[a] pena é 

aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário 

retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 

funcional”.  

 

Assim, a pena é aumentada se: (i) de fato há omissão ou 

retardamento de ato de ofício ou quando há prática de ato de ofício com infração a dever 

funcional; (ii) esse ato de ofício é consequência da vantagem ou promessa. 

 

O juízo de primeira instância entendeu que houve prática de atos 

de ofício com infração do dever funcional, remetendo aos itens 886 a 891. Segundo ele, 

referidos atos teriam sido as indicações dos Diretores da Petrobras que se envolveram 

nos crimes de corrupção, bem como a manutenção nos respectivos cargos: 

 

“890. Mesmo na perspectiva do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
indicação por ele dos Diretores da Petrobrás que se envolveram nos crimes de 
corrupção, como Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque e a sua 
manutenção no cargo, mesmo ciente de seu envolvimento na arrecadação de 
propinas, o que é conclusão natural por ser também um dos beneficiários dos 
acertos de corrupção, representa a prática de atos de ofícios em infração da 
lei. É certo que, provavelmente, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não 
tinha conhecimento de detalhes e nem se envolvia diretamente nos acertos e 
arrecadação de valores, pois tinha subordinados para tanto, mas tendo sido 
beneficiado materialmente de parte de propina decorrentes de acerto de 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

453 
 

corrupção em contratos da Petrobrás, ainda que através de uma conta geral de 
propinas, não tem como negar conhecimento do esquema criminoso. 
 
891. Não se deve olvidar que o esquema criminoso era complexo, com vários 
participantes e, embora coubesse aos Diretores da Petrobrás ou aos 
operadores realizar os acertos de corrupção, a sua permanência no cargo 
dependia de sua capacidade em arrecadar recursos aqueles que os sustentavam 
politicamente, entre eles o então Presidente.” 

 

Já foi exaustivamente explicado que os Diretores da Petrobras são 

nomeados pelo Conselho de Administração da companhia, conforme disposto na Lei 

das Sociedades Anônimas e no Estatuto da Companhia. Não podem configurar, assim, 

atos de ofício, as indicações de Renato Duque e Paulo Roberto Costa, ainda mais 

porque ocorreram em 2003 e 2004, respectivamente, enquanto a OAS teria ingressado 

na lista de empresas participantes das licitações da Petrobras em 2006 e 2007, tendo a 

sentença condenatória falhado em apontar o nexo causal entre essas ocorrências. 

 

Ademais, os dois contratos apontados na sentença como sendo 

decorrentes do favorecimento indevido foram assinados em 10.12.2009, não havendo 

ato de ofício praticado pelo Apelante que se relacione com essa contratação.  

 

Além disso, o próprio magistrado acaba por admitir que não 

logrou detectar o ato de ofício que configuraria o suposto delito de corrupção, conforme 

trecho da sentença a seguir transcrito: 

 

“865. Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizadas em 
razão do cargo ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem 
praticados assim que as oportunidades apareçam. Citando Direito 
Comparado, "é suficiente que o agente público entenda que dele ou dela era 
esperado que exercitasse alguma influência em favor do pagador assim que as 
oportunidades surgissem" ("US v. DiMasi", nº 11-2163, 1st Cir. 2013, no 
mesmo sentido, v.g., "US v. Abbey", 6th Cir. 2009, "US v. Terry", 6th Cir. 2013, 
"US v. Jefferson", 4th Cir. 2012, todos de Cortes de Apelação Federais dos 
Estados Unidos). 
 
866. Na jurisprudência brasileira, a questão é ainda objeto de debates, mas os 
julgados mais recentes inclinam-se no sentido de que a configuração do crime 
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de corrupção não depende da prática do ato de ofício e que não há 
necessidade de uma determinação precisa dele. Nesse sentido, v.g., decisão do 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Gurgel de 
Faria: 
 
"O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato 
de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser 
individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a 
mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade 
de atos de difícil individualização." (RHC 48400 – Rel. Min. Gurgel de Faria - 
5ª Turma do STJ - un. - j. 17/03/2017). 
 
867. Na Ação Penal 470, julgada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal (AP 470/MG, Relator Min. Joaquim Barbosa, por maioria, j. 
17/12/2012), a questão foi discutida, mas, na interpretação deste Juízo, não há 
uma afirmação conclusiva a respeito dela, pelo menos expressa, nos 
fundamentos do julgado. 
 
868. De todo modo, verifica-se, no resultado do julgamento, que foram 
condenados parlamentares federais por receberem vantagem indevida em troca 
de suporte político ao Governo Federal, ou como consta na ementa "para 
formação de base aliada ao Governo Federal na Câmara dos Deputados" 
(para ser mais preciso, também consta da ementa a "comprovação do amplo 
esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares, os quais, em troca, 
ofereceram seu apoio e o de seus correligionários aos projetos de interesse do 
Governo Federal na Câmara dos Deputados"), ou seja, por atos de ofício com 
certo grau de indeterminação, sem a sua vinculação estrita a atos específicos. 
 
869. Tal compreensão é essencial em casos de macrocorrupção envolvendo 
elevadas autoridades públicas, especialmente quando o crime de corrupção 
envolve não um ato isolado no tempo e espaço, mas uma relação duradoura, o 
que é o caso quando o pagamento de vantagem indevida é tratado como uma 
"regra de mercado" ou uma "obrigação consentida" ou envolve uma "conta 
corrente informal de propinas" entre um grupo empresarial e agentes 
públicos.” (destacou-se). 

 

Dessa forma, não havendo ato de ofício decorrente de suposta 

vantagem ou promessa, deve ser afastada a causa de aumento do art. 317, §1º, do 

Código Penal. 
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VI.4. DA PENA DE MULTA 

 

Quanto às penas de multa fixadas pelo d. Juízo a quo, também 

devem ser reformadas. 

 

A pena pecuniária – regulada pelo artigo 49 do Código Penal – 

obedece a critério bifásico na sua dosimetria, fixando-se primeiro o número de dias-

multa, com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal (ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, 

motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da 

vítima) e, em seguida, fixando-se o valor do dia-multa com base na situação 

econômica do réu (conforme art. 60, caput, do CP: “[n]a fixação da pena de multa o 

juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”): 

 

“O sistema de dias-multa estabelece que a definição do valor da sanção será 
realizada a partir de duas operações. No primeiro momento, o julgador fixa a 
quantidade, nos termos do art. 49, caput, 2ª parte, do Código Penal, dispositivo 
que estabelece o número mínimo e máximo de dias-multa entre 10 (dez) e 360 
(trezentos e sessenta). Para a determinação da quantidade de dias-multa, o 
critério de referência é o da culpabilidade em sentido amplo, isto é, o da 
análise do conjunto das circunstâncias judiciais que definiu a pena-base. 
Juarez Cirino dos Santos e Sérgio Salomão Shecaira entendem ser correto 
ampliar esta análise, englobando as demais circunstâncias que operaram para 
definir a quantidade final de pena (agravantes e atenuantes; majorantes e 
minorantes). 
O segundo momento é o da definição do valor do dia-multa. [...] O critério que 
orienta a definição do valor é fundamentalmente a situação econômica do réu 
(art. 60, caput, do Código).” 295 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“PENA DE MULTA. CRITÉRIO BIFÁSICO. FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE 
DIAS-MULTA. DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. 
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS DIASMULTA ANTE A DIMINUIÇÃO 
DA PENA-BASE IMPOSTA AO PACIENTE. VALOR DO DIA-MULTA. 
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 
CONCRETA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DO MONTANTE. SANÇÃO 
PARCIALMENTE REDIMENSIONADA. 1. É entendimento desta Corte de 

                                                
295 CARVALHO, Salo de. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 484. 
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Justiça que ‘a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-
se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, 
do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em 
conta a situação econômica do réu’.”296  

 

Conforme amplamente demonstrado acima, as circunstâncias 

judiciais são favoráveis, razão pela qual a multa deve ser fixada em 10 dias-multa 

por crime ou, caso assim não entenda, que seja reduzido o número de dias-multa 

imposto, em observância ao princípio da proporcionalidade.  

 

Ademais, na sentença condenatória, foi fixado o valor máximo 

legal para cada dia-multa – cinco salários mínimos –, com fundamento em informação 

acerca dos lucros e dividendos recebidos pelo Apelante da LILS Palestras, em um ano 

específico (2016). 

 

O critério adotado pelo Juiz a quo é inidôneo, uma vez que não é 

suficiente para refletir a situação econômica do Apelante ou a extensão de seu 

patrimônio. Esse tipo de renda é variável e pontual, devendo o critério de fixação do 

valor do dia-multa considerar a situação econômica como um todo e não em um 

determinado ano. 

 

Mesmo considerando-se a referida renda declarada de R$ 

952.814,00, que se deu no ano de 2016, percebe-se que a condenação ainda assim é 

desproporcional, uma vez que a pena de multa imposta foi de 185 dias-multa, a um 

valor de 5 salários mínimos de 2014 cada um. Em 2014, o salário mínimo era de R$ 

724,00, o que significa que a condenação imposta ao Apelante foi de R$ 669.700,00. 

Isso sem contar a atualização monetária prevista no art. 49, §2º, do Código Penal: “§ 2º 

- O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção 

monetária”.  

 

                                                
296 STJ – HC 132.351/DF. Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 19.08.2009, publ. DJe 05.10.2009. 



    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel 755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

457 
 

Ou seja, foi imposta multa que totalizou, aproximadamente, a 

renda do Apelante durante um ano todo (2016). Desproporcional, portanto. 

