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(TRFCRW) 
 
 
SENTENÇA 
 
Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 52/81) em           
desfavor de EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO,          
ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR, ALBERT PHILLIP CLOSE, LUIZ          
ALBERTO LAGE DA FONSECA, LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI,        
EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, RICARDO MARCELO BESTER, e        
ELIO MOTI SONNENFELD, imputando-lhes duas condutas. 
 
A primeira de, entre 1º/8/2008 e 22/4/2010, agindo em unidade de desígnios e             
pluralidade de condutas, na qualidade de dirigentes e representantes da Embraer S.A,            
excetuado ELIO MOTI SONNENFELD, que atuou como seu agente, prometer e pagar            
US$ 3.520.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil dólares americanos) a Carlos            
Piccini Núñez, Coronel da Força Aérea Dominicana e, ao tempo dos fatos, Diretor de              
Projetos Especiais do Ministério das Forças Armadas Dominicanas, para determiná-lo a           
praticar os seguintes atos em sua esfera de competência: a) incentivar, apoiar e facilitar              
a aquisição, pela República Dominicana, de oito aeronaves militares Super Tucano da            
Embraer S.A, pelo preço total de US$ 92.000.000,00 (noventa e dois milhões de             
dólares americanos), chamando a atenção das esferas competentes, em especial do           
Poder Legislativo da República Dominicana, para a conveniência do negócio e           
defendendo a aprovação de acordo de financiamento entre a República Dominicana e            
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ¿ BNDES no qual figurava             
como interveniente a Embraer S.A.; e b) intervir pessoalmente na execução do contrato             
de compra e venda dessas aeronaves, aportando a maior medida possível de boa             
vontade e mantendo interlocução fluida e direta com a Embraer S.A.  
 
A segunda de, entre 1º/9/2008 e 24/6/2010, agindo em unidade de desígnios e             
pluralidade de condutas, na qualidade de dirigentes da Embraer S.A., excetuado ELIO            
MOTI SONNENFELD, que atuou como seu agente, concorrer para que Carlos Piccini            
Núñez, Coronel e Diretor de Projetos Especiais da Força Aérea Dominicana,           
dissimulasse a origem e a natureza de US$ 3.520.000,00 (três milhões, quinhentos e             
vinte mil dólares americanos), consistentes na vantagem indevida que, como autor de            
corrupção ativa, solicitou e lhe foi remetida. 
 
Segundo a denúncia, a prova das condutas descritas se extrai dos seguintes            
elementos: (a) o contrato de compra e venda das aeronaves (anexo II); (b) o contrato               



de financiamento entre o BNDES e a República Dominicana, com a Embraer S.A. como              
interveniente (fls. 366 e ss.)1; (c) conjunto de mensagens de correio eletrônico (mídia a              
fl. 872) entre os denunciados e entre alguns deles e Carlos Piccini Núñez, trocadas              
entre 2008 e 2010, que retratam as tratativas de solicitação e promessa de vantagem              
indevida e de ocultação da origem e da natureza dos recursos que a corporificaram; (d)               
três comprovantes de transferência bancária internacional, um da Embraer         
Representations LLC, subsidiária norte-americana da Embraer S.A., para a empresa          
4D, sediada na República Dominicana (f. 24 do anexo III), e dois da Embraer LLC para                
a empresa Globaltix, sediada no Uruguai (fls. 126/127 do anexo III); (e) ata do Senado               
da República Dominicana (fls. 338/343), que, além de impressa, está disponível no            
portal eletrônico daquela instituição na rede mundial de computadores, que retrata           
intervenções de Carlos Piccini em favor do negócio; (f) depoimentos de Bráulio            
Innocêncio da Mota Neto (fl. 183), Dulce Maria Silva de Campos Riecken (fl. 184), José               
Vitor da Rocha (fl. 180), Marlon Castilho da Mata Silveira (fl. 182), Ricardo Araújo de               
Siqueira (fl. 181), Rubens Mathias Bueno (fl. 179) e Margarida Bredeschi (fls. 73/75 dos              
autos apensos nº 1.30.001.006356/2013-85), empregados e ex-empregados da        
Embraer S.A, que, em seu conjunto, fazem referência a anomalias na fixação de             
percentual fracionado a título de comissão e na condução dos processos de            
pagamento às empresas 4D e Globaltix, assim como relatam não ter havido atuação da              
empresa 4D como prestadora de serviço à Embraer S.A. na República Dominicana; (g)             
elementos colhidos no curso de busca e apreensão conduzida no escritório de ELIO             
MOTI SONNENFELD no Rio de Janeiro/RJ, que incluem crachá da Embraer S.A. em             
seu nome e agenda com telefones de dois dos denunciados, e revelam que funcionam              
no endereço duas empresas, uma com objeto relativo a consultoria em matéria de             
logística, mas que parece atuar na intermediação comercial na área de defesa            
aeroespacial (Logística Consultoria Ltda.), e outra com objeto relativo a negócios           
imobiliários (Danjon Empreendimentos Imobiliários Ltda.).  
 
Os elementos relacionados nos itens ¿a¿, ¿c¿ e ¿d¿ foram obtidos, informou o             
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio de cooperação jurídica internacional em          
matéria penal com Estados Unidos da América, cuja solicitação foi precedida de            
autorização judicial do MM. Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São              
José dos Campos, quando ainda não havia elementos indicativos de lavagem de            
ativos; indícios estes que, quando enviados pelos Estados Unidos da América,           
provocaram o declínio da competência por aquele Juízo, e a distribuição do feito a este               
Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por prevenção. 
 
Quanto à individualização das condutas, aduz a denúncia que, ao tempo dos fatos,             
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS e ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO eram          



Vice-Presidentes da Embraer S.A.; ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR, LUIZ           
EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI e RICARDO MARCELO BESTER, seus        
diretores; ALBERT PHILLIP CLOSE, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA e          
EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, seus gerentes. ELIO MOTI        
SONNENFELD atuou, em mais de um contrato internacional, como representante          
comercial da Embraer S.A. 
 
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS teria prometido a vantagem indevida a Carlos           
Piccini Núñez entre 1º/8/2008 e 1º/9/2008. Naquele período, já ultimadas as           
negociações sobre preço, modelo, configuração e quantidade das aeronaves Super          
Tucano a serem adquiridas pela República Dominicana e sobre o pacote de serviços             
de apoio técnico e operacional que integraria o negócio, ainda estava pendente de             
aprovação pelo Senado daquele país o contrato de financiamento, que era essencial ao             
negócio.  
 
Segundo a denúncia, esse contrato acabou por ser aprovado pelo Senado da            
República Dominicana em setembro de 2008; teve como partes a República           
Dominicana e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e            
como interveniente a Embraer S.A.. EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS teria          
prometido, inicialmente, como afirma a denúncia, pagamento da vantagem em duas           
parcelas: a primeira de US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares            
americanos) e a segunda de US$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil dólares            
americanos). E teria incluído na promessa, em etapa ainda bastante preliminar das            
tratativas, parcela inicial adicional de US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos). 
 
Esse escalonamento acabou por ser cumprido, mas as parcelas mais elevadas           
somente foram pagas em maio e junho de 2010, em razão de dificuldades criadas              
pelos controles internos da Embraer S.A., que em mais de uma ocasião questionaram             
ou dificultaram as transações que dissimularam os pagamentos. 
 
Para abrir e manter os canais de interlocução pelos quais teria prometido a vantagem,              
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS contou com o auxílio de LUIZ EDUARDO           
ZORZENON FUMAGALLI. Funcionando como ponto de contato da Embraer, esse          
último teria recebido de Carlos Piccini Núñez, em 25/8/2008, solicitação nesse sentido,            
e a transmitido a EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, instruindo a ambos sobre a             
utilização de canal discreto para manterem interlocução. 
 
Asseverou a denúncia que as mensagens de correio eletrônico nela transcritas           
comprovam o que afirma quanto à individualização das condutas. As de 25/8/2008            



mostram, segundo a acusação, explicitamente, por seu texto e contexto, que os            
contatos entre EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, LUIZ EDUARDO ZORZENON         
FUMAGALLI e CARLOS PICCINI NUÑEZ para tratar do pagamento de vantagem           
ilícita, nelas referida como PLR$5, já vinham sendo mantidos havia algum tempo. Elas             
revelaram temor de detecção e de uso de meio telefônico; indicam, ainda, a             
probabilidade, com evidente ciência dos interlocutores, de que a vantagem se           
destinasse, quando menos, a mais uma pessoa além de Carlos Piccini Núñez, ao que              
tudo indica um senador dominicano. As de 8/9/2008 e 9/9/2008 trazem menção            
expressa aos valores e ao escalonamento de seu pagamento, comprovando a           
promessa de vantagem indevida e as tratativas a ela relativas. E a de 16/9/2008, que               
retratou que EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS iniciando os preparativos para pagar a            
vantagem indevida tão logo tomou conhecimento de que o Senado da República            
Dominicana aprovara o contrato de financiamento, o que tornou claro o elemento            
comutativo. 
 
Os acusados, segundo a denúncia, acabaram por pagar a vantagem nos seguintes            
moldes, constando dos autos os comprovantes bancários das transferências: (a) US$           
100.000,00 (cem mil dólares americanos) em 24/4/2009 (fl. 24 do anexo III), a partir da               
Embraer Representations LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., à empresa 4D            
Business Group, sediada na República Dominicana e diretamente indicada por Carlos           
Piccini Núñez para receber a quantia; (b) US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos             
mil dólares americanos) em 22/5/2010 (fl. 126), a partir da Embraer Representations            
LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., por meio da empresa Globaltix S.A.,             
sediada no Uruguai e controlada por ELIO SONNENFELD, que fora contratado pela            
Embraer para atuar como seu representante comercial no Reino da Jordânia.  
 
Embora não tivesse sido contratado para atuar pela Embraer S.A. na República            
Dominicana, ELIO MOTI SONNENFELD foi instruído por EDUARDO MUNHÓS DE          
CAMPOS a agir também para pagar a Carlos Piccini Nuñez a vantagem que lhe fora               
previamente prometida, dissimulando-a como comissão relativa ao contrato de         
representação comercial no país árabe; (c) US$ 920.000,00 (novecentos mil dólares           
americanos) em 22/6/2010 (fl. 127), a partir da Embraer Representations LLC,           
subsidiária nos EUA da Embraer S.A., nos exatos moldes do pagamento da parcela de              
US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares americanos). 
 
Os denunciados teriam sido instruídos por Carlos Piccini Núñez a pagar a vantagem             
por meio de transferências bancárias a três empresas sediadas na República           
Dominicana: além da 4D Business Group, receberiam transferências as empresas          



Ferroboc e Magycorp. Os valores a serem pagos correspondiam a frações desiguais,            
por ele estabelecidas, da vantagem prometida. 
 
Uma vez estabelecido o quantum de vantagem indevida e a quem deveria ser paga a               
fim de que alcançasse Carlos Piccini Núñez, EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, para            
instrumentar a dissimulação do respectivo pagamento, teria determinado à área técnica           
da Embraer S.A., em 1º/9/2008, a elaboração de contrato de representação comercial            
para a República Dominicana, com percentual de 3,7% sobre as vendas, e esclarecido             
a necessidade de escalonar o pagamento, de modo que a maior parcela fosse paga              
quando a parte dominicana pagasse a primeira parcela do preço das aeronaves e a              
última coincidisse com a entrega da última aeronave.  
 
O valor de US$ 3.420.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte mil dólares            
americanos) inicialmente acordado entre EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS e Carlos          
Piccini Núñez é quase exatamente coincidente com a aplicação, ao valor do contrato             
de compra e venda de aeronaves, do percentual de 3,7% estabelecido pelo primeiro             
para o contrato de representação comercial. 
 
Ocorre que, depois de celebrado com a República Dominicana o contrato de compra e              
venda de aeronaves, não havia sentido em contratar representante comercial para           
atuar pela Embraer S.A. naquele país. A representação comercial serve para auxiliar            
na conclusão de contratos de compra e venda; a contratação de representante            
comercial após a celebração do contrato de compra e venda evidenciaria tratar-se de             
simulação. 
 
No depoimento que prestou ao Ministério Público Federal (f. 184), Dulce Riecken,            
perguntada sobre o percentual de comissão de 3,7%, respondeu que não era usual que              
a Embraer S.A. fixasse percentuais de comissão em números fracionados.  
 
Eduardo Munhós de Campos teria comandado o primeiro pagamento, contando, no           
processo de sua dissimulação e na interlocução com Carlos Piccini Núñez, com o             
auxílio de ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, LUIZ EDUARDO ZORZENON         
FUMAGALLI, ACIR PADILHA, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, EDUARDO         
AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES e ALBERT CLOSE.  
 
ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, ACIR PADILHA, LUIZ ALBERTO LAGE DA          
FONSECA e ALBERT CLOSE teriam atuado, ao menos entre 2/1/2009 e 15/5/2009, na             
frente da dissimulação do pagamento da vantagem. Agindo por instruções de           
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, eles optaram, depois de dialogar com          



representantes das áreas jurídica e financeira da Embraer, por encobrir o pagamento            
mediante simulação de contrato de prestação de serviços entre a Embraer e a empresa              
4D Business Group, sediada na República Dominicana e indicada por Carlos Piccini            
Núñez como canal para receber a quantia. 
 
As mensagens de correio eletrônico indicadas na denúncia ¿ algumas delas entre os             
denunciados acima mencionados, outras entre eles e outros empregados da Embraer,           
e outras entre outros empregados da Embraer ¿ expôs, cosoante se afirmou na peça              
inicial, o trabalho de encobrimento. Sobressai o reconhecimento, nas mensagens, em           
especial nas de 17/2/2009 às 9h50, de 18/2/2009 às 9h41m e de 31/3/2009 às              
20h22m, de que se trata de contrato simulado; sobressaem, igualmente, nas           
mensagens a partir de 5/5/2009, as dificuldades suscitadas pelo funcionamento dos           
controles internos da companhia no processo interno de registro e documentação do            
pagamento. 
 
Os depoimentos de José Vitor da Rocha e Marlon Castilho da Matta Silveira lançaram,              
segundo a denúncia, luz adicional sobre essas comunicações. José Vitor da Rocha            
declarou que não era comum, na Embraer S.A, solicitação, por correio eletrônico, de             
emissão de ordem de compra (PO: purchase order, ou ordem de compra); que se              
negou a emitir a PO porque dependia de autorização superior e não estava de acordo               
com os procedimentos; e que a regularização posterior de um pagamento já realizado             
não era comum. Por sua vez, Marlon Castilho da Matta Silveira declarou que os              
empregados da área comercial da Embraer S.A. não tinham autorização, nos sistemas            
informatizados da empresa, para autorizar ordem de compra e que não era comum             
emitir-se ordem de compra depois que o pagamento foi efetuado. 
 
EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, LUIZ EDUARDO ZORZENON       
FUMAGALLI e LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA mantiveram a maior parte da            
interlocução com Carlos Piccini Núñez ao longo do processo de pagamento da primeira             
parcela da vantagem prometida. Eles, segundo a denúncia, recebiam suas instruções e            
demandas, transmitiam-nas aos demais denunciados e explicavam a ele os          
desdobramentos do processo de pagamento. 
 
Outras mensagens de correio eletrônico revelam, ainda segundo a denúncia, múltiplos           
aspectos da interlocução de Carlos Piccini Núñez com os denunciados sobre o            
pagamento da vantagem. Nessas mensagens, evidencia-se, assevera o Parquet, que          
os denunciados e Carlos Piccini Nuñez ao menos três vezes se referem às empresas              
que receberiam os pagamentos como ¿acordos econômicos¿ ou ¿acordos         
financeiros.¿ Duas mensagens se destacam: a de 11/3/2009 às 22h22m, que retrata            



reação dos controles internos da Embraer S.A., sinalizando o caráter ilícito da            
transação, e a de 31/2/2009 às 14h02m, que indica destinar-se a vantagem não só a               
Carlos Piccini Núñez, mas também a outras pessoas em Santo Domingo, capital da             
República Dominicana. 
 
O depoimento de Rubens Mathias Bueno provê, no entender do MINISTÉRIO           
PÚBLICO FEDERAL, esclarecimento adicional sobre os fatos relativos à empresa 4D e            
à conduta de Carlos Piccini Nuñez. Ele declarou ter feito todo o acompanhamento             
físico-financeiro da produção do objeto contratado e ter tido contato com Carlos Piccini             
Nuñez durante toda a vigência do contrato, apontando-o como responsável técnico           
pela parte dominicana e comandante do grupo dominicano que acompanhava o           
contrato. Declarou, ainda, que, em todas as vezes em que esteve na República             
Dominicana, nunca viu a empresa 4D Business ou qualquer empregado dela, nem            
mesmo sabe onde é sua sede, donde supõe que essa empresa, se prestou apoio              
logístico para a Embraer S.A., há de tê-lo feito na etapa de prospecção de venda, antes                
da celebração do contrato; reiterou que deixou a Embraer S.A. em maio de 2012 e que                
desde 2008 ficou vinculado ao contrato com a República Dominicana, mas nunca            
recebeu apoio logístico da empresa 4D. Relatou, por fim, que Carlos Piccini Nuñez fez,              
na execução do contrato, apenas exigências técnicas procedentes, sem nunca criar           
entraves. 
 
As dificuldades criadas pelos controles internos da EMBRAER para o pagamento direto            
das contas da companhia às empresas indicadas por Carlos Piccini Núñez teriam            
levado os denunciados, de maio a outubro de 2009, a alterar a estratégia para pagar a                
quantia pendente. Com o auxílio de ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, ALBERT           
CLOSE, ACIR PADILHA, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, EDUARDO         
AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES e MARCELO BESTER, EDUARDO MUNHÓS        
DE CAMPOS procedeu à contratação, em nome e por conta da EMBRAER, de ELIO              
MOTI SONNENFELD como representante comercial da companhia para impulsionar         
proposta de venda de aeronaves ao Reino da Jordânia e também para,            
dissimuladamente, efetuar os pagamentos subsequentes a Carlos Piccini Núñez. 
 
O modus operandi teria consistido, nessa etapa, em embutir no contrato de            
representação perante a Jordânia, à guisa de ocultação de origem e dissimulação de             
natureza, a quantia a ser paga a Carlos Piccini Núñez. A esse respeito, os denunciados               
deliberaram que ELIO MOTI SONNENFELD operaria, como efetivamente operou, por          
meio de empresa de fachada, denominada Globaltix e sediada no Uruguai. 
 



A divisão de tarefas, descreve a denúncia, teria se dado nos seguintes moldes: (a)              
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS manteve a interlocução direta com CARLOS          
PICCINI NÚÑEZ, reiterando a promessa do valor pendente da vantagem indevida, e            
instruiu ELIO MOTI SONNENFELD sobre a condução de tratativas com o dominicano            
para essa finalidade; (b) ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO instruiu ALBERT CLOSE,           
ACIR PADILHA, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA e MARCELO BESTER sobre           
processo de contratação de ELIO MOTI SONNENFELD e a interlocução com este,            
inclusive no aspecto da intervenção junto a Carlos Piccini Núñez; (c) ALBERT CLOSE,             
ACIR PADILHA, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA e MARCELO BESTER          
conduziram as tratativas operacionais com ELIO MOTI SONNENFELD e com          
interlocutores nas áreas técnicas relevantes da EMBRAER, a fim de que a companhia             
contratasse a empresa Globaltix S.A. e transferisse para ela os recursos para o             
pagamento da vantagem indevida a Carlos Piccini Núñez; (d) ELIO MOTI           
SONNENFELD manteve interlocução com Carlos Piccini Núñez para ajustar o          
pagamento da vantagem indevida e a ele proceder. 
 