 

O Professor Cezar Bittencourt, por exemplo, propõe como critério 

para fixação do valor do dia-multa a renda média diária: 

 

“O valor mínimo de um dia-multa é de trinta avos do maior salário mínimo 
vigente à época do crime e o valor máximo é de cinco vezes esse salário, 
estabelecendo a renda média que o acusado aufere em um dia, o juiz fixará o 
valor do dia-multa entre os limites de 1/30 do salário mínimo, que é o menor 
valor do dia-multa, e cinco salários mínimos, que é o seu maior valor”297.  

 

Em face do exposto, requer-se a fixação do valor do dia-multa em 

patamar mais compatível com a realidade financeira do Apelante. 

 

VI.5. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

 

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado de 

acordo com os critérios do artigo 33 do Código Penal, em especial considerando-se as 

circunstâncias judiciais favoráveis e a idade avançada do Apelante. Dessa forma, o 

único compatível com tais elementos é o regime inicial aberto. 

 

Ademais, quanto à imposição de condição para a progressão de 

regime, fixada já na sentença condenatória – “[a] progressão de regime fica, em 

princípio, condicionada à reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP” –, da 

forma com que foi aplicada pelo Juiz a quo, configura patente inconstitucionalidade. 

 

Ensina a doutrina: 

 

                                                
297 BITENCOURT, Cezar Robert. Tratado de direito penal: parte geral. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Vol. 1. 
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“A progressividade condicionada à reparação do dano foi introduzida pela Lei 
n. 10.763/2003, a fim de propulsionar a devolução dos valores lesionados da 
administração pública. Neste caso, não bastariam os elementos acima descritos 
– objetivos e subjetivos –, para os crimes contra a administração pública, para 
que progrida o regime aplicado inicialmente. Necessário, pois, que haja a 
reparação do dano ou devolução aos cofres públicos dos valores apropriados. 
Tal exigência é positiva no sentido que se coaduna com o art. 91 do próprio 
Código Penal, quando estabelece como efeitos da condenação criminal, a 
perda em favor da União ou de terceiros dos bens e produtos oriundos do 
crime, e a obrigação certa de indenizar o dano causado.”298 

 

Dessa forma, o objetivo desse dispositivo é fazer com que o 

condenado por crime contra a Administração Pública devolva o produto de seu crime, 

em consonância com o artigo 91 do Código Penal. 

 

O suposto produto do crime, no presente caso, mesmo que 

adotada a narrativa da sentença condenatória, seria o apartamento 164-A, triplex, 

Edifício Salina, Condomínio Solaris. Esse apartamento, por sua vez, já foi 

confiscado, o que significa que, mesmo de acordo com a hipótese condenatória, o 

produto do crime, no que se refere ao Apelante, já foi devolvido. 

 

Condicionar a progressão de regime à reparação de danos, além 

da devolução do suposto produto do crime, não apenas extrapola a finalidade do 

dispositivo em comento, como passa a configurar prisão por dívida, o que contraria o 

Pacto de San Jose da Costa Rica e a própria Constituição Federal: 

 

“No entanto, a previsão de obrigatoriedade da reparação, condicionando a 
progressão de regime, pode entrar em conflito com os princípios 
constitucionais de proteção do indivíduo perante a força do Estado. Caso haja 
um condenado que não tem mais o dinheiro apropriado, ou que pagou propina 
a funcionário público mas não tem dinheiro para arcar com o dano criado, não 
pode ele agravar sua punição em tempo superior em regime mais gravoso por 
impossibilidade de pagamento. 
Isto seria o mesmo que punir por dívida o indivíduo, o que está absolutamente 
proibido em nossa legislação. Conforme o Pacto de San José da Costa Rica, 

                                                
298 ARAUJO, Marina Pinhão Coelho. In: REALE JR., Miguel (coord.). Código Penal Comentado. São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 159. 
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introduzido em nosso ordenamento pelo Decreto n. 678 de 1992, a prisão por 
dívida está proibida, com exceção da prisão por alimentos. 
Deixar, pois, de progredir o regime do condenado por não ter devolvido o 
dinheiro ao erário público é equivalente à prisão por dívida, e tem viés 
absolutamente inconstitucional.” 299 

 

O recente bloqueio de todos os bens do Apelante demonstrou 

inequivocamente que não há como se condicionar a sua progressão à reparação de 

danos, ainda mais se o Juízo a quo continuar onerando somente este corréu, conforme 

será melhor explicitado à frente. 

 

Dessa forma, deve ser reconhecida a satisfação, pelo Apelante, 

da obrigação de reparação de danos, ao menos no que diz respeito à extensão do 

artigo 33, §4º, do Código Penal. 

 

VI.6. DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MÍNIMO 

 

Com relação à reparação de danos, o juízo de primeiro grau 

consignou que o valor mínimo seria o montante supostamente destinado à conta 

corrente geral de propinas mantida entre a empresa OAS e agentes do Partido dos 

Trabalhadores. O valor perfaz, segundo a sentença, 16 milhões de reais, a ser corrigido 

monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao mês a partir de 10.12.2009. 

 

Do valor da indenização deveriam ser descontados os valores 

confiscados relativamente ao apartamento. 

 

Os corréus foram condenados ao pagamento dessa indenização 

em responsabilidade solidária. 

 

 

                                                
299 ARAUJO, Marina Pinhão Coelho. In: REALE JR., Miguel (coord.). Código Penal Comentado. São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 159. 
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a) do critério para fixação do dano mínimo 

 

A partir de uma simples leitura da sentença, percebe-se que os tais 

dezesseis milhões de reais foram definidos exclusivamente com base no depoimento do 

corréu Agenor Franklin Magalhães Medeiros, que em seu interrogatório (tomado, 

evidentemente, sem o compromisso de dizer a verdade) confirmou estar negociando 

acordo de colaboração. Confira-se: 

 

“774. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, encarregado especificamente 
dos contratos da Construtora OAS com a Petrobrás, confirmou que José 
Adelmário Pinheiro Filho interferiu junto ao Governo Federal para que a OAS 
passasse, ao final de 2006, a ser convidada para grandes obras na estatal. 
Também declarou que os contratos envolviam pagamento de propinas de 2% a 
agentes públicos e agentes políticos e que os contratos na Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas (REPAR) e na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST) 
foram obtidos mediante ajuste fraudulento de licitação. 
[...] 
777. Do total das propinas, dezesseis milhões de reais foram destinados ao 
Partido dos Trabalhadores, através de João Vaccari Neto ("Aí é onde está, 13 
milhões e meio mais 6 milhões e meio totalizam 20, para os 36 sobraram 16 
milhões para o PT, e assim foi feito, Léo esteve em contato com João Vaccari 
e ficou decidido que 16 milhões de reais, por conta da nossa parte na Rnest, 
seriam para o PT").” (destacamos) 

 

Mais à frente, quando caminha para as considerações finais, o 

magistrado de piso crava com juízo de certeza, com base unicamente na versão desse 

corréu, que de fato foram repassados os tais dezesseis milhões de reais à “conta” do 

Partido dos Trabalhadores: 

 

“841. No contrato relativo ao Consórcio CONEST/RNEST, foram destinados 
pela OAS dezesseis milhões à conta corrente geral de propinas mantida entre 
o Grupo OAS e agentes do Partido dos Trabalhadores.” (destacamos) 

 

Concluindo a sentença, é sacramentado o valor aleatório e 

arbitrário de dezesseis milhões de reais, os quais se reportam unicamente ao depoimento 

de Agenor Franklin: 
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“948. Luiz Inácio Lula da Silva Para o crime de corrupção ativa: Luiz Inácio 
Lula da Silva responde a outras ações penais, inclusive perante este Juízo, mas 
sem ainda julgamento, motivo pelo qual deve ser considerado como sem 
antecedentes negativos. Conduta social, motivos, comportamento da vítima são 
elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A 
prática do crime corrupção envolveu a destinação de dezesseis milhões de 
reais a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores, um valor muito 
expressivo.  
 
[...] 
 
953. Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes 
do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O MPF calculou o valor com 
base no total da vantagem indevida acertada nos contratos do Consórcio 
CONPAR e RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles. Reputa-se, 
mais apropriado, como valor mínimo limitá-lo ao montante destinado à conta 
corrente geral de propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos 
Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhões de reais.” (destacamos) 

 

Dessa forma, o valor estimado como auferido pelo Partido dos 

Trabalhadores baseou-se exclusivamente nas declarações de um colaborador informal, 

desprovido de qualquer elemento de corroboração. 

 

Se Agenor Franklin tivesse dito que foram repassados um, cinco, 

dez, vinte, trinta ou quarenta milhões a uma “conta” do PT, quaisquer desses valores 

seriam tidos como verdadeiros, na extensão afirmada unilateralmente por aquele corréu. 

 

Para compreender a fragilidade da quantia fixada a título de dano 

mínimo, é preciso realizar o seguinte exercício mental, conforme já proposto: se 

retirarmos o depoimento de Agenor Franklin do embasamento da sentença, seria 

possível (i) estabelecer vínculo entre valores da OAS e uma suposta “conta” do PT; e 

(ii) definir a extensão dos supostos valores devidos a título de reparação de dano?  

 

Com efeito, o cálculo dos valores supostamente destinados à 

“conta” do PT é realizado de maneira informal e sem qualquer precisão (“Aí é onde 

está, 13 milhões e meio mais 6 milhões e meio totalizam 20, para os 36 sobraram 16 
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milhões para o PT, e assim foi”). Não foi trazido aos autos qualquer elemento de prova 

para comprovar as contas efetuadas pelo corréu.  