Os denunciados, afirma a denúncia, pagaram a vantagem restante em duas parcelas:            
US$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil dólares americanos) foram pagos em           
22/5/2010; e US$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil dólares americanos), em           
22/6/2010.  
 
A decisão dos denunciados de alterar a estratégia de pagamento estaria retratada nas             
mensagens de correio eletrônico de fl. 22. Elas mostrariam que, diante das dificuldades             
que encontraram internamente na EMBRAER S.A. para pagar os primeiros US$           
100.000,00 (cem mil dólares americanos), os denunciados passam a discutir          
alternativas, acabando por trabalhar conforme sugestão formulada por ALBERT         
CLOSE para EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS em mensagem de 30/09/2009:          
embutir o pagamento da quantia remanescente em outro contrato, com envolvimento           
de intermediário. Elas também mostram que, nessa segunda etapa, o comando do            
processo incumbiu, precipuamente, a ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO. 
 
No processo de contratação de ELIO MOTI SONNENFELD e da empresa Globaltix, por             
meio da qual ele atuaria, as comunicações por correio eletrônico correlatas (fl. 23)             
revelam que EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO,          
ALBERT CLOSE, ACIR PADILHA, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, EDUARDO          
AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES e MARCELO BESTER tinham perfeita ciência         
de que se tratava de interposição de pessoa jurídica, isto é, que se tratava de empresa                
de fachada. 
 



Com o avanço, ainda que lento, do processo de contratação da empresa Globaltix,             
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS instruiu ELIO MOTI SONNENFELD sobre a          
interlocução com Carlos Piccini Núñez e teria indicado a este que aquele passaria a ser               
seu ponto de contato. As mensagens de correio eletrônico de fl. 25 exporiam esse              
segmento, sugerindo, ainda, mais uma vez, que a vantagem indevida era destinada            
não apenas a Carlos Piccini Núñez, mas também a outros agentes públicos            
dominicanos.  
 
Entre novembro de 2009 e março de 2010, ELIO MOTI SONNENFELD teria mantido             
tratativas com Carlos Piccini Núñez e, no âmbito da EMBRAER, ao menos com             
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS e ALBERT CLOSE, com a finalidade de fazer            
avançar o processo de contratação da empresa Globaltix, por meio da qual atuava.             
Essa contratação era essencial para que a EMBRAER pudesse transferir para o            
controle de ELIO MOTI SONNENFELD a quantia a ser, então, por ele paga a Carlos               
Piccini Núñez. 
 
A EMBRAER assinou o contrato com a Globaltix no início de março de 2010; e, em                
21/4/2010, Albert Close pediu a ELIO MOTI SONNENFELD faturas da Globaltix, a fim             
de contar com respaldo documental para transferir-lhe o dinheiro correspondente à           
vantagem indevida. As duas mensagens de correio eletrônico de fl. 27 demonstrariam o             
que precede; a segunda, em especial, nítida resposta à primeira, pois enviada na             
mesma data, poucas horas depois, torna induvidoso que o dinheiro seria enviado a             
Carlos Piccini Nuñez, na medida em que adverte que a EMBRAER teria de acelerar o               
pagamento das faturas porque o pessoal na RD [República Dominicana] estaria super            
agitado com a demora. 
 
Em 22/4/2010, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA teria, segundo a denúncia,           
instruído a área administrativa da EMBRAER S.A., por mensagem de correio           
eletrônico, sobre os pagamentos, especificando tratar-se de comissão devida à          
empresa Globaltix, com menção expressa a ELIO MOTI SONNENFELD, relativa a           
débito contra ¿Super Tucano República Dominicana¿. A instrução indicaria, ainda, que           
o pagamento deveria ser efetuado ¿via ERL¿, isto é, por meio da empresa Embraer              
Representations LLC, subsidiária da EMBRAER nos EUA. 
 
Os controles internos da EMBRAER mais uma vez reagiram, exigindo nova intervenção            
de LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA. 
 
Os denunciados teriam obtido, afinal, a efetivação dos pagamentos na forma e no             
prazo de sua instrução. 



 
Os depoimentos de Dulce Riecken e Bráulio Inocêncio da Motta Neto lançariam luz             
adicional sobre a parte dos fatos que envolveu a pessoa jurídica Globaltix. Dulce             
Riecken declarou que não conhecia a possibilidade de pagamento de comissão de            
representação antes da concretização da venda. Por sua vez, Bráulio Inocêncio           
esclareceu que havia divergência entre o contrato de representação da Globaltix           
referente a uma campanha na Jordânia e o PEP da fatura, que indicava uma              
campanha na República Dominicana. Acrescentou haver alertado por telefone LUIZ          
ALBERTO LAGE DA FONSECA sobre essa divergência, que impediria o pagamento, e            
que este último confirmou que o correto era o número do contrato que constava na               
fatura, ou seja, da campanha na Jordânia. Confirmou que, no caso da Jordânia, houve              
antecipação de pagamento pela representação, pois naquele momento não havia sido           
concluída a venda, e que essa venda jamais se concluiu, mas ainda assim o valor da                
representação foi pago. Acrescentou que não é usual, na Embraer S.A., pagar-se            
comissão a um agente de representação ante que a venda esteja finalizada, nem             
tampouco pagar comissão a um agente de representação ligado a determinada           
campanha de vendas por serviços em outra campanha. 
 
Quanto à capitulação, foram imputadas as figuras típicas do art. 337-B, caput, em             
conjunto com o art. 337-D, caput, do Código Penal e no art. 1º, caput e inciso VIII, da                  
Lei n. 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei n. 10.467/2002, na redação            
vigente ao tempo do fato. 
  
Denúncia recebida em 25/08/2018, conforme decisão de fls. 14/29, oportunidade em           
que foram citados os réus para o oferecimento de resposta à acusação. 
 
Segredo de Justiça dos autos afastado em 26/04/2014, conforme despacho de fl. 30. 
 
Certidões de prescrição da pretensão punitiva de todos os réus às fls. 33/50. 
 
Despacho em 11/09/2014, de fls. 88/89, decretando-se novamente o segredo de justiça            
dos autos, excluindo-se os documentos da ação penal e respectivas peças ministeriais. 
 
Despacho em 25/09/2014, de fl. 98, determinando a expedição de ofícios à EMBRAER,             
para esclarecimentos sobre os réus e fatos apontados no presente feito. 
 
Despacho em 07/10/2014, de fl. 101, deferindo à defesa a possibilidade de entrega de              
¿HD¿s¿ em Secretaria, para fins de espelhamento dos computadores apreendidos          



pela Polícia Federal; restituindo-lhes, ao fim, o prazo de 10 (dez) dias para as              
respectivas respostas à acusação. 
 
Despacho em 22/10/2014, à fl. 104, (i) determinando-se, dentre outras providências, o            
desentranhamento dos autos da medida cautelar (nº 0022489-71.2014.4.02.5101); (ii)         
indeferindo o espelhamento dos HD¿s em secretaria, por ausência de equipamento           
adequado e pessoal. 
 
Em despacho subsequente, datado de 11/12/2014, de fl. 115, dentre outras           
providências, foi deferido requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no         
sentido da expedição de notificação à Procuradoria Federal da Comissão de Valores            
Imobiliários, para eventual identificação de documentação que possa interessar na          
apuração interna do órgão, facultada a extração de cópias. 
 
Decisão de 19/12/2014, às fls. 116/120, indeferindo os requerimentos de ¿(i)           
reconsideração da decisão de fl. 382; (ii) de que se faça constar, do sistema              
informatizado desta Justiça Federal, somente as iniciais dos nomes e sobrenomes dos            
acusados, nos termos da Resolução nº 58/2009, do Egrégio Conselho da Justiça            
Federal; e, (iii) para que seja determinado aos administradores dos sítios eletrônicos            
www.jusbrasil.com.br e www.google.com que retirem de seus bancos de informações e           
pesquisas qualquer referência a esta ação penal que exponha os nomes das partes             
envolvidas e o teor das decisões proferidas até a presente data e DETERMINO que a               
Comissão de Valores Mobiliários ¿ CVM observe o sigilo decretado, nos exatos termos             
do item ¿c¿ da cota de denúncia.¿. 
 
Em decisão de 23/02/2015, foi deprecada a citação de RICARDO MARCELO BESTER,            
bem assim intimada as defesas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestassem              
sobre a necessidade do espelhamento dos HD¿s apreendidos. 
 
Despacho à fl. 154, de 24/11/2015, levantando o segredo de justiça dos autos,             
mantendo, entretanto, o sigilo de peças, dentre outras providências para fins de            
apresentação de resposta à acusação. 
 
À fl. 158, despacho datado de 02/12/2015, determinando a abertura de vista dos autos              
ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, acerca das respostas à acusação, que foram           
juntadas posteriormente: (i) de ALBERT PHILLIP CLOSE, às fls. 841/869; (ii) de            
RICARDO MARCELO BESTER, às fls. 870/883; (iii) de ORLANDO JOSÉ FERREIRA           
NETO, às fls. 899/939; (iv) de LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI, às fls.            
940/1008; (v) de EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, às fls. 1009/1086;          



(vi) de ELIO MOTI SONNENFELD, às fls. 1253/1273; (vii) de ACIR LUIZ DE ALMEIDA              
PADILHA JÚNIOR, às fls. 1384/1438. 
 
Exceção de incompetência oposta por EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, às fls.           
1319/1336. 
 
Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às respostas à acusação, às fls.           
1454/1484. 
 
Decisão de 28/01/2016, às fls. 1494/1502, apreciando o conteúdo das respostas à            
acusação, indeferindo-se as preliminares suscitadas e designando a audiência de          
instrução e julgamento para o dia 18/04/2016, oitiva das testemunhas de acusação;            
para o dia 19/04/2016, oitiva das testemunhas de acusação. 
 
Embargos de declaração interpostos por RICARDO MARCELO BESTER às fls.          
1530/1544, rejeitados às fls. 1567/1570. 
 
Decisão de 29/03/2016, sobre diligências requeridas pelas defesas técnicas e          
retirando-se as pautas de audiência já designadas. 
 
Aditamento subjetivo à denúncia, em petição ministerial de fls. 2072/2216, recebido no            
despacho de fls. 2261/2264, ocasião em que tornaram-se réus FLÁVIO RÍMOLI e LUIZ             
CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, sendo ambos intimados para o oferecimento de          
respostas à acusação. 
 
Resposta à acusação de LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR às fls. 2525/2547. 
 
Resposta à acusação de RICARDO MARCELO BESTER, às fls. 2905/3007. 
 
Decisão de 18/04/2017, às fls. 3009/3011, indeferindo os pedidos da defesa técnica de             
RICARDO MARCELO BESTER, aplicando-lhe a multa do art. 80, IV, em conjunto com             
o art. 81, § 3º, ambas do Código de Processo Civil. 
 
Decisão de 04/05/2017, às fls. 3092/3093, rejeitando os embargos de declaração de            
FLÁVIO RÍMOLI, bem assim reconsiderando a decisão que aplicou multa a RICARDO            
MARCELO BESTER. 
 



Decisão de 09/06/2017, às fls. 3263/3265, sobre requerimento da defesa técnica de            
RICARDO MARCELO BESTER, relativamente ao exame pericial no instrumento de          
contrato firmado entre a Globaltix e a EMBRAER, determinando providências. 
 
Iniciadas as oitivas de testemunhas, foram designados por meio de despacho de            
23/06/2017, às fls. 3300/3302, os dias 14/08/2017, 16/08/2017, 17/08/2017 e          
18/08/2017, para a continuidade das audiências; aditado à fl. 3313 para a oitiva de              
novas testemunhas arroladas por LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, por meio de            
videoconferência. 
 
Decisão às fls. 3375/3376, sobre a manifestação da defesa de RICARDO MARCELO            
BESTER, sobre a perícia grafotécnica requerida, oportunidade em que foi determinada           
a expedição de ofício ao NUCRIM para tal finalidade, com o encaminhamento dos             
quesitos já apresentados. 
 
Despacho de 05/07/2017, às fls. 3398/3399, homologando a desistência de          
testemunhas de defesa e designação de novas datas ¿ 14/08/2017 e 17/08/2017 ¿             
para novas oitivas. 
 
Despacho de 12/07/2017 (fl. 3475), encaminhando o instrumento contratual já          
mencionado, para o NUCRIM, para o exame grafotécnico. 
 
Despacho de 19/07/2017 (fl. 3504), determinando a expedição de ofício à 1ª Vara             
Federal de São José dos Campos, a respeito das cartas precatórias expedidas para a              
oitiva de testemunhas. 
 
Despacho ordinatório à fl. 3576, sobre atos de instrução. 
 
Despacho de 03/08/2017 (fls. 3541/3542), intimando as defesas de ORLANDO JOSÉ           
FERREIRA NETO, ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR, LUIZ CARLOS          
SIQUEIRA AGUIAR, EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, LUIZ EDUARDO        
ZORZENON FUMAGALLI e LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, sobre o interesse           
na oitiva de testemunhas já arroladas, designando o dia 16/08/2017, às 14h, para dita              
finalidade. 
 
Novo despacho de 09/08/2017 (fls. 3681/3682), deferindo providências quanto à carta           
precatória expedida à 1ª Vara Federal de São José dos Campos; homologando a             
desistência das testemunhas de defesa de LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, LUIZ           
EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI; e determinando a expedição de ofício à 5ª Vara            



da Subseção Judiciária de Santos, comunicando a homologação da desistência da           
testemunha do último réu, anteriormente referido. 
 
Despacho de saneamento parcial da instrução, sobre o arrolamento de testemunhas e            
interrogatório dos acusados, de 13/08/2017, às fls. 3706/3707; de 14/08/2017, às fl.            
3718; de 16/08/2017, às fls. 3791/3792; 18/08/2017, à fl. 3852; de 23/08/2017, às fl.              
3864; de 06/09/2017, à fl. 4200; de 26/09/2018, à fl. 4234; de 11/10/2017, à fl. 4260; e,                 
de 17/10/2017, à fl. 4277. 
 
Interrogatórios às fls. 4282/4321. 
 
Despacho de 06/11/2017, determinando a abertura de prazo sucessivo de 3 (três) dias,             
para diligências finais, na forma do art. 402 do Código de Processo Penal. 
 
Sobre diligências finais, petições de ELIO MOTI SONNENFELD à fl. 4322; FLÁVIO            
RÍMOLLI, às fls. 4324/4327; LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, à fl. 4354; RICARDO            
MARCELO BESTER, à fl. 4355; EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, à          
fl. 4357; ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, à fl. 4358; EDUARDO MUNHÓS DE            
CAMPOS, à fl. 4361; ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR, às fls. 4363/4365; e              
ALBERT PHILLIP CLOSE, à fl. 4395. 
 
Informações da EMBRAER às fls. 4399/4408. 
 
Sobre as diligências, decisões de 04/12/2017, às fls. 4426/4429; de 14/12/2017, às fls.             
4447/4449; de 27/02/2018, às fls. 4532/4538; de 11/05/2017 e às fls. 4628/4634. 
 
Finda a instrução, na última decisão de fls. 4628/4634, determinou-se a abertura de             
vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para razões finais, apresentadas às fls.           
4651/4677, com os seguintes apontamentos, após a devida contextualização fática e           
da instrução probatória: 
 
¿A materialidade e a autoria dos delitos imputados restaram devidamente          
comprovadas na instrução criminal, cabendo atentar para os seguintes documentos: 
1) Fls. 4436/4443 Informação da Secretaria de Cooperação Internacional sobre Piccini,           
às fls. 4436/4443 de que PICCINI era servidor público na época dos fatos. 
2) Colaboração de ELIO MOTI SONNENFELD (Autos nº 0501565-45.2015.4.02.5101)         
e ALBERT PHILLIP CLOSE (Autos nº 0505412-21.2016.4.02.5101) 
2) o contrato de compra e venda das aeronaves (anexo II) 



3) o contrato de financiamento entre o BNDES e a República Dominicana, com a              
Embraer S.A como interveniente (ff. 366 e ss); 
4) conjunto de mensagens de correio eletrônico entre os denunciados e entre alguns             
deles e Carlos Piccini Núñes, trocadas entre 2008 e 2010, que retratam as tratativas de               
solicitação e promessa de vantagem indevida e de ocultação da origem e da natureza              
dos recursos que a corporificam; 
5) três comprovantes de transferência bancária internacional, um da Embraer          
Representations LLC, subsidiária norte-americana da Embraer S.A., para a empresa          
4D, sediada na República Dominicana (fl. 24 do anexo III), e dois da Embraer LLC para                
a empresa Globaltix, sediada no Uruguai (fls. 126/127 do anexo III); 
6) ata do Senado da República Dominicana (ff. 338/343), que, além de impressa, está              
disponível no sítio eletrônico daquela instituição na rede mundial de computadores, que            
retrata intervenções de Carlos Piccini em favor do negócio; 
7) depoimentos das testemunhas que, em seu conjunto, se referem anomalias na            
fixação de percentual fracionado a título de comissão e na condução dos processos de              
pagamento às empresas 4D e Globaltix, bem como relatam não ter havido atuação da              
empresa 4D como prestadora de serviço à Embraer S.A. na República Dominicana; 
8) elementos colhidos no curso de busca e apreensão conduzida no escritório de Elio              
Moti Sonnenfeld no Rio de Janeiro/RJ, que incluem crachá da Embraer S.A. em seu              
nome e agenda com telefones de dois dos denunciados, e revelam que funcionam no              
endereço duas empresas uma com objeto relativo a consultoria em matéria de            
logística, mas que parece atuar na intermediação comercial na área de defesa            
aeroespacial (Logística Consultoria Ltda.), e outra com objeto relativo a negócios           
imobiliários (Danjon Empreendimentos Imobiliários Ltda.). 
 
Especificamente quanto às imputações dirigidas a cada um dos acusados: 
 
1 ¿ Elio Moti Sonnenfeld (réu colaborador) 
Registre-se que a decisão de fls. 4447/4449 determinou o desmembramento do feito            
em relação a ELIO MOTI SONNENFELD, conforme cláusula do acordo de colaboração            
firmado. 
Em suas declarações (fls. 42/47 dos autos nº 0501565-45.2015.4.02.5101), ELIO          
SONNENFELD admitiu que a cláusula de pagamento inserida no contrato relativo à            
campanha na Jordânia se tratava, em verdade, de simulação para encobertar um            
pagamento que seria feito à Piccini e deu detalhes do desenrolar dos acontecimentos.             
Veja-se um trecho: 
¿... que ao final do jantar, já na calçada da Alameda Santos, enquanto esperavam os               
carros, ORLANDO aproximou-se do depoente, fazendo que embora guardassem         
discreta distância de PADILHA, e lhe disse que a EMBRAER passaria a apoiar de              



forma mais consistente a campanha na Jordânia e formalizaria com ele o contrato de              
representação comercial para tanto, mas ponderou que a EMBRAER precisava de um            
favor seu; Que ORLANDO perguntou de imediato ao depoente se ele sabia que             
EMBRAER havia vendido aviões Super Tucano para a República Dominicana antes da            
época de ORLANDO à frente da Vice-Presidência de Defesa, Que o depoente            
respondeu ter lido algo a respeito; Que ORLANDO disse ao depoente, em termos             
literais ou semiliterais, o seguinte: ¿pois é, deixaram algumas coisas mal paradas lá             
antes da minha época para eu resolver¿; Que ORLANDO acrescentou que o assunto             
era extremamente sigiloso e, a EMBRAER não queria ¿contato direto¿ com uma            
pessoa que teria ajudado na efetivação daquela venda, que se teria iniciado em 2007,              
e que só ele próprio (ORLANDO), FRED (Frederico Curado), RIMOLI e AGUIAR tinham             
conhecimento do assunto; Que o depoente assentiu em ajudar; (¿) Que ato contínuo             
ORLANDO disse ao depoente que MUNHOS entraria em contato com ele sobre o             
assunto (¿) Que MUNHÓS enviou e-mail ao depoente, com o nome e o cargo da               
pessoa na República Dominicana, tratando-se do Coronel CARLOS PICCINI, então          
Diretor de Programas e Projetos Especiais da Força Aérea Dominicana; Que entre idas             
e vinda com MUNHÓS a propósito de estabelecer canal de contato com CARLOS             
PICCINI, passaram-se cerca de trinta dias; Que o depoente, quando finalmente           
conseguiu contato com CARLOS PICCINI, fê-lo por telefone, apresentando-se como a           
pessoa que teria sido designada pela EMBRAER para saldar compromisso assumido           
entre a EMBRAER e ele anos atrás. (¿) Que discutiu com ALBERT CLOSE como              
formalizariam a representação comercial para a Jordânia, havendo concluído que          
usariam a empresa GLOBALTIX, sediada no Uruguai, da qual o depoente tinha            
controle efetivo, na qualidade de procurador; (¿) Que depois do encontro com PICCINI             
conversou com MUNHOS por telefone, ocasião em que este lhe explicou com mais             
clareza a situação, indicando que PICCINI representava um grupo de pessoas que            
ajudaram a EMBRAER a conseguir o contrato de venda de Super Tucano para a              
República Dominicana e em troca deveria receber US$ 3.420.000,00; Que, segundo           
MUNHOS, essa pendência se arrastou por alguns anos em razão de movimentação de             
pessoal na EMBRAER, havendo ele, MUNHOS, ¿saído do circuito¿ (¿) Que o            
depoente efetuou o primeiro pagamento no dia 23 de abril, também no Hotal             
Renaissance, no valor de US$ 140.000,00 (cento e quarenta mil dólares), pagos em             
espécie e acondicionados em um envelope grosso (¿) Que o depoente pagou a             
PICCINI um valor total de US$ 3.072.652,79 (três milhões, setenta e dois mil,             
seiscentos e cinquenta e dois dólares e setenta e nove centavos), nos seguintes             
moldes: o primeiro da forma acima; o segundo pagamento, efetuado no dia 30/05/2010,             
no valor de US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), entregue a uma pessoa indicada             
por PICCINI, de nome JOHNY, na residência do depoente; o terceiro pagamento,            
realizado em 09/08/2010, por meio de tranferência eletrônica no valor de 345.894,33            



euros da conta 275600, no Banque Hapoalim, em Luxenburgo, de titularidade da            
empresa Gandinor, sediada no Uruguai, da qual o depoente era procurador e cujo             
controle efetivo ele tinha, para a conta nº 761076322, Banco Popular Dominicano, de             
Santo Domingo, em nome de Saperofa Investment Group International; o quarto           
pagamento, no dia 03/09/2010, para mesma conta da empresa Saperofa, no valor de             
206.281,27 euros; o quanto pagamento, no dia 26/10/2010, para a mesma conta ainda,             
no valor de 122.981,72 euros; o sexto pagamento no dia 28/10/2010; para a mesma              
conta, no valor de 3.940,00 euros; o sétimo pagamento, no dia 15/11/2010, em favor da               
empresa SSS S.A., na instituição financeira Popular Bank Limited, conta nº 70013144,            
no valor de 558.852,79 euros; o oitavo pagamento, no dia 04/02/2011, em favor de              
SSS.S.A.; no mesmo banco panamenho, no valor de 550.874,37 euros. Que o            
depoente ordenou esses pagamentos a partir de seu escritório no Rio de Janeiro; Que              
o depoente efetuou ainda pagamento em espécia a CARLOS PICCINI em reais, em             
valor equivalente a quantia entre 10 e 20 mil dólares, em São José dos Campos,               
quando PICCINI esteve no Brasil acompanhado do então secretário de Aviação Civil da             
República Dominicana, Licenciado Perez; Que o depoente preserva em sua posse a            
quantia de US$ 374.347,21 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e              
sete dólares e vinte e um centavos), que recebera a instrução de repassar a PICCINI               
mas não o fez porque, aberta a investigação contra a EMBRAER nos EUA, e depois de                
comparecer, por insistência da EMBRAER, a uma reunião no escritório de advocacia            
Trench, Rossi e Watanabe, no Rio de Janeiro, relativa àquela investigação, o depoente             
entendeu por bem cessar os pagamentos; Que ao longo desses meses (entre 2010 e              
2011), o depoente manteve, em múltiplas ocasiões, contato com a EMBRAER por            
conta da campanha na Jordânia, havendo, nessas ocasiões, conversado sobre          
CARLOS PICCINI; Que quando falava sobre PICCINI, o depoente conversava          
principalmente com ORLANDO e em uma ou outra ocasião com MUNHÓS; Que esteve             
em Santo Domingo, ao que se recorda, no segundo semestre de 2010 com             
FUMAGALLI para outra negociação com PICCINI; Que pelo modo de funcionar da            
EMBRAER pôde deduzi que 
FUMAGALLI havia sido o contato inicial de PICCINI e o apresentou a MUNHÓS; Que              
em Santo Domingo, o depoente pôde perceber a tensão de FUMAGALLI diante da             
perspectiva de encontrar PICCINI; Que PICCINI, em conversas com o depoente,           
demonstrar muita raiva de FUMAGALLI, que se evadia das tentativas de contato de             
PICCINI; Que se recorda do diálogo com FUMAGALLI, no hotel em que se             
hospedaram em Santo Domingo, o depoente no lobby e FUMAGALLI no quarto. Em             
que este perguntava, apreensivo, se poderia descer e se PICCINI estava ¿calminho¿,            
havendo o depoente indicado que a situação estava sob controle;  
Em audiência de instrução em julgamento, ELIO MOTI SONNENFELD narrou          
novamente todo o ocorrido confirmando todas as declarações dadas no curso de sua             



delação premiada. Os comprovantes dos depósitos realizados por ELIO constam do           
acordo, devidamente transladado para a presente ação penal, o que torna inequívoca a             
materialidade do delito. 
 
2 ¿ ALBERT PHILLIP CLOSE (réu colaborador) 
ALBERT PHILLIP CLOSE admitiu os fatos em juízo, afirmando em audiência realizada            
em 29/09/2017 que não tinha qualquer dúvida de que o valor pago a PICCINI era               
referente ao pagamento de propina. Revelou que fez o que fez por entender que estava               
agindo no interesse da empresa, e que o único benefício pessoal que angariou teria              
sido a manutenção do seu cargo. 
As declarações prestadas por ALBERT, confirmadas em juízo, corroboram a narrativa           
de ELIO MOTI SONNENFELD, acrescentando e deixando claro que RIMOLI e AGUIAR            
também agiram com dolo, concorrendo para a prática do ilícito.  
Veja-se o trecho: 
(¿) que Orlando determinou que o depoente preparasse a documentação e procurasse            
Flávio Rímoli para adequar os termos do contrato; que o depoente obedeceu a ordem              
de Orlando e se sentou com Flavio Rimoli, no início de 2010, que ditou a ele os termos                  
do contrato que deveriam ser alterados, inclusive duas cláusulas de pagamento           
antecipado de comissão, independentemente de qualquer resultado comercial positivo;         
que isso era em tese possível, mas não era a prática usual da empresa; que o                
depoente voltou para o seu escritório, efetuou as alterações, imprimiu duas vias e levou              
de volta para Rímoli, que leu e deu o OK, disse que ia ficar com as duas vias para                   
lançar os carimbos de aprovação do Jurídico, orientando o depoente a retornar no dia              
seguinte para recolher os contratos e colher as assinaturas; que depoente voltou no dia              
seguinte e os contratos estavam, de fato, carimbados e assinados por Rímoli; que             
Rímoli assinava na condição de Diretor de subsidiária da Embraer nos Estados Unidos;             
que essa empresa se chamava ERL ¿ Embrael Representations Limitec; que na            
sequência foi colhida a assinatura de Aguiar, que também era Diretor da ERL; que o               
depoente não tinha dúvidas de que Aguiar sabia o que estava sendo contratado,             
inclusive das cláusulas que embutiram propina, pois era inconcebível que Rímoli e            
Orlando pudessem tomar providência dessa estirpe sem que o Vice Presidente da área             
estivesse ciente e de acordo; que foi enviada uma via do contrato para Elio e, logo                
depois, chegaram as faturas da empresa de Elio, Globaltix, havendo os pagamentos            
sido processador por Fonseca e autorizados por Orlando; 
Registre-se, neste ponto, que a testemunha arrolada pela defesa de FLAVIO RÍMOLI,            
Daniela Lenza Navarret Matarazzo, apresentou uma narrativa que corrobora que os           
procedimentos adotados estavam sendo realizados contra as normas da empresa, e           
que ALBERT CLOSE de fato estava envolvido. Daniela, afirma que achou estranho            
haver um adiantamento da comissão ao representante e revelou sua preocupação a            



ALBERT, que disse que ROBERTA já havia analisado o contrato. Não satisfeita,            
Daniela foi conversar com sua diretora que revelou que era impossível alguém ter             
analisado o contrato sem estar na empresa (Roberta não estava na empresa na             
ocasião). Daniela voltou então a ALBERT CLOSE, que pediu desculpas e disse que             
não foi Roberta, mas FLÁVIO RÍMOLI quem aprovou o contrato. 
Tais fatos evidenciam que ALBERT CLOSE tentou, no mínimo, enganar DANIELA para            
conseguir sua assinatura.  
3 ¿ EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS 
EDUARDO MUNHÓS inicia seu depoimento em juízo afirmando que, embora tenha           
mudado de área no final de 2008, foi o responsável pela venda de Super Tucanos na                
República Dominica no ano de 2007. Afirma que o posterior contrato de representação             
foi assinado pela ¿turma¿ que chegou depois de sua saída. Afirma que quem trouxe              
PICCINI para EMBRAER foram ele e FUMAGALLI. 
A autodefesa exercida perante o juízo por MUNHÓS tem como premissa o argumento             
de que PICCINI não era servidor público no momento da promessa da vantagem, o que               
tornaria a vantagem lícita, pois, segundo o réu, PICCINI de fato teria trabalhado com              
representante comercial da EMBRAER na República Dominicana. 
A tese de EDUARDO MUNHÓS pode ser sintetizada pela seguinte lógica: MUNHÓS            
admite que ele e FUMAGALLI foram os responsáveis por indicar o nome de PICCINI              
para EMBRAER e negociar com ele um pagamento referente a 3.7% do valor da venda               
dos Super Tucanos na República Dominicana, mas sustenta que não havia qualquer            
ilicitude no fato, porque PICCINI não era servidor público na ocasião. Sustenta que             
quando PICCINI voltou à ativa (voltou a ser servidor público, sendo reintegrado as             
forças armadas), ocasião em que ocorreram as cobranças e o pagamento, já não             
estava mais envolvido no caso, pois havia mudado de área dentro da empresa.  
Tal argumentação não se sustenta. A série de e-mails colacionados na denúncia            
deixam claro que MUNHÓS participou não só do momento inicial como permaneceu            
atuando na fase posterior. Os depoimentos dos corréus corroboram o fato de que             
MUNHÓS atuava no caso mesmo após o término da campanha na República            
Dominicana. 
Em seu depoimento, quando indagado pelo Parquet sobre o e-mail em que PICCINI             
mencionava o pagamento a um Senador da República Dominica, ofereceu uma           
resposta evasiva, alegando que devia ser um artifício para poder aumentar sua (de             
Piccini) comissão. Registre que a referência ao pagamento a um Senador dominicano            
aparece em mais de um e-mail. 
O depoimento de FUMAGALLI, em juízo, lança mais luzes sobre a participação e             
ciência de MUNHÓS nos fatos que se sucederam, quando afirma categoricamente que            
MUNHÓS lhe informou que ELIO estava realizando os pagamentos a PICCINI. 



Os e-mails datados de 21/5/2009 e 5/11/2009, ou seja, em data bem posterior a              
alegada saída de MUNHÓS do caso, verifica-se, ainda, sua participação. 
Vejamos: 
30/9/2009 
Albert Close para Orlando 
¿Falei com Munhós, aparentemente temos um loop completo: após ter conversado           
com Rímoli e Aguiar, ele aguarda instruções do que fazer. A última sugestão de              
solução foi a inclusão em outro negócio, envolvendo um terceiro. Aguiar parece não ter              
gostado da sugestão. Aí a coisa parou de novo¿. 
5/11/2009 
Munhós para Elio 
¿A pessoa para contato na RD [República Dominicana] é o Carlos Piccini. Na RD um               
militar pode se afastar e voltar tempos depois na posição de carreira em que se               
afastou. Ele é um Coronel da FAD [Força Aérea Dominicana] mas colega de turma de               
Generais de 4 estrelas. Eu pedi para ele um telefone seguro e ele me deu este número:                 
(809) 5315874. Foi designado para fazer a interface entre nós e os dois grupos              
envolvidos do lado de lá. Melhor eu te passar mais detalhes por telefone¿. 
Por fim, há que se registrar que ALBERT CLOSE, em audiência de instrução e              
julgamento, afirmou categoricamente que conversou com MUNHÓS sobre pagamento         
de propina. 
Assim, não logrou a defesa de EDUARDO MUNHÓS em afastar a ilicitude de sua              
conduta. 
4 ¿ ACIR LUIZ ALMEIDA PADILHA 
A defesa de ACIR PADILHA também não logrou afastar as imputações feitas na             
denúncia. ACIR PADILHA negou qualquer ato de corrupção no âmbito da EMBRAER,            
bem como que tenha participado da elaboração do contrato relativo à campanha da             
Jordânia, revelando que os responsáveis pelo contrato de representação cujo          
beneficiário seria ELIO SONNENFELD, eram ALBERT CLOSE e ORLANDO. Afirma          
que viu (apôs seu ¿visto¿/assinou), o contrato e percebeu que havia um pagamento             
antecipado, mas, embora nunca tenha visto acontecer dentro da empresa, considerou           
dentro da normalidade. 
Pois bem. Conforme se depreende de seu depoimento em audiência de instrução em             
julgamento, verifica-se que a defesa de ACIR PADILHA está ancorada no argumento            
de que considerava o contrato de representação comercial relativo à atuação de ELIO             
SONNENFELD na campanha da Jordânia regular, pois atuou na campanha e afirma            
que ELIO também atuou, o que o leva a afirmar a regularidade do contrato. Esclarece               
que quando chegou na área de vendas, todo o assunto relativo à República             
Dominicana estava no passado, e que não teve quaisquer vínculos com o caso.  



Indagado em audiência de instrução em julgamento sobre seu ¿visto¿ na ¿invoice¿            
relacionada à República Dominicana, respondeu que seu papel era apenas o de            
confirmar se o serviço era devido, o que requeria, para fins de pagamento, que              
FONSECA e MUNHÓS atestassem a prestação do serviço. Afirma em depoimento que            
não cuidou de nenhum outro aspecto sobre a República Dominicana. Afirma, por fim,             
que recomendou ELIO porque este já estava em atividade na campanha, e que tal              
decisão cabia a ALBERT e ORLANDO. 
A prova dos autos demonstra o vínculo de ACIR PADILHA com os eventos. Vejamos              
alguns e-mails colacionados na denúncia. 
2/1/2009 
Fonseca para Padilha, Fumagalli 
Pergunta se conseguiram definição com o Orlando sobre como proceder com a RD             
[República Dominicana] e já sugere: ¿dois contratos e o pgto de USD 100k como              
consultoria, sem contrato?¿ 
16/2/2009 
Fonseca para Padilha 
Cc: Horta, Riecken, Fumagalli, Fagundes 
Comunica que vai receber o Cel Carlos Piccini, da RD, que ¿certamente¿ iria cobrar o               
assunto do pagamento de USD 100k para pagamento à 4D Business referente aos             
Super Tucano, bem como a assinatura dos acordos de venda para as outras duas              
empresas. 
Registre-se que em seu interrogatório, ORLANDO indica o envolvimento de PADILHA,           
ao afirmar que conversou com PADILHA sobre os cem mil dólares e que não havia               
contrato. 
Nessa linha, os argumentos trazidos pela defesa de não afastaram as imputações            
trazidas na denúncia. ACIR PADILHA, agindo sob instruções de EDUARDO MUNHÓS,           
contribuiu para encobrir o pagamento mediante simulação de contrato de prestação de            
serviços entre a EMBRAER e a empresa 4D Busines Group, sediada na República             
Dominicana e indicada por Carlos Piccini como canal para recber a quantia.  
5 ¿ LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI 
¿Participei da campanha de venda na RD. Fiz o contato inicial com as autoridades              
Dominicanas. PICCINI era aposentado. Piccini Acompanhou em diversas visitas a          
autoridades. PICCINI foi uma indicação das próprias autoridades dominicanas, pois          
PICCINI tinha muita experiência na área. Foi muito útil. Foi apresentado como exoficial. 
O contrato foi assinado em outubro de 2007. A minha atribuição vai até o momento em                
que os contratos são assinados. Acredito que o senado dominicano ratificou o contrato             
no segundo semestre de 2008. PICCINI começou a cobrar insistentemente. 