 

A realidade é que a acusação falhou em comprovar – ou ao menos 

estimar – o montante que teria sido supostamente desviado, além de restar claro, pela 

sentença, que esses valores não teriam sido desviados da Petrobras, mas supostamente 

pagos pelas empreiteiras por contratos celebrados no âmbito da Petrobras, de forma 

externa, não restando devidamente apurado o dano causado à estatal. 

 

b) da reparação de danos pelo Apelante 

 

Independentemente da quantia a ser fixada a título de dano 

mínimo, fato é que, com o confisco do apartamento, o fictício lucro atribuído ao 

Apelante pela própria sentença condenatória, foi integralmente quitado. 

 

Confira-se trecho da sentença: 

 

950. Considerando que o apartamento 164-A, triplex, Edifício Salina, 
Condomínio Solaris, no Guarujá, matrícula 104801 do Registro de Imóveis do 
Guarujá, é produto de crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, decreto o 
confisco, com base no art. 91, II, "b", do CP. 

 

Dessa forma, não há que se falar em reparação de danos por parte 

do Apelante. 

 

c) oneração exclusiva do Apelante 

 

Apesar do confisco do tríplex atribuído ao Apelante pela 

sentença condenatória, bem como a condenação à reparação de danos em 

responsabilidade solidária, percebe-se pelos termos do veredicto que há oneração 
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exclusiva do Apelante, uma vez que o Juiz a quo condiciona sua progressão de regime 

à reparação, sem fazer o mesmo com os demais corréus. 

 

Ao contrário, desonera expressamente Léo Pinheiro e Agenor 

Franklin, empresários que obtiveram grandes lucros com os contratos celebrados no 

âmbito da Petrobras, ao conceder benefícios sem respaldo legal e desvincular a 

progressão de regime da reparação de danos. 

 

Vejamos. 

 

Ao final da sentença, relativamente a José Adelmário Pinheiro 

Filho, estabeleceu aquele juízo: 

 

“Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel relevante dele no esquema criminoso, a colaboração 
tardia, a consistência do depoimento com as provas documentais dos autos, a 
relevância do depoimento para o julgamento deste feito, é o caso de não impor 
ao condenado, como condição para progressão de regime, a completa 
reparação dos danos decorrentes do crime, e admitir a progressão de regime 
de cumprimento de pena depois do cumprimento de dois anos e seis meses de 
reclusão no regime fechado, isso independentemente do total de pena somada, 
o que exigiria mais tempo de cumprimento de pena.” 

 

Por sua vez, em relação a Agenor Franklin Magalhães Medeiros, 

da mesma forma, determinou: 

 

“Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do 
condenado, o papel relevante dele no esquema criminoso, a colaboração 
tardia, a consistência do depoimento com as provas documentais dos autos, a 
relevância do depoimento para o julgamento deste feito, é o caso de não impor 
ao condenado, como condição para progressão de regime, a completa 
reparação dos danos decorrentes do crime (art. 33, §4º, do CP), e admitir a 
progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de dois 
anos de reclusão no regime fechado, isso independentemente do total de pena 
somada, o que exigiria mais tempo de cumprimento de pena.” 
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No entanto, ao referir-se ao Apelante, curiosamente, decidiu de 

modo diverso: 

 

“Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado 
para o início de cumprimento da pena. A progressão de regime fica, em 
princípio, condicionada à reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do 
CP.” 

 

E mais: dois dias após prolatar a sentença condenatória, 

sequestrou e bloqueou todos os bens do Apelante nos autos da Medida Assecuratória nº 

5050758-36.2016.4.04.7000/PR, sem que se tenha notícia de que o mesmo tenha sido 

feito com relação aos demais corréus, que possuem melhores condições de arcar com a 

reparação de danos, se for isso que realmente se visa a garantir. 

 

Dessa forma, requer-se a reforma da sentença para que haja 

delimitação da responsabilidade patrimonial pelos supostos danos causados ou, 

ainda, que haja tratamento isonômico entre os corréus. 

 

VI.7. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

 

No caso desta Egrégia Corte manter a sentença recorrida ou 

diminuir a pena imposta ao ora Apelante, há de ser reconhecida a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva.  

 

Imperioso reforçar, antes de qualquer coisa, a inocência do 

Apelante independentemente do reconhecimento da extinção da punibilidade.  

 

Desse modo, o Apelante requer que, no caso desta Colenda 

Turma entender por sua absolvição, que se proceda ao exame de mérito 

independentemente do reconhecimento posterior da extinção da punibilidade, uma vez 
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que, à luz das garantias constitucionais da honra e da dignidade da pessoa humana, não 

são iguais, para o acusado e pra coletividade, a absolvição e a extinção da punibilidade. 

 

Esse tema já foi, inclusive, objeto de discussão no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal300.  

 

Oportuno, neste passo, transcrever as ponderações feitas pelo 

Ministro LUIZ FUX, defendendo a possibilidade de se discutir o mérito – em caso de 

absolvição – mesmo com a ocorrência da prescrição. Veja-se: 

 

“Se o processo caminha para a absolvição, tal como nesse caso em que a 
Ministra Cármen Lúcia assumiu um feito já em tramitação, no meu modo de 
ver, apenas para colaborar, com a devida vênia, com os debates, é muito mais 
significativo para o réu uma sentença absolutória do que a decretação de 
prescrição, porquanto todos os autores que escrevem sobre a vida dos direitos, 
afirma que o Direito vive para o homem e não o homem para o Direito. Uma 
coisa é soar na coletividade que aquele homem teve a prescrição declarada a 
seu favor. Outra coisa é dizer-se que ele foi absolvido da acusação.  
Ora, num país em que a Constituição Federal da República tem como 
fundamentos a dignidade da pessoa humana, a tutela da honra e da imagem 
das pessoas, é muito mais significativo, muito mais expressivo que se profira 
uma sentença absolutória e, com isso, data máxima vênia, não precisar ir se 
impondo ao Juiz que, nos casos de absolvição, ele tenha essa obrigação. 
Evidentemente que, no caso da acusação procedente, tem que declarar a 
extinção da punibilidade. Agora, podendo absolver ao invés de decretar a 
prescrição, data maxima venia, é a solução que mais se adéqua à 
principiologia da Constituição Federal, maxime nesse fundamento da tutela 
da dignidade da pessoa humana”. 

 

Pois bem. 

 

Embora tenha o Juízo de piso, equivocadamente, considerado 

que os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, iniciados no ano de 2009, 

tiveram sua consumação prolongada no tempo até 2014, ver-se-á a seguir que esse 

                                                
300 STF, Ação Penal 465, Plenário, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, julgado em 24.04.2014.  
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entendimento, concessa venia, destoa da própria estrutura dogmática dos dois delitos, 

razão pela qual já se operou a prescrição da pretensão punitiva com relação a ambos. 

 

a) da prescrição do suposto crime de corrupção passiva 

 

A sentença afirma que, em 08.10.2009, data em que a OAS 

Empreendimentos assumiu o empreendimento imobiliário da BANCOOP, a unidade 

tríplex já estaria reservada ao Apelante.  

 

Oportuno transcrever alguns trechos do decisum: 

 

“296. Para ser mais exato, o ex-Presidente, quando o empreedimento 
imobiliário estava com a BANCOOP, teria pago por um apartamento simples, 
nº 141-A, cerca de R$ 209.119,73, mas o Grupo OAS disponibilizou a ele, 
ainda em 2009, o apartamento 164-A, triplex, sem que fosse cobrada a 
diferença de preço. Posteriormente, em 2014, o apartamento teria sofrido 
reformas e benfeitorias a cargo do Grupo OAS para atender ao ex-Presidente, 
sem que houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o MPF os valores da 
vantagem indevida em cerca de R$ 2.424.991,00, assim discriminada, R$ 
1.147.770,00 correspondente à diferença entre o valor pago e o preço do 
apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em benfeitorias e na aquisição de 
bens para o apartamento. 
 
[...] 
 
307. Afinal, nem a configuração do crime de corrupção, que se satisfaz com a 
solicitação ou a aceitação da vantagem indevida pelo agente público, nem a 
caracterização do crime de lavagem, que pressupõe estratagemas de ocultação 
e dissimulação, exigiriam para sua consumação a transferência formal da 
propriedade do Grupo OAS para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
524. José Adelmário Pinheiro Filho também declarou que foi procurado em 
2009 por João Vaccari Neto para que fosse verificado se a OAS poderia 
assumir os empreendimentos imobiliários da Bancoop. Afirma que o negócio 
era interessante à OAS Empreendimentos Imobiliários que pretendia ampliar a 
sua atuação em São Paulo e nas grandes capitais. No entanto, quanto ao 
empreendimento imobiliário no Guarujá, João Vaccari Neto teria lhe dito que 
haveria uma unidade da "família do Presidente Lula", a fim de convencê-lo a 
assumir um empreendimento que não ficava em qualquer capital. Após a 
aprovação pelo setor técnico da OAS Empreendimentos, concordou em assumir 
as obras. 
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[...] 
 
525. Afirma ainda que foi orientado, já em 2009, que o apartamento triplex, 
164-A, pertenceria à família do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a 
OAS não poderia comercializá-lo para terceiro. Foi, porém, autorizado a 
vender a unidade 141-A, que constava no contrato celebrado entre a 
BANCOOP e Marisa Letícia Lula da Silva. Em nenhum momento, foi a ele 
informado que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pagaria a diferença de 
preço entre o apartamento simples e o apartamento tríplex.  
 
[...] 
 