Quem combinou os valores foi EDUARDO MUNHÓS. Afirma que depois da assinatura            
do contrato com a República Dominicana, não teve mais vínculo com a questão, nem              
qualquer ligação com ELIO SONNENFELD a respeito dos fatos¿. 
A argumentação de FUMAGALLI segue a mesma linha de MUNHÓS. 
Afirma que realmente houve uma promessa de pagamento de valores e que a             
negociação sobre o percentual foi conduzida por MUNHÓS, mas registra que tudo se             
deu dentro da legalidade porque PICCINI teria sido apresentado pelas autoridades           
dominicanas como um oficial aposentado. 
A tese não prospera. Vejamos o e-mail datado de 25/08/2008 Fumagalli para Munhós 
¿Piccini ligou da Emb. Brasil, pediu para ligar para ele, na linha segura +1 829               
453-0707. Esta tarde fala com o senador sobre PLR$ [PLR ¿ Participação em Lucros e               
Resultados] Quer alinhar contigo.¿ 
Quando indagado sobre o referido e-mail em que menciona pagamento a Senadores,            
forneceu resposta evasiva, alegando que o excesso de trabalho o fez escrever sem             
pensar no que escreveu. Assim, não há como se chegar a outra interpretação senão a               
de que o pagamento se destinava a agentes públicos.  
6 ¿ RICARDO MARCELO BESTER 
A defesa de RICARDO BESTER está basicamente ancorada em duas linhas           
argumentativas: 1) a assinatura no contrato não é sua; 2) não estava no Brasil na               
época dos fatos. Afirma em seu depoimento que não teve qualquer vínculo com a              
questão das vendas na República Dominicana e PICCINI, mas afirma que trabalhou            
ativamente com ELIO SONNENFELD na campanha da Jordânia e que, por isso,            
acreditava que o pagamento pelo serviço prestado por ELIO era devido. Nega que             
conhecia o fato de que o contrato realizado com ELIO relativo a campanha da Jordânia               
se tratava de simulação para, em realidade, cumprir uma promessa de vantagem feita             
no passado à CARLOS PICCINI. 
Inicialmente registre-se que o laudo pericial às fls. 3561/3573 teve resultado           
inconclusivo, devido à simplicidade gráfica do lançamento questionado. 
Por outro lado, o fato de estar na Itália na ocasião dos acontecimentos não afasta sua                
responsabilidade. RICARDO BESTER admite que atuou para que o contrato entre a            
Embraer e ELIO MOTI SONNENFELD fosse concluído, mas sustenta que não tinha            
ciência de que se tratava de uma simulação para pagar vantagem indevida a Carlos              
Piccini. A tese não se sustenta. Vejamos os e-mails: 
22/9/2009 
Molina para Bester 
Assunto: Brimo 
Pergunta se Bester recebeu informação sobre a nova empresa do Helio. 
22/9/2009 
Bester para Molina 



Assunto Brimo 
Pergunta sobre o envio de algum conteúdo. Acrescenta: ¿Falei com o Primo ontem e              
ele disse que ainda está mudando a empresa e nos informará. Parece que vai manter a                
empresa mas mudar os laranjas¿ 
Em juízo, indagado sobre o significado dos e-mails, Bester sustenta o que aparenta ser              
o absurdo: que ¿laranjas¿ são meninos contratados para ficar na fila com documentos             
para registrar a empresa. Não há como conceber tal explicação. Da simples leitura dos              
e-mail fica clara a participação de Ricardo Bester nos eventos. 
7¿EDUARDO AUGUSTO FAGUNDES 
Em relação ao interrogatório de EDUARDO AUGUSTO FAGUNDES, que sua defesa           
está ancorada no fato de que não sabia que a dívida que Piccini cobrava se tratava de                 
vantagem ilícita. Admite que sabia do pagamento à empresa 4D, mas que não lhe              
cabia avaliar se o serviço era lícito ou ilícito. 
Verifica-se que a tese defensiva não é suficiente para afastar a prova dos autos. O               
conjunto de e-mails colacionados na denúncia deixam clara a participação de           
EDUARDO AUGUSTO FAGUNDES nos eventos. 
Em seu interrogatório chega a afirmar categoricamente que Piccini o cobrava           
interessantemente e que ALBERT CLOSE o teria pedido para ¿cozinhar¿ o Piccini. 
8 ¿ LUIZ ALBERTO DA FONSECA 
O depoimento de LUZ ALBERTO DA FONSECA não trouxe nenhuma nova informação            
apta a afastar a ilicitude de sua conduta. Toda a sequência de e-mails transcrita na               
denúncia demonstra sua participação nos eventos e sua defesa. Contudo revelou que            
ORLANDO autorizou o pagamento dos cem mil dólares. 
7 ¿ FLAVIO RÍMOLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR 
Conforme se depreende de seu interrogatório, FLÁVIO RÍMOLI sustenta como linha           
argumentativa que, embora tenha realmente assinado o contrato, assinou confiando no           
fato de que estaria tudo em ordem. Registra que na prática da atividade empresarial              
não há tempo de ler tudo que se assina e que assinava quando verificava que o                
check-list realizado por sua secretária estava em ordem. LUIZ CARLOS SIQUEIRA           
AGUIAR ancora sua defesa nesta mesma linha: que teria assinado o documento na             
confiança de que estava tudo em ordem.  
A tese defensiva não é suficiente para afastar a imputação pela prática do ilícito. O               
depoimento do réu-colaborador ALBERT CLOSE deixa clara a participação de FLAVIO           
RIMOLI nos acontecimentos. Da análise do conjunto dos depoimentos das          
testemunhas, mesmo as arroladas pela defesa, não se pode tirar outra conclusão            
senão a de que o chefe do departamento jurídico não tinha como não saber o que de                 
fato estava ocorrendo. 
Conforme asseverado na denúncia, FLAVIO RIMOLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA          
AGUIAR assinaram, em sua passagem pela Embraer S.A, dezenas de contratos de            



autorização para promover vendas de aviões, como provam os contratos ATPS           
(¿authorization to promote Sales¿) apreendidos na sede da Embraer S.A. Conheciam a            
lógica do comércio em geral e a prática da empresa para a qual trabalhavam e sabiam,                
portanto, que o contrato que assinaram com a Globaltix destoava amplamente desses            
parâmetros. O conjunto de mensagens de correio eletrônico transcritos na denúncia           
denota o concurso de FLAVIO RIMOLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR para os             
fatos imputados. 
A denúncia deixa clara a participação de RIMOLI nos eventos, em estado que no              
mínimo pode-se reconhecer como o que na Commom Law é chamado wilful blindness,             
ou cegueira deliberada, equivalente, na tradição jurídica romano-germânica, ao dolo          
eventual. A partir de determinada informação, o agente evita determinada conduta           
abertamente delituosa, a fim de afastar a imputação de dolo direto, mas sabe que, ao               
deixar de exercer a atividade que lhe incumbe e capaz de evitar o crime, acabará por                
concorrer para que seja praticado. Na mensagem, ainda relativa ao contrato, o            
denunciado LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA comunica o denunciado EDUARDO          
AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES de que FLAVIO RÍMOLI mandou avisar que era           
para darem ¿solução sem envolver o jurídico¿ 
11/03/2009 
Fonseca para Fagundes 
¿Pepe 
Este assunto está com o Padilha já que no meu nível deu batente. O Rímoli por                
intermédio do Andrés avisou que não apoia a operação e que nós déssemos uma              
solução sem envolver o jurídico (sic). Sugestão: caia fora e avise o Piccini que você               
está de mãos atadas já que o assunto está para aprovação das autoridades da              
Embraer¿.  
A prova de que RÍMOLI e AGUIAR sabiam do que se tratava, quando assinaram o               
contrato pode ser extraída do e-mail já transcrito na denúncia: 
30/09/2009 
Albert Close para Orlando 
¿Falei com Munhós, aparentemente temos um loop completo: após ter conversado           
com Rímoli e Aguiar, ele aguarda instruções do que fazer. A última sugestão de              
solução foi inclusão em outro negócio, envolvendo um terceiro. Aguiar parece não ter             
gostado da sugestão. Aí a coisa parou de novo¿ 
Corroborando a imputação, a colaboração de ELIO SONNENFEL e ALBERT CLOSE,           
transcritas na denúncia, afastam qualquer interpretação no sentido da tese defensiva           
segundo a qual RÍMOLI e AGUIAR teria assinado ¿na confiança¿, sem ler o que              
assinavam.  
8 ¿ ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO 



A autodefesa de ORLANDO exercida em juízo não foi capaz de afastar a imputação              
acusatória. ORLANDO NETO ancorou sua defesa no argumento de que toda solução            
apresentada a ele fez sentido na ocasião e não parecia contar nada ilícito. 
Todo o conjunto probatório dos autos demonstra o oposto, em especial a colaboração             
de ELIO SONNENFELD (repetida toda a narrativa em juízo durante a audiência de             
instrução e julgamento) que afirma que:  
(¿) que ao final do jantar, já na calçada da Alameda Santos, enquanto esperavam os               
carros, ORLANDO aproximou-se do depoente, fazendo que embora guardassem         
discreta distância de PADILHA, e lhe disse que a EMBRAER passaria a apoiar de              
forma mais consistente a campanha na Jordânia e formalizaria com ele o contrato de              
representação comercial para tanto, mas ponderou que a EMBRAER precisava de um            
favor seu; Que ORLANDO perguntou de imediato ao depoente se ele sabia que a              
EMBRAER havia vendido aviões Super Tucano para a República Dominicana antes da            
época de ORLANDO à frente da Vice-Presidência de Defesa, Que o depoente            
respondeu ter lido algo a respeito; Que ORLANDO disse ao depoente, em termos             
literais ou semiliterais, o seguinte: ¿pois é, deixaram algumas coisas mal paradas lá             
antes da minha época para eu resolver¿; Que ORLANDO acrescentou que o assunto             
era extremamente sigiloso e, a EMBRAER não queria ¿contato direto¿ com uma            
pessoa que teria ajudado na efetivação daquela venda, que se teria inciado em 2007, e               
que só ele próprio (ORLANDO), FRED (Frederico Curado), RIMOLI e AGUIAR tinham            
conhecimento do assunto; Que o depoente assentiu em ajudar; (¿) Que ato contínuo             
ORLANDO disse ao depoente que MUNHOS entraria em contato com ele sobre o             
assunto (¿) ORLANDO ancora sua defesa na negativa das afirmações de ELIO, o que              
não afasta a ilicitude de sua conduta, comprovada pelos elementos já colacionados aos             
autos, conforme toda a sequência de e-mails transcrita na denúncia.  
Registre-se que a colaboração de ALBERT CLOSE corrobora a narrativa de ELIO.            
ALBERT CLOSE afirmou, em juízo, que conversou pessoalmente com ORLANDO e           
este afirmou que a empresa resolveu fazer o pagamento da dívida com a República              
Dominicana. 
 
E, em conclusão, asseverou o órgão acusatório que, como ¿se demonstrou, as defesas             
não foram capazes de trazer elementos aptos a afastar a tipicidade das condutas dos              
réus, limitando-se a levantar uma série de supostos vícios formais exaustivamente já            
espancados pelo juízo. No mérito, da análise do conjunto das teses defensivas,            
percebe-se uma tentativa dos acusados de demonstrar que os fatos estariam divididos            
em dois momentos que não teriam ligação entre si, o primeiro sendo a campanha na               
República Dominicana e o segundo o contrato de representação relativo à campanha            
na Jordânia. Tentam fazer crer que aqueles que trabalharam supostamente apenas no            
primeiro momento (Venda de Super Tucanos para a República Dominicana) não           



tiverem qualquer relação com o contrato com ELIO SONNENFELD (segundo          
momento). E aqueles que atuaram no segundo momento tentam fazer crer que            
receberam um problema que acreditavam ser lícito. Os elementos trazidos aos autos            
revelam que tal interpretação dos fatos não se sustenta. Restou demonstrado que            
houve de fato uma promessa de vantagem indevida a agente público estrangeiro,            
promessa essa cumprida e simulada por um falso contrato. Todos os envolvidos agiram             
de maneira livre e consciente visando a produção do resultado. A troca de e-mails              
colacionada na denúncia não deixa dúvidas. Corroborando a narrativa da denúncia, os            
réus-colaboradores trouxeram elementos que espancam qualquer interpretação       
diversa, inclusive com devolução de numerário que seria destinado a parcela final do             
pagamento da propina.¿. 
 
Pelo que requereu, ao fim, ¿seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, nos             
termos da denúncia, condenando-se os réus às penas do artigo 337-B, caput, c/c o art.               
337-D, do Código Penal e do artigo 1º, caput e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme                 
alteração introduzida pela Lei n º 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato.¿.              
Requereu, ainda, ¿na forma do acordo de Colaboração Premiada, autuado sob o            
número 0505412-21.2016.4.02.5101 (anexado a estes autos), em relação a ALBERT          
PHILIPP CLOSE: a) Condenação a pena não superior a sete anos de reclusão na              
presente ação penal e em quaisquer outros feitos dela desmembrados; b)           
Cumprimento da pena privativa de liberdade na forma de três meses em regime             
domiciliar, com monitoramento eletrônico, admitida a saída do local de cumprimento em            
dias úteis para desempenho de atividade laboral; c) Comutação do restante da pena             
em nove meses de prestação de serviços à comunidade à razão de oito horas              
semanais;¿. 
 
Despacho datado de 22/06/2018, à fl. 4678, deferindo o mesmo prazo de 37 (trinta e               
sete) dias, em comum, para as defesas oferecerem razões finais. 
 
Razões finais de ALBERT PHILLIP CLOSE, sustentando a necessidade de sua           
absolvição, porquanto as declarações e provas apresentadas por meio das trocas de            
e-mails convergem para a idêntica narrativa exposta na sua colaboração premiada. 
 
Razões finais de RICARDO MARCELO BESTER, às fls. 4753/4853, alegando: (i)           
improcedência da condenação, na forma do art. 386, IV do Código de Processo Penal;              
(ii) a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro; (iii) a incompetência do juízo; (iv) a                
ilicitude das provas obtidas em desacordo com o Decreto nº 3.810/2001; (v) a ilicitude              
das provas obtidas em investigação particular; (vi) vícios na busca e apreensão            
realizada no endereço comercial de ELIO MOTI SONNENFELD; (vii) a inépcia da            



denúncia; (viii) a existência ilegal e tripla imputação sobre o mesmo fato nos Estados              
Unidos da América, na República Dominicana e no Brasil. 
 
Razões finais de LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, às fls. 4947/5060, arguindo as             
seguintes preliminares: (i) nulidade da decisão de afastamento do sigilo bancário e das             
comunicações eletrônicas; (ii) nulidade na obtenção das provas pelo MINISTÉRIO          
PÚBLICO FEDERAL, em violação ao Acordo de Cooperação Jurídica Internacional          
firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América (Decreto 3.810/2001);            
cerceamento de defesa por falta de documentos necessários; (iii) incompetência do           
juízo; (iv) violação ao Promotor Natural. 
 
No mérito, sustentou: (i) a atipicidade ativa do delito de corrupção ativa internacional;             
(ii) ausência de comprovação do ato de oferecer ou prometer vantagem; (iii) atipicidade             
da conduta de dar vantagem por ausência de requisito temporal; (iv) ausência de             
elementos do ato de execução ou participação no delito; (v) ausência de descrição do              
ato de ofício atribuível a servidor público estrangeiro; (vi) atipicidade do delito de             
lavagem de dinheiro; (vii) não demonstração da proveniência ilícita do objeto material            
da lavagem de dinheiro; (viii) ausência de dolo quanto à ocultação ou dissimulação de              
ativos. 
 
Razões finais de LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, às fls. 5127/5198, arguindo as            
seguintes preliminares: (i) manifesta falta de justa causa para o aditamento à denúncia;             
(ii) inépcia da denúncia; (iii) ilicitude dos elementos probatórios que embasaram a            
denúncia e seu aditamento, a saber, os colhidos em investigação privada, em            
desacordo com o Decreto 3.810/2001, bem assim a nulidade da decisão que deferiu o              
pedido de cooperação internacional. 
 
No mérito, sustentou a inexistência de crime nas condutas que lhe foram imputadas. 
 
Razões finais de LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI às fls. 5223/5252,          
sustentando: (i) a improcedência da imputação de corrupção ativa em transação           
comercial internacional; (ii) a improcedência da imputação de lavagem de dinheiro. 
 
Razões finais de EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, às fls. 5257/5453, arguindo em            
preliminar: (i) a incompetência ratione loci e a incompetência ratione matéria do juízo,             
em decorrência da nulidade da decisão de quebra de sigilos e autorização do pedido              
de cooperação jurídica internacional; (ii) ofensa ao princípio do Promotor Natural; (iii)            
ilegalidade na obtenção, compartilhamento e materialização da prova coligida à          
denúncia, decorrentes de investigação privada, bem como a inexistência de qualquer           



registro dos atos praticados e dos dados e documentos recolhidos, bem assim a             
ruptura da cadeia de custódia da prova emprestada, notadamente o material fornecido            
pela EMBRAER; (iv) a nulidade do processo em razão de ofensa à dialética processual,              
advinda do oferecimento de réplica pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
 
No mérito, sustentou: (i) a inexistência de qualquer participação do réu na formatação e              
realização de pagamentos à Carlos Piccini Núñez; (ii) inexistência, em concreto, de ato             
praticado no contexto do suposto delito de lavagem de dinheiro; (iii) no Termo de              
Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado entre a EMBRAER, a CVM e o             
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a empresa reconhece o proveito econômico da          
operação questionada, efetua o pagamento milionário a título de desfazimento de           
enriquecimento sem causa e de reparação de danos, com o consequente arquivamento            
de todos os procedimentos extrapenais alusivos ao caco concreto, devendo incidir as            
circunstâncias previstas no art. 65, III, ¿b¿ e ¿c¿ do Código Penal ou do art. 66 do                 
mesmo diploma. 
 
Razões finais de EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, às fls. 5814/5929,          
arguindo em preliminar: (i) nulidade da decisão de afastamento do sigilo bancário e             
comunicações eletrônicas, faltando a devida fundamentação; (ii) nulidade obtenção de          
provas pelo MPF, em violação ao acordo de cooperação jurídica internacional           
Brasil-EUA, não se observando o disposto no decreto 3810/2001; (iii) nulidade, por falta             
de documentos que atestem a extraterritorialidade condicionada e origem e          
integralidade dos e-mails mencionados na denúncia; (iv) nulidade por incompetência do           
juízo de acordo com o critério territorial, por ausência de atos praticados no Rio de               
Janeiro; (v) nulidade por violação ao princípio do promotor natural, em razão da             
designação do ex Procurador Marcelo Miller. No mérito, propugna pela absolvição do            
defendente, sustentando ser manifesta a atipicidade das condutas imputadas e,          
subsidiariamente, não haver provas. 
 
Razões finais de FLÁVIO RÍMOLLI, arguindo as seguintes preliminares: (i)          
incompetência da Justiça Federal do Rio de Janeiro; (ii) ilicitude da prova advinda das              
apurações realizadas pelos advogados contratados pela EMBRAER; (iii) cerceamento         
de defesa pelo indeferimento de diligência requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO          
FEDERAL e pela defesa técnica quanto à prática de condutas ilícitas pelo Procurador             
da República que oficiou nos autos; (iv) violação as garantias do juiz e promotor              
naturais e falta de legitimação indireta. 
 
No mérito: a suposta participação no exaurimento do crime do art. 337-B do Código              
Penal configura conduta impunível; (ii) o pagamento indireto de comissão          



anteriormente prometida não caracteriza a lavagem de dinheiro; (iii) a improcedência           
da acusação à luz dos fatos. 
 
Razões finais de ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR, arguindo as seguintes            
preliminares: (i) a nulidade da investigação privada levada a efeito no âmbito da             
EMBRAER, com o compartilhamento informal das informações, a quebra de sigilo           
como medidas iniciais, sem qualquer indício anterior; (ii) a nulidade da cooperação            
jurídica internacional e a ilicitude das provas; (iii) a não preservação da cadeia de              
custódia das provas obtidas; (iv) a indevida participação do membro do MINISTÉRIO            
PÚBLICO FEDERAL que oficiou nos autos na investigação privada da EMBRAER; (v)            
cerceamento de defesa advindo do indeferimento de prova imprescindível, relativa ao           
item antecedente; (vi) a inépcia da denúncia; (vii) ofensa à obrigatoriedade da ação             
penal; (vii) a incompetência territorial a Justiça Federal do Rio de Janeiro; (ix) ofensa ao               
princípio do Juiz Natural; (x) ilegalidade da busca no endereço comercial de ELIO MOTI              
SONNENFELD. 
 
No mérito, sustenta (i) a falta de prova a sustentar a pretendida condenação do réu; (ii)                
a existência de colaborações premiadas que afastam o réu dos fatos ilícitos            
incriminadores; (iii) a atipicidade do crime de corrupção ativa em transação comercial            
internacional; (iv) a atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro. 
 
Razões finais de ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, arguindo as seguintes          
preliminares: (i) a nulidade da decisão que afastou os sigilos bancário e de dados do               
réu, porque proferida por juiz incompetente; (ii) a nulidade da decisão que decretou as              
mencionadas quebras, por ausência de fundamentação e inexistência de medidas          
investigativas prévias; (iii) a ilicitude da prova encaminhada pelas autoridades          
norte-americanas, em descompasso com o Decreto 3.810/2001 e da prova obtida em            
decorrência das investigações privadas; (iv) o desentranhamento da prova originada da           
busca e apreensão, por violação ao promotor natural ou por quebra na cadeia de              
custódia da prova; (v) a nulidade do processo em razão da réplica oferecida pelo              
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; (vi) a nulidade a partir dos interrogatórios dos           
corréus colaboradores, quando se impediu o exercício da autodefesa. 
 
No mérito, sustentou: (i) a absolvição com relação ao crime de corrupção internacional,             
por não haver indicativo de sua participação nas condutas incriminadas, por não ter             
havido prova quanto à prática de ato de ofício, por inexistir qualquer ato no sentido de                
determinar a atuação do servidor público ou por erro de tipo; (ii) absolvição com relação               
ao crime de lavagem de dinheiro, pela não comprovação das elementares do tipo e              



autoria, pela inexistência do elementos subjetivo do tipo e a necessidade de            
desclassificação para a figura típica do art. 299 do Código Penal. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Fundamentação 
 
Preliminares 
 
A defesa de ALBERT PHILLIP CLOSE não arguiu preliminares (fls. 4736/4751). 
 
A defesa de RICARDO MARCELO BESTER, em sede de preliminares, reitera as teses             
formuladas em sua resposta acusação requerendo, primeiramente, ¿seja reconhecida         
a ilicitude das provas colhidas através da quebra dos sigilos bancário e de dados              
decretadas nos autos n. º 0001522-13.2013.4.03.6103, reconhecendo-se, pois, a         
nulidade ab-ovo dos atos decisórios, uma vez que proferidos por autoridade           
manifestamente incompetente, conforme previsão do art. 564, inc. I, do CPP e art. 5º,              
inc. LIII, da CF; com as consequências legais daí decorrentes¿. 
 
A questão da competência inicial da 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São              
José dos Campos e do posterior declínio para este juízo foi exaustivamente analisada             
por este juízo no curso desta ação penal. Portanto, trago à colação os fundamentos              
que lastrearam a decisão proferida nos autos da exceção de incompetência autuada            
sob o número 0509334-07.2015.4.02.5101, verbis: 
 
¿O excipiente EDUARDO MUNHOS DE CAMPOS sustenta, em síntese, que o           
Procedimento Investigatório Criminal - PIC nº 1.34.014.000207/2012-33 foi instaurado         
em São José dos Campos/SP em 14/06/2012 para apurar a prática de corrupção de              
funcionários públicos estrangeiros por representantes da EMBRAER; que MPF         
formulou requerimento de auxílio internacional à Justiça Federal em 21/02/2013; que o            
Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de São José dos Campos deferiu o               
auxílio e se tornou prevento por ter sido o primeiro a praticar ato decisório no inquérito;                
que no Rio de Janeiro foi instaurado outro procedimento investigatório criminal em            
10/04/2014, no qual foi requerida a busca e apreensão em face de ELIO             
SONNENFELD; que o órgão ministerial de São José dos Campos encaminhou o            
referido PIC à Procuradoria do Rio de Janeiro; que os atos antecedentes ocorreram no              
local da sede da EMBRAER e que todos os crimes teriam ocorrido no exterior sem               
passar pelo Rio de Janeiro. Por fim, requer o declínio da competência para a Justiça               
Federal da Seção Judiciária de São Paulo. 



Por seu turno, o excipiente LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA sustenta ser devida a              
aplicação dos artigos 2º, III, b, da Lei nº 9.603/1990 e 70, §1º, do Código de Processo                 
Penal; que nenhum dos crimes foi praticado ou se consumou na cidade do Rio de               
Janeiro; que o fato de um dos envolvidos ter seu centro de atividades no Rio de Janeiro                 
é insuficiente para a fixação da competência nesta cidade; por fim, requer o declínio da               
competência para a Federal da Seção Judiciária de São Paulo. 
Por seu turno, em ambos os feitos, o MPF sustenta que não havia nenhum elemento               
acerca da lavagem de dinheiro antes da vinda de elementos de provas dos EUA.              
Sustenta que a maior parte das condutas foi praticada no Rio de Janeiro, onde o               
denunciado ELIO SONNENFELD, encarregado do pagamento da vantagem indevida e          
por dissimular a origem dos recursos, tinha escritório e onde foram colhidos elementos             
ligando a empresa de fachada GLOBALTIX à EMBRAER. 
Analisando os autos da ação penal nº 0022500-03.2014.4.02.5101, conjuntamente com          
as presentes exceções, verifico que de fato as investigações tiveram inicio a partir de              
notitia criminis oriunda das autoridades estadunidenses dirigida a membro do MPF e            
por este encaminhada à da República em São José dos Campos/SP. 
Tais informações tratavam de possível prática de corrupção de funcionários públicos           
estrangeiros perpetrada por representantes da EMBRAER e de solicitação de          
cooperação jurídica internacional em matéria penal. 
Do procedimento investigatório originaram-se dois pedidos de cooperação jurídica         
internacional em matéria penal (ativa e passiva), sendo que, posteriormente, o           
procedimento investigatório e o pedido de cooperação formam objeto de declínio de            
atribuições e competência para a Procuradoria da República e a Seção Judiciária do             
Rio de Janeiro, pois entendeu o MPF que toda a articulação criminosa, além da              
lavagem, ocorreu nesta cidade, local em que o denunciado ELIO SONNENFELD           
mantém seu centro habitual de negócios e onde foram praticadas as condutas            
delituosas. 
De fato, como menciona o MPF, o procedimento teve início em São José dos Campos               
quando do contato inicial com as autoridades norte americanas e ante a escassez de              
mais elementos. Note-se que inicialmente, as investigações tinham por escopo apurar           
a prática de corrupção de funcionários públicos estrangeiros por representantes da           
EMBRAER e a solicitação de cooperação internacional oriunda dos EUA. Ocorre que            
durante as investigações foram obtidos elementos que apontavam para a prática de            
lavagem de dinheiro, notadamente depois de deferida a cooperação jurídica          
internacional pelo Juízo da 1ª Vara Federal de São José dos Campos. A partir daí               
foram obtidos elementos acerca das condutas dos denunciados, vindo a ser deferida            
por este Juízo Especializado a busca e apreensão em face do acusado ELIO             
SONNENFELD. 



Com efeito, analisando os autos, verifico que os indícios de lavagem somente surgiram             
quando enviadas informações pelos EUA e depois de determinada a busca e            
apreensão ao escritório do denunciado ELIO SONNENFELD. Portanto, no início das           
investigações ainda não havia elementos indicativos do crime de lavagem de dinheiro,            
razão pela qual o MPF não o mencionava em suas primeiras diligências. 
Tem sido comum, em situações como a presente, durante as diligências investigatórias            
surgirem novos elementos que apontam para a existência de um esquema criminoso            
mais complexo, que ultrapassa o objetivo inicial da investigação instaurada, o que não             
macula ou invalida os trabalhos iniciados perante Juízo incompetente para os crimes            
fortuitamente descobertos. Tal fato se deu com a operação Lava Jato, cujo objetivo             
inicial era apurar fatos delituosos envolvendo postos de combustíveis e lava jato de             
automóveis. 
No caso dos autos, repise-se, o objetivo inicial das investigações era apurar possível             
prática de corrupção de funcionários públicos estrangeiros por representantes da          
EMBRAER, envolvendo autoridades de outros países, posteriormente, apurou-se que         
os fatos sob investigação possuíam desdobramentos para além dos inicialmente          
cogitados, passando a tratar também de lavagem internacional de dinheiro. 
In casu, as condutas delituosas envolveram três países, a saber o Brasil, o Uruguai e a                
República Dominicana, e tiveram início no território nacional, devendo a competência           
ser fixada, em regra, pelo local onde foi praticado o último ato de execução no país, a                 
teor do que dispõe o artigo 70 do Código de Processo Penal, verbis: 
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. 
§ 1o Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a                
competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o             
último ato de execução. 
O fato de as investigações terem se iniciado a partir de notitia criminis encaminhada              
por autoridades dos EUA à Procuradoria da República de São José dos Campos/SP e              
terem sido deferidas medidas assecuratórias pelo Juízo da 1ª Vara Federal de São             
José dos Campos não determina a fixação da competência para processamento e            
julgamento da ação penal perante aquele Juízo, a uma porque as provas colhidas até o               
presente momento permitem concluir que os crimes sob investigação foram articulados           
e executados a partir da cidade do Rio de Janeiro, onde o agenciador do esquema               
criminoso e responsável pelo pagamento indevido, ELIO SONNENFELD, tem sua sede           
de negócios e, a duas porque aquele Juízo não detém competência para lavagem de              
dinheiro. 
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 
 



PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 337-B, DO         
CP. CRIME À DISTÂNCIA. ART. 6º, CP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DO            
LOCAL DO ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO NO BRASIL. ARTIGO 70, § 1º, CPP.             
INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO       
JURISDICTIONIS" QUE NÃO SE APLICA.CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1-        
No caso, o crime teria ocorrido na modalidade de "dar" vantagem indevida que,             
diferentemente das condutas de "prometer" e "oferecer" (delitos formais), configura          
crime material, consumando-se com a efetiva entrega da vantagem ilícita (US$           
181.316,00) ao funcionário público estrangeiro. 2- Embora o crime, em tese praticado,            
tenha se consumado em território iraquiano, não há dúvida de que os atos de execução               
se iniciaram no Brasil, de onde foi remetido o dinheiro. Trata-se, pois, de hipótese de               
"crime à distância", ao qual se aplica o artigo 6º, do Código Penal. E até que um                 
"modus operandi" diverso fique evidenciado nos autos, presume-se que os valores           
tenham partido da sede da empresa brasileira investigada. 3- Nos termos do artigo 70,              
§ 1º, do Código de Processo Penal, se, iniciada a execução no território nacional, a               
infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que             
tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Considerando que a empresa              
brasileira investigada possui sede no município de Mogi das Cruzes/SP, deve ser            
declarado competente o Juízo Federal com jurisdição sobre referido município. 4-           
Omissis. 5- No presente caso, ainda não foi sequer oferecida a denúncia, sendo que o               
Ministério Público Federal requereu diligências a serem efetuadas pela autoridade          
policial. E se não há ação penal instaurada, o princípio da "perpetuatio jurisdictionis"             
(art. 87, CPC, c.c. art. 3º, CPP) não justifica a manutenção do feito no Juízo               
incompetente, ainda que este já tenha determinado a quebra dos sigilos bancário e             
fiscal. 6- Verifica-se, também, que foi determinada a quebra dos sigilos bancário e fiscal              
da empresa e de seu Diretor à época dos fatos que, nos termos da ficha cadastral da                 
JUCESP, possui domicílio no município de Mogi das Cruzes/SP. Nos termos do artigo             
72, do Código de Processo Penal, não sendo conhecido o lugar da infração, a              
competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu, como critério subsidiário.           
7- Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo           
Federal da 1ª Vara de Mogi das Cruzes /SP. (TRF-3 - CJ: 33250 SP              
0033250-19.2011.4.03.0000, Relator: Des. Federal Antonio Cedenho, Data de        
Julgamento: 02/08/2012, 1ª Seção). 
Por conseguinte, a rejeição das presentes exceções é de rigor. 
 
Ante o exposto, REJEITO as presentes exceções de incompetência e DECLARO a            
competência de jurisdição desta Justiça Federal Especializada, devendo prosseguir         
regularmente a ação penal nº 0022500-03.2014.4.02.5101.¿. 
 



Em acréscimo, conforme esclarecido em informações prestadas ao E. Tribunal          
Regional Federal da 2ª Região, em decorrência da interposição de habeas corpus em             
favor do réu FLAVIO RÍMOLI, este juízo esclareceu que, verbis: 
¿O Ministério Público Federal, a partir do procedimento investigatório criminal          
1.34.014.000207/2012-33 (autuado sob o n. 0508034-73.2016.4.02.5101 e apensado à         
ação penal n. 0022500-03.2014.4.02.5101), em 30/01/2013, em requerimento subscrito         
pelos Procuradores da República, Fernando Lacerda Dias e Marcello Paranhos de           
Oliveira Miller, apresentado ao juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de São             
José dos Campos/SP, requereu ¿autorização para pôr em marcha pedido de auxílio            
jurídico em matéria penal que veicule, inter alia, a pretensão de que as autoridades              
norte americanas enviem informações bancárias e mensagens impressas de correio          
eletrônico comprobatórias do crime por elas noticiado¿ (fls. 2250-2255 do PIC ¿            
apenso 0508034-73.2016.4.02.5101). Saliente-se que a investigação destinava-se a        
apurar se empregados da EMBRAER S.A. ofereceram, prometeram e/ou pagaram o           
valor de US$ 3.520.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil dólares americanos), a             
Carlos Piccini, na condição de Diretor de Programas e Projetos Especiais da Força             
Aérea Dominicana, para ¿a celebração e a execução de contrato de compra e venda              
de aeronaves militares Super Tucano entre a fabricante brasileira e o país centro             
americano¿, conforme consta do requerimento de busca e apreensão e afastamento de            
sigilo de dados cadastrais formulado pelo Ministério Público no procedimento          
administrativo n. 1.00.000.005370/2014-91 em face de ELIO MOTI SONNENFELD         
datado de 02/05/2014 (fl. 4 dos autos n. 0022489-71.2014.4.02.5101 vinculados à ação            
penal originária ¿ quebra de sigilo de dados). 
Em 05.05.2014, foi proferida decisão da MM. Juíza Federal Substituta no exercício da             
titularidade, PRISCILLA MENDONÇA WAGNER, deferindo busca e apreensão com         
afastamento de sigilo de dados de dados cadastrais em face de ELIO MOTI             
SONNENFELD (fls. 1-7 da ação penal 0022500-03.2014.4.02.5101) e a denúncia,          
oferecida em 08/08/2014, foi recebida por decisão de 25/08/2014 do MM. Juiz Federal             
da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-RJ, PAULO CESAR VILLELA SOUTO             
LOPES RODRIGUES.  
Ressalte-se que o Procurador da República Marcello Paranhos da Silva tomou           
conhecimento dos fatos anteriormente na condição de membro da delegação brasileira           
destinada a participar de reunião com a delegação norte-americana no Grupo de            
Trabalho da OCDE sobre Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros,         
supostamente praticado por empregados públicos da Empresa Brasileira de         
Aeronáutica S/A - EMBRAER, realizada em Paris, de 12 a 16 de março de 2012 (fls.                
2250-2257 do procedimento investigatório criminal n. 1.34.014.000207/2012-33       
autuado sob o n. 0508034-73.2016.4.02.5101). A instauração da investigação criminal          
no âmbito do Ministério Público Federal foi atribuída, pelo critério territorial, ao órgão             



atuante em São José dos Campos-SP, local da sede da referida pessoa jurídica,             
determinada atuação do referido Procurador da República em auxílio diante da sua            
compreensão constituída como integrante do referido grupo de trabalho, conforme          
Portaria PGR n. 352 de 22 de junho de 2012 (fl. 17 dos autos n.               
0022489-71.2014.4.02.5101).  
O paciente já opôs exceção de incompetência (autos n. 0130039-57.2016.4.02.5101          
com baixa em 13/10/2016), decidida pelo signatário das presentes informações em           
27/09/2016, conforme decisão a seguir transcrita, verbis: 
 
¿DECISÃO 
Trata-se de exceção de incompetência oposta pelo denunciado FLÁVIO RÍMOLI, com           
fundamento nos artigos 95, inciso II do Código de Processo Penal, pugnando pelo             
reconhecimento da incompetência deste Juízo Especializado e o declínio dos autos           
para a uma das Varas Especializadas em Lavagem de Dinheiro da Seção Judiciária da              
Justiça Federal de São Paulo. 
Inicial às fls. 3/13. 
Às fls. 16/19, o Ministério Público Federal pugna pela rejeição da exceção. 
É o relatório do necessário. Decido. 
O excipiente sustenta, em síntese, que a denúncia não descreveria ato de execução             
e/ou produção de resultado no Rio de Janeiro; que a empresa Globaltix possui sede no               
Uruguai; que no endereço dessa empresa no Rio de Janeiro funcionam duas empresas             
estranhas ao processo; que não há operações financeiras/bancárias no Rio de Janeiro;            
que o suposto esquema teria sido concebido nos escritórios da Embraer S/A em São              
José dos Campos/SP; que as mensagens eletrônicas acerca dos pagamentos          
indevidos foram trocadas pelos acusados na Embraer S/A; que o último ato de             
execução da suposta lavagem teria ocorrido na Republica Dominicana; que seria           
competente a 1ª Vara Federal de São José dos Campos por prevenção; que é devida a                
aplicação das regras do artigo 70 do CPP. 
Por seu turno, o MPF sustenta que a maioria das condutas foi praticada no Rio de                
Janeiro, onde o denunciado e colaborador Elio Sonnenfeld tinha escritório e onde foram             
colhidos elementos ligando a sua empresa de fachada Globaltix S/A à Embraer; que             
Elio Sonnenfeld em sua colaboração reconheceu que todos os contatos com a Embraer             
S/A foram feitos a partir do Rio de Janeiro; que Elio Sonnenfeld foi responsável pelos               
pagamentos da vantagem indevida e por dissimular a origem e natureza dos recursos. 
De acordo com a denúncia que instrui a ação penal nº 0022500-03.2014.4.02.5101, as             
investigações tiveram início a partir de notitia criminis oriunda das autoridades           
estadunidenses dirigida a membro do MPF e por este encaminhada à da República em              
São José dos Campos/SP para investigação, posto que apontava para possível prática            



de corrupção de funcionários públicos estrangeiros por representantes da Embraer S/A,           
sediada naquela localidade. 
Do procedimento investigatório originaram-se dois pedidos de cooperação jurídica         
internacional em matéria penal (ativa e passiva), sendo que, posteriormente, o           
procedimento investigatório e o pedido de cooperação formam objeto de declínio de            
atribuições e competência para a Procuradoria da República e a Seção Judiciária do             
Rio de Janeiro. Entendeu o MPF que toda a articulação criminosa, além da lavagem,              
ocorreu a partir desta cidade, onde o denunciado Elio Sonnenfeld mantinha seu centro             
de negócios. 
Com o aprofundamento das investigações foram obtidos elementos que apontavam,          
em tese, para a prática de lavagem de dinheiro internacional, notadamente depois de             
deferida a cooperação jurídica internacional pelo Juízo da 1ª Vara Federal de São José              
dos Campos/SP e a busca e apreensão no escritório de Elio Sonnenfeld. 
Devo aqui deixar claro que o fato de a empresa Globaltix, dentre outras mencionadas              
nos autos, da titularidade de Elio Sonnenfeld possuir sede no Uruguai não altera de              
maneira alguma a competência deste Juízo Especializado para processamento e          
julgamento da presente ação penal. 
Ora, tem sido comum, em esquemas criminosos muito complexos como o tratado            
nestes autos, a utilização de empresas de fachada pelos chamados ¿operadores¿           
financeiros. Tais empresas muitas vezes são criadas apenas e exclusivamente para           
permitir o repasse dos recursos desviados, de maneira a não só dissociá-los de sua              
origem ilícita e pública, mas também a ocultar os seus reais beneficiários -             
notadamente quando se tratam de agentes políticos e públicos -, que recebem o             
numerário em cash, à margem do sistema bancário oficial. Em geral, essas empresas             
sequer possuem sede, empregados ou recolhem tributos. 
No caso dos autos, prima facie, as condutas delituosas envolveram três países ¿ o              
Brasil, o Uruguai e a República Dominicana -, e tiveram início no território nacional,              
conforme declarações do denunciado e operador financeiro do esquema Elio          
Sonnenfeld em depoimento prestado perante o MPF. O denunciado reconheceu,          
inclusive, que o último ato de execução da lavagem de dinheiro foi o pagamento de               
550.874,37 euros a Carlos Piccini em 4/2/2011 a partir de sua empresa de fachada              
Gandinor sediada no Uruguai. 
Nesse contexto, entendo que a competência deve ser fixada, em regra, pelo local onde              
foi praticado o último ato de execução no país, a teor do que dispõe o artigo 70 do                  
Código de Processo Penal, verbis: 
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. 