598. Com efeito e como já se adiantou em relação aos depoimentos do ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as provas documentais sintetizadas no 
item 418 confirmam a tese da acusação de que o apartamento 164-A, triplex, 
foi atribuído ao ex-Presidente e a sua esposa desde o início da contratação e 
que as reformas no imóvel foram feitas para atendê-los especificamente. 
 
[...] 
 
603. Desde o início, o que se depreende das rasuras na "Proposta de adesão 
sujeita à aprovação" e ainda do termo de adesão e compromisso de 
participação com referência expressa ao apartamento 174, que, embora não 
assinado, foi apreendido na residência do ex-Presidente, havia intenção oculta 
de aquisição do apartamento 174-A, que tornou-se posteriormente o 
apartamento 164-A, triplex, Edifício Salinas, Condomínio Solaris, no Guarujá. 
 
[...] 
 
606. Apesar da transferência do empreendimento imobiliário da BANCOOP 
para a OAS Empreendimentos em 08/10/2009, com aprovação em assembléia 
em 27/10/2009, nunca houve preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva ou 
Marisa Letícia Lula da Silva em seguir as regras impostas aos demais 
cooperados, de realizar a opção de compra ou desistência até trinta dias após 
a assembléia, pois a situação deles já estava, de fato, consolidada, com à 
atribuição a eles do apartamento 174-A, que tornou-se posteriormente o 
apartamento 164-A, triplex. 
 
607. Isso explica não só a omissão do casal, mas também a omissão da 
BANCOOP e da OAS Empreendimentos em realizar qualquer cobrança para 
que realizassem a opção de compra ou desistência ou retomassem o pagamento 
das parcelas pendentes para o apartamento 141-A. 
 
608. É o que também explica o fato do imóvel constar como "reservado" na 
documentação interna da OAS Empreendimentos ou jamais ter sido oferecido 
ao público para venda. 
 
[...] 
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611. Essas provas documentais corroboram os depoimentos que atribuem ao 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua esposa a propriedade do 
apartamento desde a transferência do empreendimento imobiliário da 
BANCOOP para a OAS Empreendimentos. 
 
612. Repetindo o que disse José Adelmário Pinheiro Filho, "o apartamento 
era do Presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os 
empreendimentos da BANCOOP, já foi me dito que era do Presidente Lula e 
de sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa 
de propriedade do Presidente". 
 
613. Os depoimentos em sentido contrário não são simplesmente compatíveis 
com esses documentos, pois não explicam o apontamento do apartamento 174 
(depois 164) no documento original de aquisição ou a palavra "triplex" 
rasurada, não explicam a apreensão no endereço do ex-Presidente de termo de 
adesão referente ao apartamento 174 (depois 164), não explicam o motivo do 
ex-Presidente e de sua esposa não terem, como todos os demais cooperados, 
realizado, como eram obrigados, a opção de compra ou de desistência do 
imóvel ainda no ano de 2009, ou ainda não explicam o motivo pelo qual não 
foram cobrados a tanto pela BANCOOP ou pela OAS Empreendimentos a 
realizar a opção de compra ou de desistência do imóvel, também não explicam 
a aludida matéria do Jornal OGlobo que, em 10/03/2010, com atualização em 
01/11/2011, portanto muito antes da investigação ou de intenção de 
investigação, já apontava que o ex-Presidente e sua esposa eram os 
proprietários de um apartamento triplex, no Residencial Cantábrico, depois 
denominado de Condomínio Solaris, no Guarujá, e também não explicam a 
aludida mensagem eletrônica de 06/09/2012 relativa à "atenção especial" da 
OAS Empreendimentos destinada ao apartamento 164-A. 
 
[...] 
 
641. Devem ser tidos, doutro lado, por verdadeiros os depoimentos de Mariuza 
Aparecida da Silva Marques, José Afonso Pinheiro, José Adelmário Pinheiro 
Filho, Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira, Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros, que, em diferentes graus e qualidade, revelaram 
que e o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa já eram titulares 
de fato do imóvel já em 2014 e, mesmo em alguns deles, desde a transferência 
do empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS 
Empreendimentos, já que consistentes com as provas documentais. 
 
[...] 
 
810. Ora, como já adiantado nos itens 304-309, não se está aqui a discutir a 
titularidade formal do imóvel ou questões de Direito Civil, mas sim crime de 
corrupção e lavagem de dinheiro, este último pressupondo condutas de 
dissimulação e ocultação. O imóvel, segundo a matrícula nº 104801 (evento 3, 
comp228), encontra-se em nome da OAS Empreendimentos, tendo sido, porém, 
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solicitado a José Adelmário Pinheiro Filho a ocultação da titularidade de 
fato, que era do ex-Presidente, e que o imóvel permanecesse em nome da 
OAS. 
 
876. Então trata-se de pagamentos efetuados a agente público federal por 
solicitação ou com aprovação deste, o que configura crime de corrupção e 
não outro crime ou conduta lícita. 
 
877. Parte dos benefícios materiais foi disponibilizada em 2009, quando a 
OAS Empreendimentos assumiu o empreendimento imobiliário, e parte em 
2014, quando das reformas e igualmente, quando em meados de 2014, foi 
ultimada a definição de que o preço do imóvel e os custos das reformas 
seriam abatidos da conta corrente geral da propina, o que teria ocorrido, 
segundo José Adelmário Pinheiro Filho, em reuniões havidas em 09 e 22 de 
junho de 2014.  
 
884. Responde por corrupção passiva do art. 317 do CP ao ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pelo recebimento de vantagem indevida decorrente em 
parte dos contratos do Consórcio CONEST/RNEST celebrados com a 
Petrobrás. 
 
893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 
correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes 
de lavagem de dinheiro. 
 
897. Não vislumbro concomitância ou confusão entre os crimes de corrupção e 
e de lavagem. 
 
898. O imóvel foi atribuído de fato ao ex-Presidente desde a transferência do 
empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS Empreendimentos 
em 08/10/2009, com ratificação em 27/10/2009. Repetindo o que disse José 
Adelmário Pinheiro Filho, "o apartamento era do Presidente Lula desde o dia 
que me passaram para estudar os empreendimentos da BANCOOP, já foi me 
dito que era do Presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e 
tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do Presidente". A partir de 
então, através de condutas de dissimulação e ocultação, a real titularidade do 
imóvel foi mantida oculta até pelo menos o final de 2014 ou mais 
propriamente até a presente data. 
 
899. De forma semelhante, os acertos de corrupção remontam a 2009, 
durante a contratação pela Petrobrás do Consórcio CONEST/RNEST, ainda 
que a definição final da utilização de parte dos créditos em benefício do ex-
Presidente tenha ocorrido posteriormente, em meados de 2014. 
 
900. Mesmo considerando a definição final do acerto de corrupção em junho 
de 2014, prosseguiram as condutas de ocultação e dissimulação, inclusive 
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com as reformas até o final de 2014, pelo menos, ou mais propriamente até a 
presente data. 
 
903. O crime de lavagem deve ser considerado como único já que abrange 
condutas que se prolongaram no tempo e que se complementam, como as 
fraudes documentais nos documentos de aquisição do imóvel, a manutenção 
do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, a agregação de valores ao 
imóvel através da reformas com ocultação do real beneficiário pela 
manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos.” 
 

 
Ora, a questão é extremamente simples. O próprio magistrado 

afirma que o Grupo OAS reservou ao Apelante, ainda em 2009, o apartamento 164-

A, triplex, sem que fosse cobrada a diferença de preço. Fosse isso realidade – 

hipótese cogitada por mera concessão dialética – obviamente a solicitação, o 

recebimento ou a aceitação de promessa de vantagem indevida ocorreu naquele 

momento. 

 

Vale lembrar, por oportuno, que o crime de corrupção passiva na 

modalidade solicitar ou aceitar promessa de vantagem indevida se consuma com a mera 

solicitação ou aceitação, prescindindo do efetivo recebimento da vantagem indevida, 

enquanto a modalidade de recebimento se consuma e se exaure com a concessão da 

vantagem indevida. 

 

Se o apartamento já estava reservado ao Apelante sem o 

correspondente pagamento da diferença entre a unidade simples e o tríplex, o crime de 

corrupção passiva já estaria, na (injurídica) lógica da sentença, consumado, 

independentemente da modalidade a ele imputada.  

 

A fim de justificar a duração do crime de corrupção pelo período 

de cinco anos (2009-2014), o juízo a quo consignou: 

 
“877. Parte dos benefícios materiais foi disponibilizada em 2009, quando a 
OAS Empreendimentos assumiu o empreendimento imobiliário, e parte em 
2014, quando das reformas e igualmente, quando em meados de 2014, foi 
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ultimada a definição de que o preço do imóvel e os custos das reformas seriam 
abatidos da conta corrente geral da propina, o que teria ocorrido, segundo 
José Adelmário Pinheiro Filho, em reuniões havidas em 09 e 22 de junho de 
2014.  
 
878. Foi, portanto, um crime de corrupção complexo e que envolveu a prática 
de diversos atos em momentos temporais distintos de outubro de 2009 a junho 
de 2014, aproximadamente. 
 
879. Parte do acerto de corrupção ocorreu ainda durante o mandato 
presidencial, ou seja, quando Luiz Inácio Lula da Silva ainda detinha a 
condição de agente público federal”. 

 

Novamente denota-se um equívoco técnico cometido pelo 

magistrado de 1ª grau. Afinal, se o benefício material – vantagem indevida – ocorreu em 

2009, o crime de corrupção, em qualquer modalidade aventada, já teria se consumado 

naquele momento. Vale ressaltar, entretanto, que no que tange à modalidade receber, 

dever-se-ia apontar o efetivo recebimento do apartamento – que pressupõe posse e 

desfrute – o que, como já exaustivamente demonstrado, não foi feito.  