§ 1o Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a                
competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o             
último ato de execução. 
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 337-B, DO         
CP. CRIME À DISTÂNCIA. ART. 6º, CP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DO            
LOCAL DO ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO NO BRASIL. ARTIGO 70, § 1º, CPP.             
INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO       
JURISDICTIONIS" QUE NÃO SE APLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.        
1- No caso, o crime teria ocorrido na modalidade de "dar" vantagem indevida que,              
diferentemente das condutas de "prometer" e "oferecer" (delitos formais), configura          
crime material, consumando-se com a efetiva entrega da vantagem ilícita (US$           
181.316,00) ao funcionário público estrangeiro. 2- Embora o crime, em tese praticado,            
tenha se consumado em território iraquiano, não há dúvida de que os atos de execução               
se iniciaram no Brasil, de onde foi remetido o dinheiro. Trata-se, pois, de hipótese de               
"crime à distância", ao qual se aplica o artigo 6º, do Código Penal. E até que um                 
"modus operandi" diverso fique evidenciado nos autos, presume-se que os valores           
tenham partido da sede da empresa brasileira investigada. 3- Nos termos do artigo 70,              
§ 1º, do Código de Processo Penal, se, iniciada a execução no território nacional, a               
infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que             
tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Considerando que a empresa              
brasileira investigada possui sede no município de Mogi das Cruzes/SP, deve ser            
declarado competente o Juízo Federal com jurisdição sobre referido município. 4-           
Omissis. 5- No presente caso, ainda não foi sequer oferecida a denúncia, sendo que o               
Ministério Público Federal requereu diligências a serem efetuadas pela autoridade          
policial. E se não há ação penal instaurada, o princípio da "perpetuatio jurisdictionis"             
(art. 87, CPC, c.c. art. 3º, CPP) não justifica a manutenção do feito no Juízo               
incompetente, ainda que este já tenha determinado a quebra dos sigilos bancário e             
fiscal. 6- Verifica-se, também, que foi determinada a quebra dos sigilos bancário e fiscal              
da empresa e de seu Diretor à época dos fatos que, nos termos da ficha cadastral da                 
JUCESP, possui domicílio no município de Mogi das Cruzes/SP. Nos termos do artigo             
72, do Código de Processo Penal, não sendo conhecido o lugar da infração, a              
competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu, como critério subsidiário.           
7- Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo           
Federal da 1ª Vara de Mogi das Cruzes /SP. (TRF-3 - CJ: 33250 SP              
0033250-19.2011.4.03.0000, Relator: Des. Federal Antonio Cedenho, Data de        
Julgamento: 02/08/2012, 1ª Seção). 
Por conseguinte, a rejeição das presentes exceções é medida que se impõe,            
considerando que, como dito e já decidido em outras exceções similares a esta, o              



denunciado e colaborador Elio Sonnenfeld, que atuou nos contratos entre a sua            
empresa de fachada Globaltix S/A e a Embraer, reconheceu que todos estes foram             
feitos a partir do Rio de Janeiro. Lembrando, mais uma vez, que Elio Sonnenfeld teria               
sido o responsável pelos pagamentos da vantagem indevida e por dissimular a origem             
e natureza dos recursos. 
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de incompetência e DECLARO a            
competência de jurisdição desta Justiça Federal Especializada, devendo prosseguir         
regularmente a ação penal nº 0022500-03.2014.4.02.5101.¿ 
Como se vê, com apoio nos pontos tratados na fundamentação da decisão supra             
transcrita e nos elementos analisados nos referidos autos apensados à ação penal            
originária, estabelecida a Justiça Federal como a competente em razão da matéria, a             
identificação do órgão competente para o processamento e julgamento do feito, desde            
momento anterior ao recebimento da denúncia, apontou para Seção Judiciária do Rio            
de Janeiro, pelo critério territorial, como previsto no art. 70 do Código de Processo              
Penal e, em razão da matéria, para uma das Varas Criminais especializadas. 
Note-se que, conforme fls. 346-349 dos autos 0508034-73.2016.4.02.5101        
(procedimento investigatório criminal que tramitou no Ministério Público Federal), por          
despacho subscrito pelos Procuradores da República, Fernando Lacerda Dias e          
Marcello Paranhos de Oliveira Miller, que atuavam em São José dos Campos-SP, em             
15/04/2014, em razão da identificação da utilização da pessoa jurídica Globaltix S/A,            
como intermediária no suposto pagamento indevido nos supostos crimes de corrupção           
ativa em transação comercial internacional e lavagem de dinheiro, embora sediada no            
Uruguai, mas por ter seu centro de operações no Rio de Janeiro, foi determinada a               
remessa do referido procedimento para Procuradoria da República no Rio de Janeiro,            
para distribuição a um dos gabinetes atuantes perante Varas Criminais Federais em            
crime contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de bens, direitos ou valores              
(fls. 346-349 dos autos 0508034-73.2016.4.02.5101 ¿ PIC 1.34.014.000207/2012-33).        
Na mesma data (15/04/2014), o MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São José dos               
Campos-SP declinou da sua competência para uma das Varas Federais Criminais           
Especializadas em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de            
bens, direitos ou valores da Sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (fl.                
357 do procedimento investigatório criminal ¿ apenso 0508034-73.2016.4.02.5101). 
Desde a fase anterior ao recebimento da denúncia, as defesas tinham acesso a tais              
informações acerca do declínio de atribuição ministerial e competência do órgão           
jurisdicional, como se infere, por exemplo, do substabelecimento juntado pela defesa           
do ora paciente, Flávio Rímoli, nos autos do procedimento investigatório criminal (fl.            
382) por petição datada de 23/07/2014 (v. fls. 346-349 dos autos           
0508034-73.2016.4.02.5101 ¿ PIC 1.34.014.000207/2012-33).  



As defesas vêm trazendo a questão da competência em diferentes momentos e por             
enfoques distintos, seja em suas respostas à acusação, seja pela oposição de exceção             
de competência, conforme supra relatado, no caso do paciente (autos n.           
0509334-07.2015.4.02.5101, em relação a Eduardo Munhós de Campos, e autos n.           
0509335-892015.4.02.5101, em relação a Luiz Alberto Lage da Fonseca, já          
arquivados).  
Apresentadas as repostas à acusação, na fase do art. 396-A do Código de Processo              
Penal, foi ratificada a competência deste juízo por decisão de 28/01/2016, sob a             
seguinte fundamentação, verbis: 
¿No que diz respeito às alegações de incompetência e de carência de jurisdição, é de               
se reconhecer que se encontram superadas tendo em vista o teor das decisões             
proferidas nos autos das exceções de incompetência nos 0509334-07.2015.4.02.5101         
e 0509335-89.2015.4.02.5101, bem como da decisão que recebeu a denúncia e que            
fixou a competência deste Juízo Especializado para processamento e julgamento do           
feito (fls. 232/247). Como bem lançado pelo Parquet Federal às fls. 1.296/1.299,            
cuida-se de hipótese de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira nos termos do             
artigo 2, II, ¿a¿ e ¿b¿ c/c §2º do Código Penal, razão pela qual se deve reconhecer a                  
jurisdição brasileira.¿.¿ 
 
Portanto, a partir de tais fatos, verifica-se que não houve decisões proferidas por órgão              
incompetente neste feito a ensejar a nulidade do material obtido mediante as quebras             
de sigilo deferidas, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade como          
consequência de decisões judiciais proferidas por órgão incompetente neste feito. 
 
A defesa também reitera a tese da inépcia da inicial acusatória, por ser genérica ou               
imprecisa, matéria que se encontra totalmente ultrapassada nesta fase processual, em           
que foi possível aos réus o amplo exercício do direito à defesa e ao contraditório, e já                 
foi enfrentada por este juízo na decisão de fls. 1494/1502, verbis: 
 
¿Analisando a exordial à luz das alegações das defesas, observo inexistirem causas            
para a rejeição da denúncia, vez que os fatos criminosos e suas circunstâncias foram              
expostos com clareza, bem como constaram nos autos as qualificações dos           
denunciados e a classificação dos crimes imputados, o que atende os pressupostos            
contidos no artigo 41 do CPP e afasta a incidência do inciso I do artigo 395 do CPP. A                   
presença dos pressupostos processuais e condições da ação penal repele a ocorrência            
do disposto no inciso II do mesmo artigo. 
Verifico, ainda, estarem delineadas a autoria e a materialidade dos crimes que, em             
tese, teriam sido cometidos pelos acusados, o que se afere a partir da leitura da peça                
acusatória que descreve os fatos, a conduta de cada denunciado, além do teor da              



documentação que instrui os autos, razão pela qual considero haver justa causa para o              
prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do inciso III do mencionado            
artigo. 
Portanto, as teses das defesas que sustentam que as condutas dos acusados não             
foram individualizadas na denúncia não merecem guarida. 
Não avisto a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato (artigo 397, I,               
do CPP) ou da culpabilidade do agente (artigo 397, II, do CPP). Constato, ainda, que               
os fatos descritos na denúncia se ajustam, ao menos abstratamente, aos tipos penais             
atribuídos à conduta da acusada, afastando a incidência do inciso III do artigo 397 do               
CPP. 
Não vislumbro nos autos, até agora, nenhuma causa de extinção da punibilidade do             
agente (artigo 397, IV, CPP). Deste modo, conforme já decidido às fls. 14/29,             
afiguram-se presentes os mínimos elementos acerca da existência do fato e indícios de             
autoria, necessários à identificação da justa causa. 
Verifico que a peça acusatória e os elementos de prova que a instruem possibilitam a               
ampla defesa e o contraditório, razão pela qual considero as alegações das defesas a              
respeito do acesso aos autos integrais do procedimento investigatório infundadas, além           
de genéricas, até mesmo porque esses autos se encontram acautelados neste Juízo            
conforme certidão de fl. 249.¿. 
 
 
A defesa de RICARDO BESTER também propugna pela invalidação e          
desentranhamento de todas as provas que instruem esta ação penal por não ter sido              
observado o que dispõe o Decreto-lei n.º 3.810/2001 (que regulamenta, dentre outros            
institutos, a cooperação jurídica internacional e, ¿em seus arts. IV.1 e IV.2, aduz que as               
solicitações de cooperação internacional devem ser formuladas obrigatoriamente por         
escrito; além disso, assevera ser fundamental que as partes designem suas           
Autoridades Centrais, às quais competirá a operacionalização da assistência¿), desde          
a fase inicial das investigações, alegando que (i) ¿após a reunião do Grupo de              
Trabalho da OCDE sobre Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Paris, o            
ex membro do Ministério Público Federal, Dr. MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA           
MILLER foi informado por autoridades norte-americanas acerca da existência de          
investigação em curso nos Estados Unidos ¿sobre corrupção de funcionários públicos           
estrangeiros possivelmente praticada por representantes da Embraer¿ (fls. 3 do PIC nº            
1.34.014.000207 /2012-33)¿; (ii) ¿de maneira informal e sem ser designado para tanto,            
o ex representante do Parquet Federal passou a entabular tratativas com as            
autoridades estrangeiras¿ e ¿antes mesmo da designação de Procurador para atuar no            
caso; ou seja, sem qualquer atribuição, o ex representante do Parquet Federal            
resolveu, sponte propria, ¿cutucar¿ as autoridades norte-americanas para conseguir os          



¿vetores probatórios da investigação.¿ (fl. 4 do PIC nº 1.34.014.000207 /2012-33)¿; (iii)            
¿MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER requereu a sua designação para          
atuar na investigação. O pleito fora deferido. Ato contínuo, acompanhado de seu            
colega, Dr. FERNANDO LACERDA DIAS, viajaram até Miami e visitaram o Escritório            
Regional da SEC para, em suas palavras, ¿tomarem conhecimento de provas relativas            
ao objetivo sob apuração¿ (fls. 19 do PIC Nº 1.34.014.000207/2012-33)¿, tendo sido            
¿transmitidos aos Procuradores brasileiros detalhes relevantíssimos da investigação        
que estava em curso nos Estados Unidos, tais como a existência de ¿contrato firmado              
entre a EMBRAER S/A e o Governo da República Dominicana, para a venda de oito               
aviões militares Super Tucano, no valor de US$ 92 (noventa e dois milhões de dólares)               
¿ (fl. 19 do PIC nº 1.34.014.000207 /2012-33)¿ e, ainda, ¿a parte norte-americana¿             
teria indicado ter obtido ¿documentação bancária pertinente a Embraer S/A que           
interessa a prova da persecução penal, bem como de mensagens eletrônicas           
intercambiadas entre funcionários da Embraer S/A e entre estes e terceiros, todas            
fornecidas voluntariamente pela Embraer S/A e originas de suas contas corporativas de            
correio eletrônico¿, ficando ajustado entre os Procuradores da República e as           
autoridades norte-americanas ¿que o acesso compartilhado aos meios de prova se           
daria por meio de pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal¿ (fls.             
20 do PIC nº 1.34.014.000207 /2012-33)¿. Acrescenta, ainda, que, na denúncia, não            
há designação e/ou menção de Autoridade Central (cf. exigido pelo art. II.2), conforme             
preconiza o referido Decreto-Lei, a qual ficaria autorizada a não atender ao referido             
pedido de cooperação internacional (cf. art. III.1 do Decreto n. º 3810/01). 
 
A tese também já foi tratada pela decisão de fls. 1494/1502, verbis: 
 
¿As teses de violação das normas que tratam de pedido de auxílio direto e de               
cooperação jurídica internacional não merecem acolhimento. Entendo que não seria o           
caso de aplicação do regramento do Decreto nº 3.810/2001, posto que os fatos levados              
ao conhecimento do MPF pelas autoridades norte-americanas consubstanciam-se em         
noticia criminis, a demandar tratamento específico da instituição após a análise das            
informações.¿. 
 
Saliente-se que ficou esclarecido nos autos que as autoridade brasileiras tomaram           
conhecimento dos fatos tratados nesta ação penal por meio de noticia criminis            
transmitida por delegação norte-americana ao MPF em uma reunião oficial realizada           
em Paris, na OCDE, na qual as autoridades norte-americanas apenas informaram estar            
investigando fatos envolvendo a EMBRAER S/A e respectivos dirigentes que poderiam           
configurar corrupção transacional, em parte praticada em território brasileiro. 
 



Postula, ainda pelo reconhecimento ¿da tripla imputação ilegal sobre o mesmo fato (tris             
in idem)¿, tendo em vista (i) a existência de investigação por parte das autoridades              
norte-americanas; (ii) o fato de a própria ¿República Dominicana estaria processando           
seu ex-presidente, membros da Força Aérea e executivos da EMBRAER por           
¿prevaricação, concussão, coalizão de funcionários, lavagem de dinheiro e associação          
de malfeitores¿.¿; (iii) e o fato desta ação penal tratar dos ¿mesmos acontecimentos             
apurados em procedimentos estrangeiros (como há muito sabido, que só chegaram ao            
conhecimento do Ministério Público brasileiro porque autoridades de outro país se           
encontraram, fortuitamente, com representante do Parquet Federal em Paris)¿. 
 
Também esta questão foi enfrentada por este juízo, conforme fundamentos da decisão            
de fls. 1494/1502 que aqui reitero, verbis: 
 
¿A alegação de litispendência internacional deve ser rejeitada. Ora, eventual existência           
de investigação paralela conduzida por autoridades dos Estados Unidos ou da           
República Dominicana não obsta, em regra, a instauração e o desenvolvimento regular            
da presente ação penal ante a expressa autorização do artigo 90 do Código de              
Processo Civil, aplicável ao caso por forca do artigo 3º do Código de Processo Penal. 
As teses de violação das normas que tratam de pedido de auxílio direto e de               
cooperação jurídica internacional não merecem acolhimento. Entendo que não seria o           
caso de aplicação do regramento do Decreto nº 3.810/2001, posto que os fatos levados              
ao conhecimento do MPF pelas autoridades norte-americanas consubstanciam-se em         
noticia criminis, a demandar tratamento específico da instituição após a análise das            
informações.  
Igualmente, não acolho a tese (fls. 898/900) de que a Convenção sobre o Combate da               
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais        
Internacionais (Decreto nº 3.678/2000), obstaria o seguimento do processo. Ao          
contrário, não pode este Juízo negar sua jurisdição, sobretudo diante do estatuído no             
item 2 do Artigo 4 da referida Convenção: ¿A Parte que tiver jurisdição para processar               
seus nacionais por delitos cometidos no exterior deverá tomar todas as medidas            
necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição para fazê-lo em relação à corrupção            
de um funcionário público estrangeiro, segundo os mesmos princípios¿ (grifei).          
Portanto, considerando que até o presente momento não houve qualquer manifestação           
das autoridades, brasileiras ou estrangeiras, que determine de forma diversa a           
competência para o processo e julgamento, como prevê o item 3 do Artigo 4 da               
Convenção em questão, é de rigor o processamento do feito.  
Em apertada síntese, os fatos que constituem objeto da presente ação penal chegaram             
ao conhecimento do MPF a partir de noticia criminis encaminhada pela delegação            
norte-americana em reunião oficial em Paris.  