 

Considerando a aceitação ou a solicitação em 2009, a 

disponibilização dos benefícios em 2014 constituiria mero exaurimento do crime de 

corrupção passiva. Considerando-se, ainda, a modalidade recebimento, ou a vantagem 

indevida teria sido concedida em 2009, consumando-se e exaurindo-se o delito, ou não 

haveria, em 2014, a qualidade de funcionário público pelo agente ativo do crime de 

corrupção passiva, que é elementar do tipo e, portanto, sua ausência implicaria a 

atipicidade da conduta. Há, assim, uma evidente confusão, na sentença, não apenas 

acerca da modalidade do crime de corrupção passiva, mas também acerca do que 

constituiria o exaurimento e a consumação do crime.  

 

Com efeito, não há o que se falar no referido delito após o período 

de dezembro de 2010, quando o Apelante não era mais funcionário público. E, ainda 

que se cogitasse essa possibilidade, deveria ter sido demonstrado: (i) a presença de outro 

funcionário público, hipótese em que poderia se cogitar da reprimenda na modalidade 
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participação – o que não foi aventado na sentença; ou (ii) a correlação entre a suposta 

vantagem indevida e a conduta relacionada à função pública, o que também não 

ocorreu.  

 

Vale rememorar que a imputação pelo crime de corrupção passiva 

ao Apelante se deu pela suposta indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa e 

Renato Duque no cargo. Ainda que fosse possível considerar que o Presidente da 

República possuía tal poder, esse ato só poderia ser atribuído ao Apelante até 2010 — 

ou seja, até o momento em que o Apelante exerceu o cargo de Presidente da República.  

 

E mais: Renato Duque e Paulo Roberto Costa deixaram a diretoria 

da Petrobras em 2012. Assim, por qualquer vértice abordado, não há como se 

cogitar do crime de corrupção passiva até 2014.  

 

Desse modo, imperioso, caso se mantenha o quantum imposto na 

sentença, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois a 

referida pena prescreve, no presente caso, em 06 (seis) anos, lapso temporal já 

transcorrido entre a suposta consumação do delito (em 08.10.2009) e o recebimento da 

denúncia (em 19.09.2016). 

 

Com efeito, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, a pena 

de 06 (seis) anos prescreve em 12 (doze) anos, prazo este que é reduzido pela metade, 

em virtude da idade do Apelante na data da sentença (72 anos301), conforme o art. 115 

do Código Penal. 

 

Deve-se lembrar, ademais, que o suposto crime se consumou 

ainda em 2009, o que, à luz da irretroatividade da norma penal mais gravosa, não 

permite a incidência da alteração que a Lei nº 12.234/2010 trouxe ao art. 110, § 1º, do 

                                                
301 Doc. 06. 
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CP, que proibiu a prescrição retroativa entre a data do crime e o recebimento da 

denúncia. Aplica-se, portanto, com fulcro no princípio do tempus regit actum, a redação 

primitiva do mencionado parágrafo primeiro do art. 110 do CP. Assim, transcorreu o 

prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, razão pela qual há 

de ser reconhecida a extinção da punibilidade. 

 

Ante as razões expostas, forçoso o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva retroativa do suposto delito de corrupção passiva, à luz dos arts. 

107, IV, 109, III e 115 do Código Penal.  

 

b) da prescrição do suposto crime de lavagem de dinheiro 

 

Caso seja mantida a pena cominada ao suposto crime de lavagem 

de dinheiro na sentença recorrida, há de ser reconhecida, também, a prescrição da 

pretensão punitiva retroativa. 

 

O magistrado de piso assevera que a ocultação da propriedade do 

apartamento tríplex teria ocorrido na data da assunção do empreendimento imobiliário 

pela OAS, mais precisamente no dia 08.10.2009.  

 

Oportuno transcrever alguns trechos da decisão: 

 

296. Para ser mais exato, o ex-Presidente, quando o empreedimento imobiliário 
estava com a BANCOOP, teria pago por um apartamento simples, nº 141-A, 
cerca de R$ 209.119,73, mas o Grupo OAS disponibilizou a ele, ainda em 
2009, o apartamento 164-A, triplex, sem que fosse cobrada a diferença de 
preço. Posteriormente, em 2014, o apartamento teria sofrido reformas e 
benfeitorias a cargo do Grupo OAS para atender ao ex-Presidente, sem que 
houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o MPF os valores da 
vantagem indevida em cerca de R$ 2.424.991,00, assim discriminada, R$ 
1.147.770,00 correspondente à diferença entre o valor pago e o preço do 
apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em benfeitorias e na aquisição de 
bens para o apartamento. 
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307. Afinal, nem a configuração do crime de corrupção, que se satisfaz com a 
solicitação ou a aceitação da vantagem indevida pelo agente público, nem a 
caracterização do crime de lavagem, que pressupõe estratagemas de ocultação 
e dissimulação, exigiriam para sua consumação a transferência formal da 
propriedade do Grupo OAS para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
[...] 
 
368. Por outro lado, há documentos que revelam que o apartamento 174-A, 
duplex, Edifício Navia do Empreendimento Mar Cantábrico, depois alterado 
para apartamento 164-A, triplex, Edifício Salinas, do Condomínio Solaris, 
nunca foi posto à venda pela OAS Empreendimentos desde que ela assumiu o 
empreendimento imobiliário em 08/10/2009, o que indica que estava 
reservado. 
 
369. Prova de que este imóvel estava reservado pode ser encontrada ainda em 
documentos da BANCOOP. Foi realizada perícia sobre os equipamentos de 
informática apreendidos na BANCOOP, conforme processo de busca e 
apreensão acima referido (decisão de 21/01/2016, evento 9, no processo 
5061744-83.2015.4.04.7000), sendo produzido o Laudo 368/2016 pelos peritos 
da Polícia Federal (evento 214, arquivo anexo2). Entre os arquivos, consta 
relação das unidades do Mar Cantábrico e a situação deles em 09/12/2008, 
conforme reprodução no evento 3, comp197. Apesar da referência à Marisa 
Letícia Lula da Silva como adquirente do apartamento 141, consta, em relação 
ao 174, que se trata de "Vaga reservada", a única unidade a encontrar tal 
anotação. 
 
[...] 

525. Afirma ainda que foi orientado, já em 2009, que o apartamento triplex, 
164-A, pertenceria à família do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a 
OAS não poderia comercializá-lo para terceiro. Foi, porém, autorizado a 
vender a unidade 141-A, que constava no contrato celebrado entre a 
BANCOOP e Marisa Letícia Lula da Silva. Em nenhum momento, foi a ele 
informado que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pagaria a diferença de 
preço entre o apartamento simples e o apartamento triplex. 
 
[...] 
 
603. Desde o início, o que se depreende das rasuras na "Proposta de adesão 
sujeita à aprovação" e ainda do termo de adesão e compromisso de 
participação com referência expressa ao apartamento 174, que, embora não 
assinado, foi apreendido na residência do ex-Presidente, havia intenção oculta 
de aquisição do apartamento 174-A, que tornou-se posteriormente o 
apartamento 164-A, triplex, Edifício Salinas, Condomínio Solaris, no Guarujá. 
 
[...] 
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606. Apesar da transferência do empreendimento imobiliário da BANCOOP 
para a OAS Empreendimentos em 08/10/2009, com aprovação em assembléia 
em 27/10/2009, nunca houve preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva ou 
Marisa Letícia Lula da Silva em seguir as regras impostas aos demais 
cooperados, de realizar a opção de compra ou desistência até trinta dias após a 
assembléia, pois a situação deles já estava, de fato, consolidada, com à 
atribuição a eles do apartamento 174-A, que tornou-se posteriormente o 
apartamento 164-A, triplex. 
 
[...] 
 
612. Repetindo o que disse José Adelmário Pinheiro Filho, "o apartamento 
era do Presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os 
empreendimentos da BANCOOP, já foi me dito que era do Presidente Lula e 
de sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa 
de propriedade do Presidente". 
 
[...] 
 
641. Devem ser tidos, doutro lado, por verdadeiros os depoimentos de Mariuza 
Aparecida da Silva Marques, José Afonso Pinheiro, José Adelmário Pinheiro 
Filho, Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira, Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros, que, em diferentes graus e qualidade, revelaram 
que e o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa já eram titulares 
de fato do imóvel já em 2014 e, mesmo em alguns deles, desde a transferência 
do empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS 
Empreendimentos, já que consistentes com as provas documentais. 
 

[...] 
 
646. Não sendo a titularidade de um imóvel, ainda que sem registro formal, 
um fato, por si ilícito, o esforço por parte do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva para ocultá-la é mais uma prova que corrobora a tese da acusação, 
de que a diferença entre o preço pago pelo apartamento 141, simples, e o 
custo das reformas, não seriam pagas pelo ex-Presidente e por sua esposa à 
OAS Empreendimentos, mas consumidas como vantagem indevida em um 
acerto de corrupção, como, aliás, afirmado por José Adelmário Pinheiro Filho 
e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. 
 

Mesmo assumindo-se como verdadeira tal conclusão para 

desenvolver o raciocínio, o crime de lavagem, caso mantido o quantum imposto pela 

sentença recorrida, também restaria prescrito.  
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Isso porque, se a ocultação da propriedade – frisando-se, aqui, 

que essa hipótese é admitida somente para fins de argumentação – remete ao ano de 

2009, já nesta época o crime de lavagem restaria consumado. 

 

Como bem se sabe, a lavagem de dinheiro é crime de ação 

múltipla, de modo que a realização de qualquer uma das condutas resulta em sua 

consumação. Oportuno, sobre o tema, trazer a lume uma vez mais o magistério de 

BADARÓ e BOTTINI
302: 

 
“O dispositivo descreve dois comportamentos distintos (ocultar e dissimular), 
aos quais atrela a mesma pena. Trata-se de crime de ação múltipla, com 
núcleos disjuntivos, de forma que a realização de qualquer das condutas 
concretiza a consumação. Inadmissível aqui o concurso de delitos se o agente 
pratica as duas ações no mesmo contexto e sobre os mesmos bens. As 
ocultações e dissimulações sequenciais, sobre o mesmo objeto – ou sobre 
aqueles resultantes de sua transformação ou substituição – consistem no 
mesmo processo de lavagem de dinheiro”.  
 

Não se olvida, aqui, a existência de discussão acerca da natureza 

permanente ou instantânea da lavagem de dinheiro, o que reflete no momento 

consumativo desse delito. 

 

No entanto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se 

posicionou reconhecendo que a lavagem de capitais é um crime de natureza instantânea 

com efeitos permanentes, o que pode ser verificado no voto do Eminente Ministro 

MARCO AURÉLIO na AP 863: 

 
“Questão de relevância maior é a determinação da natureza do crime 
imputado ao acusado. A depender da conclusão a que se chegue, será 
distinto o início da contagem dos prazos prescricionais – artigo 111 do 
Código Penal –, bem como poderá incidir o princípio da irretroatividade 
da lei penal. A lavagem de capitais é crime de natureza instantânea, com 
efeitos permanentes. O ato de ocultar ou dissimular, tipificado no artigo 
1º da Lei nº 9.613/1998, configura o delito no momento do cometimento. A 
manutenção do bem é decorrência ou desdobramento da conduta inicial. 

                                                
302 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 119.  
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A consumação ocorre no instante do ato, mas os efeitos perduram no 
tempo. Em outras palavras, o crime consuma-se imediatamente, com a 
ação de emprestar ao dinheiro a aparência própria a origem lícita, 
funcionando a manutenção e uso como mero efeito permanente da 
conduta inicial. Idêntica óptica deve ser adotada quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro na modalidade do inciso I do § 1º do artigo 1º do 
mesmo diploma legal, cuja consumação se dá no momento em que ocorre 
a conversão do ativo ilícito em ativos aparentemente lícitos, sendo o ato 
praticado com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem ilícita”.  
No mesmo sentido é o parecer da professora doutora Ada Pelegrini Grinover, 
anexado ao memorial apresentado pela defesa, para quem a 
lavagem de dinheiro, nas modalidades previstas na cabeça do artigo 1º da 
Lei nº 9.613/1988 é crime de estado ou, na linguagem tradicional, delito 
instantâneo de efeitos permanentes. Segundo a doutrinadora, a 
consumação se verifica na ocasião na qual cometida a conduta que faz 
surgir o estado novo – ainda que os efeitos, ou o novo estado, perdurem 
no tempo. 
Então, traça paralelo levando em conta a aplicação da lei no tempo. 
A assim não se concluir, ter-se-á que, ante o fato de haver ocorrido 
elastecimento normativo quanto ao crime antecedente, poderá ser 
aplicada lei nova a prática que, anteriormente, presente a redação 
primitiva da Lei nº 9.613/1998, não era considerada tipo penal. Citando Roxin, 
aponta: ainda que o autor siga se aproveitando do estado criado pela conduta 
perpetrada, isso não pressupõe continuidade ou permanência delitiva. Em 
síntese, quando efetuado depósito em conta bancária no estrangeiro, quer em 
nome do réu, quer de terceiro – interposta pessoa –, procedeu-se à lavagem do 
dinheiro. Tanto é assim que certo banco questionou a aparência criminosa”. 

 

Diverso não é o entendimento doutrinário.  

 

Conforme apontam BADARÓ e BOTTINI
303, o crime de lavagem de 

dinheiro tem natureza instantânea, consumado, portanto, no instante de sua prática: 

 

“E, pelo prisma objetivo, nos parece que os crimes de lavagem de dinheiro, na 
forma do caput, têm caráter instantâneo. O ato de ocultar ou dissimular torna 
consumado o delito no instante de sua prática. A manutenção do bem 
mascarado é mera decorrência ou desdobramento do ato inicial. Trata-se de 
crime instantâneo de efeitos permanentes, no qual a consumação ocorre no 
instante do ato, mas seus efeitos perduram no tempo”. 
 

                                                
303 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 135.  
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Importante ressaltar, também, o consolidado entendimento sobre 

o caráter instantâneo dos demais crimes cujo bem jurídico tutelado também é a 

administração da justiça. Tal ponto foi corretamente apontado pelos referidos autores304: 

 
“Parece a interpretação mais adequada do ponto de vista sistemático, dada a 
natureza também instantânea dos demais crimes contra a administração da 
justiça, ainda que em diversos deles os efeitos da obstrução da justiça 
perdurem no tempo. Note-se que na denunciação caluniosa (art. 339 do CP), 
na falsa comunicação de crime (art. 340 do CP), na autoacusação falsa (art. 
341 do CP), no falso testemunho (art. 342 do CP), na fraude processual (art. 
347 do CP), e no favorecimento real (art. 349 do CP) – crime-irmão da 
lavagem de dinheiro – o delito se consuma no ato inicial, com o 
comportamento típico, mesmo que seus efeitos sobre a administração da 
justiça se prolonguem, e mesmo que sua cessação esteja sob domínio do 
autor, que a qualquer tempo pode se retratar ou revelar a fraude 
Da mesma forma, a lavagem de dinheiro se consuma imediatamente, no ato 
de encobrimento inicial. É nesse momento que o autor afeta a administração 
da justiça. Ainda que ele tenha o poder de interrupção durante todo o período 
de encobrimento, isso não torna o crime permanente, como ocorre com os 
demais crimes contra a administração da justiça citados. Fosse a capacidade 
de restituição do status a quo o elemento definidor dos crimes permanentes, 
delitos como o furto também teriam essa natureza, pois o autor pode a 
qualquer tempo devolver os bens e fazer cessar a lesão patrimonial”.  
 

Desse modo, também não se mostra adequado classificar o crime 

de lavagem como de caráter permanente sob a justificativa de que a ocultação e 

dissimulação se prolongam no tempo.  

 

Isso porque, para se considerar um crime como sendo de natureza 

permanente, é necessária a consumação permanente. E a mera inércia do agente – 

mantendo o suposto bem ilícito oculto – não altera a natureza do delito. Seria necessário 

um esforço contínuo do agente para o mascaramento do bem, o que não ocorre nas 

condutas de ocultar ou dissimular.  

 

Essa diferenciação é precisamente esclarecida pelo magistério de 

BITTENCOURT
305: 

                                                
304 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 135. 
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“[...] o fato de o agente continuar beneficiando-se com o resultado, como no 
furto, não altera a sua qualidade de instantâneo. Permanente é aquele crime 
cuja consumação se alonga no tempo, dependente da atividade do agente, que 
poderá cessar quanto este quiser (cárcere privado, sequestro). Crime 
permanente não pode ser confundido com crime instantâneo de efeitos 
permanentes (homicídio, furto), cuja permanência não depende da 
continuidade da ação do agente”.  

 

Não deve prosperar o entendimento de que o crime teve sua 

consumação prolongada até junho/2014, como fez a sentença recorrida. Mesmo que se 

admitisse a suposta ocultação da propriedade da unidade tríplex, esta teria se dado, 

insista-se, em 08.10.2009, data em que o suposto delito já teria restado consumado. Os 

demais atos apontados constituem mera decorrência de tal ocultação.  

 

Necessário observar, ante as razões expostas, a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva retroativa, em virtude do decurso de prazo maior do 

que o lapso temporal prescricional, entre a suposta consumação do delito de lavagem 

(em 08.10.2009) e o recebimento da denúncia (em 19.10.2016). 

 

Com efeito, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a pena 

de 03 (três) anos e meio prescreve em 08 (oito) anos, prazo este que é reduzido pela 

metade, resultando em 04 (quatro) anos, em razão da idade do Apelante na data da 

sentença (72 anos), conforme o art. 115 do Código Penal. 

 

Deve-se lembrar, ademais, que o suposto crime se consumou 

ainda em 2009, o que, à luz da irretroatividade da norma penal mais gravosa, não 

permite a incidência da alteração que a Lei nº 12.234/2010 trouxe ao art. 110, § 1º, do 

CP, que proibiu a prescrição retroativa entre a data do crime e o recebimento da 

denúncia. Aplica-se, portanto, com fulcro no princípio do tempus regit actum, a redação 

primitiva do mencionado parágrafo primeiro do art. 110 do CP. Assim, transcorreu o 

                                                                                                                                          
305 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, p. 291.  
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prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, razão pela qual há 

de ser reconhecida a extinção da punibilidade. 

 

Ante as razões expostas, forçoso o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva retroativa do suposto delito de lavagem de dinheiro, à luz dos 

arts. 107, III, 109, IV e 115 do Código Penal.  

 

VI.8. DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

No caso desta Egrégia Corte confirmar a condenação imposta 

pelo magistrado de 1º grau – hipótese cogitada por mera concessão dialética – faz-se 

necessário que se aguarde a discussão do tema pelos Tribunais Superiores, para que só 

depois se extraia as consequências da pena, caso assim se entenda.  

 

Não se pode ignorar, no caso em concreto, a existência de 

diversas controvérsias constitucionais e infraconstitucionais, que certamente serão 

objeto de discussão nos Tribunais Extraordinários, acaso não reconhecidas pelo v. 

acórdão a ser proferido por esta Turma Julgadora.  