A partir de então foram enviadas comunicações eletrônicas, telefônicas e realizadas           
reuniões entre as autoridades brasileiras e estadunidenses conforme relata o Parquet           
Federal às fls. 1.299/1.301. Nesse momento, segundo o MPF, havia poucos elementos            
de prova (dois expedientes que documentam uma reunião em Paris e outra em Miami),              
em virtude disso o MPF solicitou ao Juízo da 1ª Vara Federal de São José dos Campos                 
autorização para cooperação internacional com os Estados Unidos da América e a            
partir de então foram amealhados diversos elementos de provas. 
Importa esclarecer que, diferentemente do que sustentam as defesas, a noticia criminis            
oferecida pelas autoridades norte-americanas não constitui meio de prova, nem mesmo           
indiciária, tratando-se de mera informação a exigir providências investigatórias         
específicas por parte das autoridades brasileiras. Afora isso, o fato de as autoridades             
norte-americanas terem realizado reuniões e estabelecido contato telefônico com o          
MPF não constitui, em princípio, qualquer ilegalidade desde que o órgão ministerial            
verifique a pertinência das informações franqueadas. A partir desses elementos, coube           
ao MPF solicitar cooperação internacional com os EUA e adotar as demais            
providências cabíveis para consecução de seu ofício.¿. 
 
Reitera, ainda, a tese de que ¿o elemento probatório que instrui a denúncia também é               
ilícito, uma vez que produzido a partir de investigação particular, tendenciosa e sem a              
devida observância da lei¿, por ter a EMBRAER contratado o escritório de advocacia             
norte-americano Baker & Mckenzie para a realização de investigação privada. 
 
Reitero os fundamentos alinhavados na decisão de fls. 1494/1502, verbis: 
 
¿Afora isso, considero lícitas as apurações internas levadas a efeito pela EMBRAER,            
notadamente o acesso às comunicações eletrônicas institucionais de seus         
empregados. Tais comunicações configuraram na verdade um instrumento de trabalho          
outorgado ao servidor/trabalhador para melhor execução de suas atividades, de          
maneira que não estão acobertados pelo sigilo constitucional de correspondência. 
Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: 
 
PROVA ILÍCITA. "E-MAIL" CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. DIVULGAÇÃO DE        
MATERIALPORNOGRÁFICO. 1. Os sacrossantosdireitos do cidadão à privacidade e         
ao sigilo de correspondência,constitucionalmente assegurados, concernem à       
comunicação estritamente pessoal, ainda que virtual ("e-mail" particular). Assim,         
apenas o e-mail pessoal ou particular do empregado, socorrendo-se de provedor           
próprio, desfruta da proteção constitucional e legal de inviolabilidade. 2. Solução           
diversa impõe-se em se tratando do chamado "e-mail"corporativo, instrumento de          
comunicação virtual mediante o qual o empregado louva-se de terminal de computador            



e de provedor da empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é              
disponibilizado igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele trafeguem          
mensagens de cunho estritamente profissional. Em princípio, é de uso corporativo,           
salvo consentimento do empregador. Ostenta, pois, natureza jurídica equivalente à de           
uma ferramenta de trabalho proporcionada pelo empregador ao empregado para a           
consecução do serviço. 3-4. omissis. 5. Pode o empregador monitorar e rastrear a             
atividade do empregado no ambiente de trabalho, em "email" corporativo, isto é, checar             
suas mensagens, tanto do ponto de vista formal quanto sob o ângulo material ou de               
conteúdo. Não é ilícita a prova assim obtida, visando a demonstrar justa causa para a               
despedida decorrente do envio de material pornográfico a colega de trabalho.           
Inexistência de afronta ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal. 6.               
Agravo de Instrumento do Reclamante a que se nega provimento. Vistos, relatados e             
discutidos estes autos de Recurso de Revista nº TST-RR-613/2000-013-10-00.7. Grifo          
nosso.¿ 
 
Em abono, ressalte-se que, conforme esclarecido pelo Ministério Público no          
requerimento pelo qual postulou pela autorização, ¿para pôr em marcha pedido de            
auxílio jurídico em matéria penal, a fim de possibilitar o envio pelas autoridades             
norteamericanas de informações bancárias e mensagens impressas de correio         
eletrônico comprobatórias do crime por elas noticiado¿, as autoridades         
norte-americanas receberam ¿voluntariamente, da EMBRAER S/A mensagens       
impressas de correio eletrônico trocadas entre seus empregados por meio do provedor            
da própria empresa¿, ou seja, não foram obtidas por meio de interceptação de             
comunicações telemáticas, tratando-se de mensagens trocadas por meio de seu          
próprio serviço de correio eletrônico (fls. 46-47 dos autos n.          
0508034-73.2016.4.02.5101 em apenso).  
 
A defesa sustenta, ainda, que houve irregularidades por falta de identificação em lacres             
dos bens objeto da busca e apreensão determinada no escritório de ÉLIO MOTI             
SONNENFELD, as quais possibilitaram a sua adulteração e, por conseguinte, dão           
ensejo à invalidade de toda a ação penal, em razão da ilicitude das provas colhidas. 
 
Nesse ponto, a defesa não logra demonstrar nenhum vício de procedimento no            
acondicionamento do material colhido no escritório do colaborador que possa ensejar a            
invalidação de algum elemento de prova que instrua esta ação penal. Tampouco            
demonstra a existência de algum prejuízo ao réu em razão dos procedimentos que             
entende irregulares na busca e apreensão de material colhido no endereço comercial            
do colaborador. Não estabelece, pois, um liame entre a defesa do requerente e             
eventual irregularidade que possa ter ocorrido na referida busca e apreensão. 



 
Em suas razões finais, a defesa de LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA (fls.             
4947/5060) alega nulidade da decisão pela qual foi determinado o afastamento do            
sigilo bancário e das comunicações eletrônicas, tendo em vista que o requerimento            
pela quebra de sigilo de dados não contou com suporte mínimo de elementos que o               
instruíssem, o que se fez apenas com um relato do que foi oralmente aventado [e não                
documentado] entre o Parquet e autoridade estrangeira, em encontro paralelo a           
reunião ordinária da OCDE.  
 
A tese da defesa não condiz com os procedimentos retratados nos autos. Conforme             
explicitado pelo Ministério Público, em sua manifestação acerca das respostas à           
acusação, antes do envio do pedido de cooperação jurídica internacional, havia pelo            
menos dois elementos indicativos da presença do fumus comissi delicti: ¿o expediente            
que documenta a reunião em Paris na OCDE, com a delegação norte-americana e o              
despacho que documenta a reunião em Miami com autoridades norte-americanas¿,          
comprovando a ocorrência de duas reuniões oficiais em que as autoridades           
norte-americanas disponibilizaram informações a autoridades brasileiras, nenhuma       
obtida por quebra de sigilo, após as quais o MPF enviou pedido de cooperação jurídica               
internacional aos EUA em matéria penal, devidamente precedido de autorização          
judicial diante da perspectiva de obtenção de dados bancários constantes das           
investigações procedidas pelas autoridades estrangeiras, conforme decisão judicial        
fundamentada da 3ª Vara Federal de São José dos Campos (fl. 48 e seguintes do PIC                
autos n. 0508034-73.2016.4.02.5101). 
 
É relevante salientar a observação do Ministério Público sobre essa fase das            
investigações no sentido de que a cultura jurídica dos EUA se baseia,            
significativamente, na oralidade, e, para conciliar as diferentes culturas jurídicas dos           
estados envolvidos, documentou-se por despacho nos autos ou trocas de mensagens           
de correio eletrônico anexadas a troca de informações com as autoridades           
estrangeiras. 
 
Nesse ponto, ressalte-se, ainda, que, assim como não se constata ilicitude no acesso             
às mensagens eletrônicas obtidas pelos fundamentos acima, também se mostra          
regular e respaldado pela decisão supra referida o acesso às informações bancárias            
referidas pelas autoridades norteamericanas. A decisão encontra-se suficientemente        
fundamentada e respaldada pelo disposto no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº              
105/20011 e pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o              
Ministério Público pode representar pelo afastamento de sigilo bancário com base           
procedimento investigatório criminal por ele instaurado. 



 
Na mesma linha de argumentação, a defesa também sustenta que os procedimentos            
adotados pelo MPF estão em desconformidade com as regras do acordo de            
cooperação jurídica internacional Brasil e Estados Unidos (Decreto 3810/2001),         
afetando as provas obtidas e decorrentes, sendo necessário o reconhecimento da           
nulidade e desentranhamento dos elementos probatórios obtidos no referido         
procedimento. 
 
Sobre a alegação de que não houve ¿mero encaminhamento de notícia crime, mas             
verdadeiro compartilhamento de diversas informações, inclusive protegidas por sigilo¿,         
fica afastada pelos fundamentos acima. 
 
Quanto ao mais, mantenho o entendimento de que não se vislumbra nenhuma            
irregularidade no pedido de cooperação jurídica internacional que possa eivar este feito            
de invalidade. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão de fls. 1494/1502, verbis: 
 
¿As teses de violação das normas que tratam de pedido de auxílio direto e de               
cooperação jurídica internacional não merecem acolhimento. Entendo que não seria o           
caso de aplicação do regramento do Decreto nº 3.810/2001, posto que os fatos levados              
ao conhecimento do MPF pelas autoridades norte-americanas consubstanciam-se em         
noticia criminis, a demandar tratamento específico da instituição após a análise das            
informações.¿. 
 
Também sustenta que não foram observados os requisitos no art. 7º, § 2º do Código               
Penal (¿ser o fato punível também no país em que foi praticado; não ter sido o agente                 
absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; não ter sido o agente perdoado                
no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais               
favorável. (CP, art. 7º, § 2º, b, d e e).¿. 
 
Não obstante já tenha sido enfatizada a possibilidade de aplicação da lei penal             
brasileira a crimes praticados fora do território nacional, no caso dos autos, pela             
aplicação da extraterritorialidade penal condicionada, como previsto no art. 7º, II, ¿a¿ e             
¿b¿ do Código Penal, tem-se que, conforme narrado na denúncia, foram praticados            
atos de execução dos crimes imputados em território nacional, a despeito dos fatos             
envolverem três países, a saber, Brasil, Uruguai e República Dominicana, como           
exaustivamente tratado nas decisões anteriores e supra mencionadas acerca da          
competência deste juízo para processar e julgar o feito.  
 



Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a Constituição da República, em seu artigo             
109, inciso V, compete à Justiça Federal julgar os crimes ¿previstos em tratado ou              
convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou            
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.¿ (Constituição Federal, artigo          
109, inciso V). 
 
Não se trata, pois, de extraterritorialidade penal, mas de territorialidade, nos termos do             
art. 6º do Código Penal (¿Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a               
ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria               
produzir-se o resultado¿), segundo o qual lugar do crime é tanto aquele em que              
ocorreu o resultado quanto aquele em que foi praticada a conduta (ação ou omissão),              
denotando que o ordenamento penal pátrio adotou a teoria da ubiquidade, nesse            
particular. Portanto, in casu, não cabe discutir em preliminares a observância dos            
requisitos previstos no § 2º do art. 7º do referido estatuto. 
 
A defesa de LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA se insurge, ainda, contra a ausência              
de elementos que contextualizem a obtenção mas mensagens trocadas via e-mail,           
única prova produzida contra o defendente, no seu entender, voluntariamente          
entregues pela EMBRAER às autoridade americanas e, nesse contexto, requer ¿ou           
bem a desconsideração dos emails para a formação da convicção desse mm. Juízo, ou              
bem a suspensão do presente processo até que a acusação entranhe aos autos: 
 
a) Documentos que indiquem a dupla tipicidade, e a inexistência de processo ou             
expediente no exterior, que permitam avaliar a incidência da extraterritorialidade no           
caso concreto; 
b) Documentos que comprovem a origem e forma de obtenção dos e-mails referidos na              
denúncia, os quais, segundo alegação do Ministério Público, teriam sido obtidos           
mediante entrega voluntária pela empresa EMBRAER a autoridades dos Estados          
Unidos; 
c) todos os e-mails que compõem o conjunto entregue pela empresa EMBRAER à             
Justiça americana, oficiando, para isso, a empresa para que disponibilize tais           
documentos uma vez que está obrigada a isso segundo o acordo firmado com o              
Parquet e noticiado   
(http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/corrupcaointernacional-mpf-e-cvm-
fecham-acordo-com-embraer). 
d) ainda, subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de acesso/cópias          
pela defesa do montante total dos e-mails disponibilizados pela EMBRAER, requer-se           
que seja facultada às partes a indicação de assistente técnico para análise desse             



material, conforme precedente acima citado (JF/PR, 13ª Vara Federal, ação penal           
5063130-17.2016.4.04.7000).¿. 
 
Sobre o item ¿a¿, a questão se encontra resolvida na análise da preliminar acima,              
acerca do alegando não atendimento aos requisitos do art. 7º, § 2º do Código de               
Processo Penal. 
 
Quanto aos demais itens, entendo que a questão se encontra suficientemente           
enfrentada na decisão de fls. 1494/1502, conforme fundamento que passo a           
transcrever, verbis: 
 
¿Com conseguinte, as alegações de nulidade por violação de sigilo bancário e de             
dados, por ¿seleção casuística de provas¿ pelas autoridades norte-americanas e pela           
EMBRAER devem ser rejeitadas. Como bem lançado pelo MPF à fl. 1.306, ao se              
adotar a tese da defesa tornar (-se-) ia ilícito todo e qualquer aporte probatório              
fornecido por entidade privadas sempre haveria um viés na seleção do material            
entregue o que configura um rematado absurdo. Do mesmo modo, o erro material             
informado pelo perito na anotação dos lacres não enseja qualquer nulidade. De fato,             
todo material inicialmente acostado aos autos haverá de ser objeto de ratificação em             
sede judicial, sob pena de improcedência do pedido inicial. 
Entendo que as decisões que determinaram o afastamento de sigilo bancários e de             
comunicação, bem assim a que determinou a busca e apreensão, foram produzidas            
segundo o livre convencimento do magistrado a partir dos elementos e argumentos            
apresentados pelo MPF, sendo certo que tais decisões se encontram devidamente           
fundamentadas nos termos do artigo 93, IX, da Constituição da República.¿. 
 
A esses fundamentos some-se o que já foi dito e transcrito acima ao se apreciar               
alegação da defesa de RICARDO BESTER no sentido de que o elemento probatório             
que instrui a denúncia também é ilícito, uma vez que produzido a partir de investigação               
particular, tendenciosa e sem a devida observância da lei¿, por ter a EMBRAER             
contratado o escritório de advocacia norte-americano Baker & Mckenzie para a           
realização de investigação privada. 
 
A defesa impugna mais uma vez a competência deste juízo para processamento e             
julgamento do feito, tendo em vista que ¿pela ótica dos crimes em tese apontados na               
denúncia, a consumação das infrações e os atos que a precederam, no Brasil, teriam              
ocorrido em São José dos Campos-SP¿, não havendo, ¿descrição de atos e imputação             
de fatos específicos que teriam ocorrido no Rio de Janeiro¿, sendo impositiva a             
observância das ¿regras legais de competência criminal, nos termos do artigo 2º da Lei              



9.613/90 e do artigo 70, caput e § 1º, do CPP, não se sustenta a competência deste d.                  
Juízo e é devida sua declinação¿. 
 
Pela detida leitura das razões defensivas não se constata inovação em relação à às              
questões já enfrentadas por este julgador em relação à definição da competência,            
considerados os fatos imputados in status assertionis, ou seja, em sede preliminar,            
conforme fundamentação acima transcrita ao se enfrentar as alegações da defesa de            
RICARDO BESTER. 
 
A defesa repisa a tese de que houve violação ao princípio do promotor natural              
decorrente da atuação do então Procurador da República Marcelo Miller, que agiu, no             
seu entender, ¿fora de suas atribuições¿, em desconformidade com os artigos 5º, LIII,             
da Constituição da República, e 564, IV, do Código de Processo Penal. 
 
Mais uma vez as razões defensivas se restringem aos mesmos aspectos já            
enfrentados por este juízo na decisão de fls. 1494/1502, verbis: 
 
¿A tese de violação do Princípio do Promotor Natural também deve ser rejeitada.             
Entendo que a designação do Procurador da República, Dr. Marcello Paranhos de            
Oliveira Miller, para atuar em auxílio à Procuradoria da República em São José dos              
Campos e sua posterior designação para atuar na Seção Judiciária do Rio de Janeiro              
não configura evidentemente designação de ¿acusador de exceção¿. Sua atuação na           
fase pré-processual e posteriormente em sede processual não configura qualquer          
ilegalidade, notadamente porque foi regularmente designado para tanto. Note-se que          
nos atos de designação não houve afastamento do ¿Promotor Natural¿, que           
simplesmente passou a contar com o auxílio do referido membro do Parquet federal. 
Além disso, não há comprovação de que referido procurador tenha faltado com a             
isenção no cumprimento do seu mister, sendo razoável crer que sua designação tenha             
objetivado a garantia do livre exercício da função institucional do Ministério Público            
Federal, com o desejável aproveitamento de seu conhecimento sobre as muitas           
questões de fato trazidas aos autos. 
Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados: 
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR       
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OITIVA DE CORRÉU NA QUALIDADE        
DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO       
VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO        
PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. omissis. 2. À         
luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta                



Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos             
processuais, exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o             
que não se verifica no caso. 3. Esta Corte já decidiu que a participação de um membro                 
do Ministério Público, para auxiliar o titular da comarca, não é motivo bastante para a               
nulidade do julgamento, mormente quando não se demonstra de que maneira a            
designação do promotor assistente teria causado prejuízo para a defesa ou criado            
situação de desigualdade apta a caracterizar a figura do ¿acusador de exceção¿.            
Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. 
(STF - RHC: 99768 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento:            
14/10/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213         
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Grifo nosso. 
 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.        
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO         
DEMONSTRAÇÃO. ARGUIÇÃO OPPORTUNO TEMPORE. PRECLUSÃO. ORDEM      
DENEGADA. 1. a 3. omissis. 4. Não prospera a alegada violação do princípio do              
promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art.             
5º, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de              
um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas e em          
desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos              
autos. 5. A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de                
seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente          
substituíveis em suas atribuições, tanto que a Lei nº 8.625/93 prevê, em seus arts. 10,               
IX, alíneas e e g, e 24, a possibilidade de o Procurador-Geral de Justiça designar um                
Promotor de Justiça substituto ao titular, para exercer sua atribuição em qualquer fase             
do processo, inclusive em plenário do Júri. 6. No caso, pelo que se depreende dos               
elementos acostados aos autos, a designação ocorreu regularmente, mediante portaria          
e com a devida publicidade, sendo certo que os documentos citados pelo impetrante,             
na exordial, são insuficientes para se afirmar que o Parquet designado, na época,             
estava impedido para atuar no presente feito, ou mesmo se havia motivos para se              
arguir a sua suspeição. 7. Ainda que houvesse motivos, a arguição não pode ser agora               
acolhida, porque formulada a destempo, tendo ocorrido, portanto, a preclusão, a teor            
do disposto no art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. 8. Habeas corpus                
denegado. (STJ - HC: 57506 PA 2006/0078320-3, Relator: Ministro OG FERNANDES,           
Data de Julgamento: 15/12/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe            
22/02/2010). Grifo nosso.¿. 
 