 

Destacam-se, exempli gratia, as cláusulas constitucionais do 

devido processo legal, a imparcialidade do órgão jurisdicional e a presunção de 

inocência.  

 

A defesa não desconhece o quanto decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC 126.292 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 

44. Todavia, deve ser considerado que tais decisões não são revestidas de caráter 

vinculante.  
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Também não se pode desconsiderar – com todas as vênias aos 

Eminentes Ministros que votaram a favor da execução prematura da pena – a clara 

ofensa à presunção de inocência, princípio norteador do processo penal.  

 

Nesse ponto, oportuno trazer a lume diversas decisões proferidas 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal, repelindo a execução provisória da pena, após 

os dois julgamentos acima citados, como, por exemplo, o voto do Ministro MARCO 

AURÉLIO na medida cautelar no HC 141.342, na qual, de forma brilhante, assentou: 

 
“Não se pode potencializar o decidido pelo Pleno no habeas corpus nº 
126.292, por maioria, em 17 de fevereiro de 2016. Precipitar a execução da 
pena importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis. Conforme 
dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. 
Descabe inverter a ordem do processo-crime – apurar-se para, selada a culpa, 
prender-se, em verdadeira execução da pena.  
Ao tomar posse neste Tribunal, há 26 anos, jurei cumprir a Constituição 
Federal, observar as leis do País, e não a me curvar a pronunciamento que, 
diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer forma, está-se no Supremo, 
última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. O julgamento virtual, 
a discrepar do que ocorre em Colegiado, no verdadeiro Plenário, o foi por 6 
votos a 4, e o seria, presumo, por 6 votos a 5, houvesse votado a ministra Rosa 
Weber, fato a revelar encontrar-se o Tribunal dividido. A minoria reafirmou a 
óptica anterior – eu próprio e os ministros Celso de Mello, Ricardo 
Lewandowski e Dias Toffoli. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida 
República! Que cada qual faça a sua parte, com desassombro, com pureza 
d’alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da 
segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não de maioria eventual – 
segundo a composição do Tribunal –, mas da Constituição Federal, que a 
todos, indistintamente, submete, inclusive o Supremo, seu guarda maior. Em 
época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência 
democrática, a resistência republicana.” 

 

Esse posicionamento foi reafirmado pelo referido ministro no HC 

142.869.  
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Em decisão proferida no dia 1º.07.2016 — posterior ao 

julgamento do HC 126.292 – o Decano da Suprema Corte, Ministro CELSO DE MELLO, 

também rechaçou a possibilidade da execução provisória da pena: 

 
“Não constitui demasia reafirmar que, em nosso sistema jurídico, ninguém 
pode ser despojado do direito fundamental de ser considerado inocente até que 
sobrevenha o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, 
inciso LVII). E a razão é simples: a presunção de inocência apoia-se nos 
fundamentos que estruturam o próprio modelo político-jurídico conformador 
do Estado Democrático de Direito, no qual as imputações criminais jamais se 
presumem provadas, como esta Suprema Corte tem reiteradamente advertido 
em seu magistério jurisprudencial: 
‘AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA 
PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA – Nenhuma 
acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua 
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar, de forma 
inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do 
acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra 
que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), 
criou para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, 
a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 
20/12/37, art.20, n.5). Precedentes.’ (HC 84.580/SP, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO) 
A consagração constitucional da presunção de inocência como direito 
fundamental de qualquer pessoa – independentemente da gravidade ou da 
hediondez do delito que lhe haja sido imputado – há de viabilizar, sob a 
perspectiva da liberdade, uma hermenêutica essencialmente emancipatória 
dos direitos básicos da pessoa humana, cuja prerrogativa de ser sempre 
considerada inocente, para todos e quaisquer efeitos, deve prevalecer até o 
superveniente trânsito em julgado da condenação criminal.” 

 

O Ministro RICARDO LEWANDOWSKI recentemente deferiu 

medida liminar afastando a execução provisória (HC 135752), em decisão proferida no 

dia 27.07.2016: 

 
“Se, por um lado, o princípio constitucional da presunção de inocência não 
resta malferido diante da previsão, em nosso ordenamento jurídico, das 
prisões cautelares, desde que observados os requisitos legais, por outro, não 
permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação 
penal transitada em julgado, sobretudo sem qualquer motivação idônea para 
restringir antecipadamente sua liberdade.” 
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Outra decisão emanada do Supremo Tribunal Federal merece 

destaque: O Ministro GILMAR MENDES – que votou a favor da execução provisória da 

pena no HC 126.292 e nas ADCs 43 e 44 – reconsiderou seu posicionamento, 

sedimentando que a execução da pena deve aguardar, no mínimo, decisão exarada pelo 

STJ em sede de Recurso Especial (HC 146.815/MG). 

 

O E. Superior Tribunal de Justiça também já destacou que a 

execução da pena após o acórdão condenatório não é automática: 

 

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CP. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. DEFERIDO EM SENTENÇA O DIREITO DE 
RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ESGOTADA A JURISDIÇÃO 
ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
ORDEM CONCEDIDA. 
1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento do ARE n. 964.243, sob a sistemática da repercussão geral, é 
possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau 
de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a 
efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele 
tutelados. 
2. Na hipótese em que foi permitido à ré recorrer em liberdade, soa 
desarrazoado que a expedição de mandado de prisão ocorra de forma 
automática, tão logo seja prolatado ou confirmado o acórdão condenatório, 
ainda passível de integração pelo Tribunal de Justiça. 
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, assegurar à paciente o direito 
de aguardar em liberdade o esgotamento da jurisdição ordinária.”306 

 

Ademais, em julho e agosto de 2017, os Ministros MARCO 

AURÉLIO e RICARDO LEWANDOWSKI, mais uma vez, rechaçaram a execução prematura 

da pena (Habeas Corpus 138.086, 138.088 e 138.092, de relatoria do primeiro e HC 

145.486, relatado pelo segundo). Oportuno transcrever trecho da decisão prolatada no 

último writ mencionado:  

 

“[...] A antecipação do cumprimento da pena, na espécie, somente poderia 
ocorrer mediante um pronunciamento específico e justificado que 
demonstrasse, à saciedade, e com base em elementos concretos, a necessidade 

                                                
306 STJ, HC 366.907/PR, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.12.2016. 
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da custódia cautelar. Por essas razões, constatada a excepcionalidade da 
situação em análise, defiro a medida liminar, para que seja suspensa a 
execução da pena imposta ao paciente, até que o mérito deste habeas corpus 
seja julgado pelo colegiado competente”.  

 
A crítica à execução provisória da pena também emana dos mais 

respeitáveis juristas que, com abordagem científica e com a melhor técnica, assentaram: 

 

ALEXANDRE MORAIS DA ROSA
307:  

 
“Um ministro. Não foi o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a diferença do 
placar. O pensamento conservador e de quem não compreende 
adequadamente o sentido democrático da presunção de inocência. O estrago 
que faz uma escolha errada para a mais elevada corte. Aprendamos”. 
 
LENIO LUIZ STRECK (um dos subscritores da ADC 44)308: 
  
“A maioria de seis votos fez política jurídica. Não fez Direito. O STF agiu 
como poder constituinte. Foram pronunciamentos morais sobre como deve ser 
o direito penal. Mas isso não compete ao STF. Interessante foi a tese da 
interpretação conforme a Constituição do artigo 283. Só que foi proposta uma 
interpretação para colocar o artigo 283 contra e não conforme a 
Constituição. Uma jaboticaba. Criamos uma Auslegung gegen die Verfassung 
(interpretação contra a CF)? Agora o STF está numa sinuca: face aos efeitos 
cruzados de ADC e ADI (artigo 28 da Lei 9.828), o STF terá que dizer que o 
artigo 283 é inconstitucional. Mas nenhum dos Ministros disse que o artigo 283 
era inconstitucional. Ademais, estão erradas as manchetes que dizem que a 
decisão vincula. Cautelar indeferida de ADC não vincula”. 
 
CEZAR ROBERTO BITTENCOURT

309: 
 
“Não se ignora, diga-se de passagem, que o Estado brasileiro tem direito e 
interesse em punir indivíduos que tenham condutas que contrariam a ordem 
jurídica, podendo aplicar sanção àqueles que cometem ilícitos. No entanto, esse 
direito-dever de punir do Estado deve conviver e respeitar a liberdade pessoal, 
um bem jurídico do qual o cidadão não pode ser privado, senão dentro dos 
limites legais. 
Ora, os princípios e garantias consagradas no texto constitucional não podem 
ser ignorados ou desrespeitados e a Suprema Corte está aí para reafirmá-los, 

                                                
307 Disponível em http://www.conjur.com.br/2016-out-06/moro-aplaude-lenio-lamenta-veja-repercussao-
decisao-stf. Acesso em: 05 ago. 2017. 
308 Disponível em http://www.conjur.com.br/2016-out-06/moro-aplaude-lenio-lamenta-veja-repercussao-
decisao-stf. Acesso em: 05 ago. 2017. 
309 http://www.conjur.com.br/2016-fev-18/cezar-bittencourt-dia-terror-stf-rasga-constituicao 
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defendê-los e impedir decisões que os contrariem, reformando-as ou caçando-
as, exatamente o contrário do que fez neste julgamento”. 
 

Ante a inexistência do caráter vinculante do quanto decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no HC 126.292 e na Medida Cautelar das ADCs 43 e 44, 

impõe-se a este Tribunal aplicar o entendimento que prestigia as garantias fundamentais 

do Apelante, assegurando-lhe o direito de ser considerado inocente até o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, e, por conseguinte, extraindo as consequências 

de eventual condenação somente após o título definitivo.  

 

– VII – 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“[...] os julgamentos do Poder Judiciário, 
proferidos em ambiente de serenidade, não 
podem deixar‐se contaminar, qualquer que seja 
o sentido pretendido, por juízos paralelos 
resultantes de manifestações da opinião pública 
que objetivem condicionar o pronunciamento de 
magistrados e Tribunais, pois, se tal pudesse 
ocorrer, estar‐se‐ia a negar, a qualquer acusado 
em processos criminais, o direito fundamental a 
um julgamento justo, o que constituiria 
manifesta ofensa não só ao que proclama a 
própria Constituição, mas, também, ao que 
garantem os tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil ou aos quais o 
Brasil aderiu”.310 
 

Ao longo de todo o procedimento de primeiro grau e, agora, no 

conteúdo destas Razões de Apelação, a Defesa demonstrou e desconstruiu as frágeis 

imputações do órgão acusatório – acatadas pela sentença prolatada e ora contestadas.  

 

                                                
310 Voto do Ministro Decano Celso de Mello na Ação Penal 470/STF.  
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Não se podem ignorar as peculiaridades que abrangem esta 

persecução criminal: nunca antes na História deste País se viu tamanha exposição das 

partes envolvidas, tanto em relação aos defendentes quanto aos acusadores e julgador. 

 

Ademais, foi explícita a utilização de meios extraprocessuais 

pelos órgãos estatais na tentativa de construir e fortalecer uma narrativa que, mesmo 

sem suporte fático, fosse capaz de atingir o objetivo condenatório – como se confirmou 

posteriormente.  

 

Foi inédita a conjunta atuação – como se um time formassem – do 

Ministério Público Federal e do Juiz Federal responsáveis pela demanda, que se 

utilizaram fartamente dos meios de comunicação – mídias e redes sociais –, além de 

palestras e campanhas legislativas. 

 

Criou-se um inimigo que ninguém pode negar, levantando uma 

bandeira à qual ninguém se opõe: somos contra a corrupção! 

 

A partir desse lema, iniciou-se o vale-tudo: cobertura inédita de 

um processo criminal, a exposição do Apelante e de sua família – bem como de seus 

advogados, buscando prejudicar, de mais uma forma, o seu exercício de defesa –, 

coletivas de imprensa espalhafatosas, manifestações indevidas em redes sociais, 

comparecimento em premiações de grandes conglomerados midiáticos, ameaças de 

renúncia aos cargos, enfim, atuação bem distante da sobriedade que se espera de 

profissionais da Justiça. 

 

Tudo isso com o fim de se buscar amplo apoio daquela camada da 

população que possui voz, para que houvesse pressão e clamor suficientes para uma 

condenação sem provas.  

 

Deu certo. 
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As provas – que deveriam ser elemento central em um processo 

penal – são coadjuvantes na cena armada, recheada de retóricas e messianismo. Tão 

secundárias que alguns se permitem afirmar ser a sentença “tecnicamente 

irrepreensível” sem mesmo ter tido acesso a elas.  

 

No decurso do processo, a sensação era de que havia duas partes 

em contraposição: o Apelante e a autodenominada “Operação Lava Jato” – sem 

qualquer mediador imparcial a fiscalizar a colheita de provas e, ao final, proferir uma 

decisão justa.  

 

A sentença, aqui atacada, se desenvolve com forte teor político 

(“lawfare”), parecendo mais ter sido preparada como discurso de palanque do que 

análise dos autos. Não à toa, o magistrado ocupa cerca de um terço dela tentando se 

defender de fundadas críticas, outro bom tanto se referindo a procedimentos diversos ao 

discutido, pouco restando para a tentativa de demonstrar a existência de condutas 

criminosas – e de sua autoria – que justificassem a condenação.  

 

Por conta disso, o resultado é uma – já esperada diante do 

comportamento parcial das partes – condenação cujo arrimo é a palavra de corréus em 

inédita colaboração premiada informal, que serve de liga ao contexto imaginário da 

acusação.  

 

Não é possível permitir que vaidades distorçam o Processo Penal, 

com graves violações de direitos fundamentais (demonstradas ao longo do presente 

recurso) e casuísmos (“inovações”), sob o pretexto de que estaríamos diante de nova 

criminalidade. Como se houvesse algum fim que justificasse o desprezo à 

Constituição e às garantias lá previstas. O princípio da legalidade é espinha dorsal do 

Direito Penal e deve ser integralmente observado, sem hesitações. 
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Certamente, é imensa a responsabilidade da decisão a ser tomada 

neste caso. Assim como o é em relação a qualquer outro, visto que toda e qualquer 

pessoa deve ser igualmente tratada perante a lei, sem mais, nem menos.  

 

Pertinente, no momento, trazer citação de ALEXANDRE MORAIS 

DA ROSA
311: 

 
“Operar no direito penal pressupõe enfrentar a grande mídia em que o 
discurso punitivista é a palavra de ordem”.  

 
O que se espera deste Tribunal, é que a atuação se paute pelos 

princípios constitucionais e legais, tomando como único norte as provas produzidas 

durante o procedimento e que deverão fundamentar a decisão.  

 

Tem-se a certeza de que esta Egrégia Corte, à qual se recorre, 

não se deixará influenciar por juízos paralelos emanados de parte da opinião 

pública e de determinados veículos da imprensa, e decidirá, imparcialmente, 

enobrecendo a atividade jurisdicional, a Lei, a Constituição Federal e todos os 

direitos e garantias fundamentais nela previstos e conquistadas com duro esforço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
311 MORAIS DA ROSA, Alexandre. Teoria dos Jogos e Processo Penal, A Short Introduction, 2ª edição 
revista e ampliada. Ed. Empório Modara, p. 44. 
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– VIII – 

DOS PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, requer-se preliminarmente: 

 

(i) A nulidade do processo, a partir do recebimento da denúncia, por incompetência 

da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e 

julgamento dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados 

ao Apelante (art. 70 do CPP), devendo os autos ser remetidos aos Foros 

Competentes; 

 

(ii) A nulidade do processo, a partir do recebimento da denúncia, por incompetência 

da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e 

julgamento dos crimes praticados contra sociedade de economia mista, devendo 

ser os autos remetidos ao Foro Competente; 

 

(iii) A nulidade de todos os atos do processo, a partir do recebimento da denúncia, 

pela patente suspeição do magistrado que conduziu o processo; 

 

(iv) A nulidade de todos os atos do processo, a partir do oferecimento da denúncia, 

pelos sucessivos indeferimentos de produção de provas, que implicaram 

cerceamento de defesa; 

 

(v) A nulidade da sentença, por violar o princípio da correlação entre a sentença e a 

denúncia; 

 

(vi) A nulidade da sentença, por patente falta de fundamento, em violação ao artigo 

93, IX, da Constituição Federal; 
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(vii) E, ainda, seja o Apelante reinquirido, com supedâneo no art. 616 do Codex 

Processual Penal, para que preste, perante um órgão judicial imparcial e 

independente, os esclarecimentos necessários sobre os fatos em exame, 

especialmente acerca das alegações de Léo Pinheiro — máxime diante dos 

defeitos apontados na inquirição realizada em primeiro grau. 

 

No mérito, requer-se: 

 

(viii) A absolvição do Apelante, por restar provada a inexistência dos fatos imputados 

ou pela atipicidade das condutas ou, ainda, por insuficiência de provas para a 

condenação, com fundamento no art. 386, I, II, III, ou VII do Código de 

Processo Penal; 

 

Ou — apenas para que os subscritores se desincumbam de um 

dever profissional, pois os autos não permitem qualquer juízo de culpa do Apelante —, 

pede-se em caráter subsidiário: 

 

(ix) Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para ambos os crimes, 

com fulcro nos arts. 107, IV, 109, III e 115 do Código Penal (corrupção passiva) 

e arts. 107, III, 109, IV e 115 do Código Penal (lavagem de dinheiro); 

 

(x) A redução das penas a ele imputadas, tanto corporal quanto de multa; 

 

(xi) O afastamento do arbitramento do dano mínimo, por não ter sido produzida 

prova acerca do suposto prejuízo sofrido pela Petrobras, ou que haja delimitação 

da responsabilidade patrimonial pelos supostos danos causados ou, ainda, que 

haja tratamento isonômico entre os corréus; 
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   Por fim, na longínqua hipótese de serem indeferidos todos os 

pedidos formulados, requer-se seja assegurado ao Apelante o direito de em liberdade 

recorrer aos Tribunais Superiores, que certamente reverterão a injusta condenação, 

diante das patentes violações a normas constitucionais e infraconstitucionais aqui 

prequestionadas. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

De São Paulo (SP) a Porto Alegre (RS), 11 de setembro de 2017. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 

 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 

 

LARISSA TEIXEIRA. QUATTRINI 

OAB/SP 175.235  

 

MARIA DE LOURDES LOPES 

OAB/SP 77.513 

 

PAULA NUNES MAMEDE ROSA 

OAB/SP 309.696 

 

LUIS HENRIQUE P. SANTOS 

OAB/SP 401.945 

 

ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE 

OAB/SP 390.453 

 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 

OAB/SP 396.470 

 

SOFIA LARRIERA SANTURIO 

OAB/SP 283.240 

 

PEDRO H. VIANA MARTINEZ 

OAB/SP 374.207 

AMANDA ZECCHIN DAS CHAGAS 

OAB/SP 401.096 

  