A defesa de LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, em sede preliminar, sustenta que não             
houve justa causa para respaldar o aditamento à denúncia pelo qual o defendente foi              



incluído no rol de acusados, além da inépcia da inicial acusatória, repisando à tese da               
ofensa ao enunciado nº 524 da Súmula do STF. 
 
Sobre esse ponto, em sede preliminar, mantenho e reafirmo os fundamentos           
formulados na decisão de fls. 2603/2608, verbis: 
 
¿Inicialmente, afasto a tese sustentada pela defesa de Luiz Carlos Siqueira Aguiar            
acerca da nulidade no recebimento do aditamento da denúncia antes da citação dos             
denunciados para oferecimento da resposta. 
Comungo do entendimento segundo o qual, o aditamento subjetivo da denúncia não            
exige o prévio contraditório, uma vez que correlato à denúncia, sendo possível o             
aditamento a qualquer tempo, antes de proferida sentença e desde que observada a             
ampla defesa e o contraditório. Isso porque, a análise realizada pelo órgão jurisdicional             
configura mero juízo de delibação da pretensão acusatória, de maneira que, ao analisar             
a plausibilidade do aditamento subjetivo à denúncia, o órgão jurisdicional limita-se a            
verificar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 41, a ocorrência de algum             
motivo para sua rejeição na forma do artigo 395 ou para absolver sumariamente o              
acusado na forma do artigo 397, todos do Código de Processo Penal. A arguição de               
excesso acusatório quanto ao crime de lavagem de dinheiro sustentadas por esta            
defesa, por se relacionar diretamente com o mérito da demanda, será melhor apreciada             
ao longo da marcha processual. 
Superadas essas questões, rejeito a tese sustentada pelas defesas de Flávio Rímoli e             
Luiz Carlos Siqueira Aguiar de que haveria arquivamento implícito, não sendo o caso             
de aplicação do verbete de súmula do STF nº 524.  
Em tese, ocorreria o arquivamento implícito nos casos de concurso de pessoas,            
quando o Ministério Público denuncia apenas um ou alguns dos agentes envolvidos,            
silenciando quanto aos demais. Assim agindo, o Ministério Público estaria,          
implicitamente, requerendo o arquivamento com relação àqueles que foram omitidos. 
De acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores o sistema processual            
brasileiro não prevê a figura do arquivamento implícito. Portanto, eventual omissão na            
denúncia não deve ser entendida como pedido de arquivamento por parte do órgão             
ministerial, ensejando no máximo abertura de prazo para que a acusação ofereça            
denúncia quanto ao omitido, desde que haja justa causa logicamente, em observância            
ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.¿. 
 
No tocante à alegada inépcia da inicial, a matéria encontra-se ultrapassada, conforme            
analisado linhas acima, ao se enfrentar preliminar suscitada pelo corréu RICARDO           
BESTER. 
 



A defesa também se insurge quanto à licitude dos elementos que embasaram a             
acusação, sustentando que foram ¿i) colhidos em sede de investigação privada levada            
a cabo sem a observância das garantias constitucionais dos acusados; ii) transmitidos            
aos EUA em desrespeito à Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários             
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais e também ao Acordo de Assistência           
Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e EUA; e iii) indevidamente trazidos a estes              
autos por meio de decisão que deferiu pedido de cooperação internacional¿. 
 
Todos esses pontos já foram devidamente enfrentados e superados, conforme          
fundamentos acima alinhavados. 
 
A defesa de LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI não arguiu preliminares. 
 
A defesa de EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS arguindo em preliminar: (i) a            
incompetência ratione loci e a incompetência ratione matéria do juízo, em decorrência            
da nulidade da decisão de quebra de sigilos e autorização do pedido de cooperação              
jurídica internacional; (ii) ofensa ao princípio do Promotor Natural; (iii) ilegalidade na            
obtenção, compartilhamento e materialização da prova coligida à denúncia,         
decorrentes de investigação privada, bem como a inexistência de qualquer registro dos            
atos praticados e dos dados e documentos recolhidos, bem assim a ruptura da cadeia              
de custódia da prova emprestada, notadamente o material fornecido pela EMBRAER;           
(iv) a nulidade do processo em razão de ofensa à dialética processual, advinda do              
oferecimento de réplica pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
 
Pela leitura das razões defensivas, verifica-se que todas as preliminares, também           
suscitadas pelos demais corréus, encontram-se superadas e afastadas pelos         
fundamentos acima, a exceção da alegada nulidade do processo em razão de ofensa à              
dialética processual, advinda do oferecimento de réplica pelo MINISTÉRIO PÚBLICO          
FEDERAL após o oferecimento das respostas à acusação. 
 
Sobre esse ponto, reitero o entendimento firmado na decisão de fls. 2603/2608, verbis: 
 
¿Dito isso, rejeito, ainda, a arguição de nulidade processual, baseada na ausência de             
previsão legal para a abertura de prazo ao MPF sobre as respostas à acusação,              
sustenta pela defesa de Orlando José Ferreira Neto. 
Na verdade, os tribunais superiores têm prestigiado a abertura de prazo para            
manifestação do órgão ministerial após o oferecimento das respostas à acusação           
justamente por entender que tal expediente, a despeito de não estar expressamente            
previsto em lei, atende ao princípio do contraditório, permitindo que ambas as partes se              



manifestarem sobre teses e fatos do processo, evitando que o magistrado acolha            
diretamente preliminares arguidas na defesa preliminar sem jamais a respeito delas           
ter-se manifestado a parte contrária (nesse sentido confira-se AgR no HC 135.173, Rel.             
Min. Dias Toffoli e RHC 120.384, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
Em consonância com esse entendimento, tenho determinado a abertura de vistas ao            
órgão de acusação após o oferecimento da defesa preliminar pelos acusados nos            
processos que tramitam perante este Juízo Especializado e assim o fiz nos presentes             
autos.¿. 
 
Acresça-se que não há violação ao ¿direito da defesa em falar por último¿, a uma               
porque a vista ao Ministério Público destina-se a que se manifeste acerca das             
preliminares suscitadas e a duas porque as defesas tiveram todo o desenrolar da             
marcha processual para exercerem o contraditório, tendo sido apreciados e          
reapreciados diversos requerimentos por este juízo, inclusive de reiteração de          
diligências, e observado o exercício da ampla defesa, inclusive com reabertura de            
prazo para memoriais finais após a juntada de documentos pelo Ministério Público. 
 
A defesa de EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, às fls. 5814/5929,          
arguiu, em preliminar: (i) nulidade da decisão de afastamento do sigilo bancário e             
comunicações eletrônicas, faltando a devida fundamentação; (ii) nulidade obtenção de          
provas pelo MPF, em violação ao acordo de cooperação jurídica internacional           
Brasil-EUA, não se observando o disposto no decreto 3810/2001; (iii) nulidade, por falta             
de documentos que atestem a extraterritorialidade condicionada e origem e          
integralidade dos e-mails mencionados na denúncia; (iv) nulidade por incompetência do           
juízo de acordo com o critério territorial, por ausência de atos praticados no Rio de               
Janeiro; (v) nulidade por violação ao princípio do promotor natural, em razão da             
designação do ex Procurador Marcelo Miller. 
 
Como visto, todas essas preliminares encontram-se enfrentadas e superadas pelos          
fundamentos acima desenvolvidos. Não tendo, a defesa, acrescentado fatos ou          
aspectos jurídicos que possam alterar o entendimento já firmado por este julgador            
acerca desses temas, no caso concreto. 
 
Já a defesa de FLÁVIO RÍMOLLI (fls. 5930/6119) suscitou as seguintes preliminares: (i)             
incompetência da Justiça Federal do Rio de Janeiro; (ii) ilicitude da prova advinda das              
apurações realizadas pelos advogados contratados pela EMBRAER; (iii) cerceamento         
de defesa pelo indeferimento de diligência requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO          
FEDERAL e pela defesa técnica quanto à prática de condutas ilícitas pelo Procurador             



da República que oficiou nos autos; (iv) violação às garantias do juiz e promotor              
naturais e falta de legitimação indireta. 
 
Pela leitura das razões defensivas, verifica-se que todas as preliminares encontram-se           
superadas e afastadas pelos fundamentos acima, porque também suscitadas pelos          
demais corréus, a exceção da alegada nulidade por cerceamento de defesa pelo            
indeferimento de diligência requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela          
defesa técnica quanto à prática de condutas ilícitas pelo Procurador da República que             
oficiou nos autos. 
 
Nesse ponto, a despeito da extensa argumentação da defesa em sua combativa            
atuação, não comungo do entendimento de que eventuais e supostas ilicitudes em            
apuração contra o ex Procurador da República Marcello Miller constituam questão a            
obstaculizar a marcha processual deste feito. Entendo se tratar de fatos estranhos ao             
objeto desta ação penal, na qual incumbe a este julgador, diante das provas trazidas              
pelas partes, prestar a jurisdição. 
 
As diligências indeferidas por este magistrado, conforme decisões transcritas pela          
própria defesa se fundaram não apenas no caráter protelatório como também na            
ausência de demonstração da pertinência específica da prova pretendida. Os          
fundamentos alinhavados na decisão de fls. 4628/4634 são suficientemente         
esclarecedores no tocante ao entendimento deste julgador que motivou o indeferimento           
das diligências contra os quais a defesa se insurge em seus memoriais finais, verbis: 
 
¿II - Fls. 4546/4554: A defesa de FLÁVIO RÍMOLI interpôs embargos de declaração da              
decisão de fls. 4532/4538, alegando, em síntese, a necessidade de aclará-la, para que             
seja determinada a diligência requerida pela defesa, qual seja, a expedição de novo             
ofício ¿à d. PGR solicitando o compartilhamento do Procedimento Administrativo nº           
1.00.000.016663/2017-47, especialmente no que toca aos achados sobre o caso em           
tela (EMBRAER), sejam decorrentes da busca e apreensão efetivada contra o           
ex-Procurador, seja do material entregue pelo próprio escritório de advocacia TRENCH,           
ROSSI E WATANABE¿, tendo em vista que, ao menos o referido procedimento, tramita             
na PGR para apurar a licitude do relacionamento do ex-Procurador com o escritório de              
advocacia que representou a EMBRAER, conforme termo de depoimento que          
acompanhou a petição de fls. 4324/4327.  
 
Pelas razões formuladas, verifica-se que a defesa discorda do entendimento deste           
julgador e pretende a reforma da decisão, não demonstrando nenhum dos vícios            
passíveis de serem corrigidos via embargos de declaração. A despeito das razões            



defensivas, mantenho e ratifico entendimento formulado na decisão impugnada.         
Ademais, destaco e acrescento que, mesmo o processo penal marcha em busca da             
verdade possível de ser alcançada pelas provas produzidas na instrução,          
preservando-se as garantias da ampla defesa e daquelas que são decorrentes, para            
evitar um decreto condenatório dissociado de lastro probatório suficiente. Ressalto,          
ainda, que a diligência requerida pela defesa foi indeferida com base em dois             
fundamentos, ainda que um deles bastasse para resolver a questão, a saber, por             
identificar caráter protelatório do requerimento e pela falta de demonstração da           
pertinência probatória específica ao caso destes autos, conforme razões que ora           
transcrevo, verbis: 
 
¿II - Fls. 4453/4456 (fls. 4471/4473): FLÁVIO RÍMOLI requer, em relação ¿à resposta             
da PGR ao OFI.0044.001732-0/201, acostada às fls. 4423/4425¿, que este juízo           
determine a expedição de novo ofício ¿à d. PGR solicitando o compartilhamento do             
Procedimento Administrativo nº 1.00.000.016663/2017-47, especialmente no que toca        
aos achados sobre o caso em tela (EMBRAER), sejam decorrentes da busca e             
apreensão efetivada contra o ex-Procurador, seja do material entregue pelo próprio           
escritório de advocacia TRENCH, ROSSI E WATANABE¿, tendo em vista que, ao            
menos o referido procedimento, tramita na PGR para apurar a licitude do            
relacionamento do ex-Procurador com o escritório de advocacia que representou a           
EMBRAER, conforme termo de depoimento que acompanhou a petição de          
fls.4324/4327. 
 
Sustenta, no ponto, que eventual sigilo ¿do conjunto probatório já produzido no aludido             
procedimento não se transmite ao Poder Judiciário, diante do inequívoco nexo de            
causalidade entre os elementos daqueles autos e a acusação aduzida neste           
processo-crime¿; e é ¿direito do acusado ter acesso amplo aos elementos de prova             
que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com          
competência da polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa            
(Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal)¿. 
 
Sobre esse ponto, a defesa sustenta que o pleito se faz em razão da resposta (fls.                
4423/4425) ao ofício expedido por determinação de fl. 4260. Ocorre que o referido             
ofício foi expedido por ter sido deferido o requerimento formulado pelo próprio            
Ministério Público para que a PGR fosse oficiada para informar acerca da existência de              
investigações encetadas para apurar eventual conduta ilícita do ex-Procurador da          
República, Marcello Miller, e se foram encontrados elementos concretos que apontem           
eventual irregularidade na tratativa dos acordos de colaboração premiada firmados nos           
presente autos ou no acordo de leniência (então denominado de TAC) firmado com a              



EMBRAER S/A. Na ocasião, o Ministério Público justificou seu pleito diante da            
necessidade de se afastar ¿qualquer dúvida que a defesa dos demais réus possa             
levantar sobre os acordos de leniência (TAC) e de colaboração premiada firmados nos             
autos diante da notícia do suposto envolvimento ilícito do então Procurador da            
República, que atuava no caso, Dr. Marcello Miller e a banca de advocacia Trench              
Rossi Watanabe (TRW), representante da EMBRAER S/A, que firmou o acordo de            
leniência, para onde o citado ex-agente ministerial foi prestar serviço após se desligar             
do MPF¿ (fl. 4238). 
 
Ressalto, ainda, que, no prazo aberto para requerimento de diligências, em           
observância ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa promoveu              
a juntada de documento que traz em seu teor o depoimento prestado pelo ex              
Procurador da República, Marcello Paranhos de Oliveira Miller, nos autos do           
procedimento administrativo nº 1.00.000.016663/2017-47, a que se refere no         
requerimento em apreciação, cujo objeto trata da revisão do acordo de colaboração            
homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição 7003/2017 (fls.           
4324/4327). 
 
Entretanto, apenas nesse momento da marcha processual, sendo esta a terceira           
decisão deste juízo a tratar das diligências requeridas pelos réus, a defesa de FLÁVIO              
RÍMOLI vem requerer a expedição de ofício à PGR solicitando o compartilhamento do             
referido procedimento administrativo. A defesa já tinha condições de formular tal           
requerimento por ocasião da primeira petição pela qual promoveu a juntada do referido             
depoimento, independentemente da resposta que a PGR apresentasse ao ofício          
expedido em decorrência do deferimento da diligência requerida pelo Ministério          
Público. A defesa não traz aos autos nenhuma justificativa que aponte em sentido             
contrário. 
 
Portanto, constato tratar-se de conduta protelatória em prejuízo do bom andamento da            
marcha processual e do provimento jurisdicional eficiente a que se destina todo            
processo. 
 
De outra parte, a defesa não demonstra a pertinência da diligência requerida, por não              
trazer nenhuma informação que vincule o objeto do procedimento administrativo          
referido a esta ação penal.¿ (Grifos nossos). 
 
No tocante ao alegado vício de obscuridade em relação ao que foi decidido sobre a               
reiteração do requerimento antes formulado no sentido de que seja ¿determinado que            
o órgão ministerial vá além da simples busca no PIC e efetivamente verifique a sua               



própria base de dados, a fim de instruir o presente processo com a íntegra do               
documento recebido das autoridades norte-americanas¿, diversamente do que        
sustenta a defesa, este juízo não indeferiu o pleito apenas sob o ¿argumento da              
celeridade processual¿, o que se infere da simples leitura do respectivo trecho da             
decisão embargada, verbis: 
 

¿Sobre o ponto, reporto-me aos fundamentos expendidos na decisão de fls.            
4447/4449, tendo em vista que a impossibilidade de obter-se o referido documento não             
inviabiliza o prosseguimento da ação penal, deflagrada a partir dos elementos mínimos            
exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme decisão pela qual foi recebida a            
inicial acusatória, tampouco o exercício do direito à ampla defesa pelo réu. Ressalte-se             
que este juízo tomou as providências requeridas pela defesa no momento próprio, não             
sendo razoável alongar-se indefinidamente o trâmite processual. 
 
Ademais, conforme ressaltado na manifestação de fls. 4469/4470, não há nada nos            
autos que justifique dúvida acerca da veracidade da ausência de meios do Ministério             
Público para providenciar o documento requerido pela defesa.¿ (Grifos nossos). 
 
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa            
de FLÁVIO RÍMOLI. 
 
III - Fls. 4556/4565 e fls. 4584/4587: A defesa de ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA               
JÚNIOR, em seus requerimentos, também objetiva diligências voltadas para a          
apuração da licitude na atuação do ex-Procurador da República Marcello Paranhos           
Miller. Para tanto, na primeira petição, requer a ¿expedição de ofício à Procuradoria da              
República do Distrito Federal, bem como ao E. Supremo Tribunal Federal solicitando            
cópia integral do PIC nº 1.16.000.002.1607/2017-48 e do Inquérito Policial nº 02/2017,            
respectivamente¿; e, ainda, ¿a reconsideração da decisão de fls. 4.532/4.538,          
deferindo-se os pedidos formulados pelo peticionário a fls. 4.462/4.465¿. Na segunda           
petição, além de reiterar os pleitos anteriores, requer ¿o sobrestamento da presente            
ação penal até o encerramento das apurações relacionadas à atuação do Dr.            
MARCELLO MILLER no caso EMBRAER, com fundamento no art. 93 do Código de             
Processo Penal¿; e ¿a expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República para            
que informe o número do procedimento instaurado¿ a respeito dos fatos tratados na             
matéria jornalística mencionada pela defesa, fornecendo cópia integral do mesmo. 
 
Não obstante a questão já tenha sido tratada acima no requerimento de FLÁVIO             
RÍMOLI, vale acrescentar algumas considerações sobre o ponto. A despeito das           
alegações defensivas no tocante a atuação do ex-Procurador da República Marcello           



Paranhos de Oliveira Miller, não se pode perder de vista que esta ação penal não pode                
ser tida como fruto de atuação exclusiva e pessoal do referido Procurador. A acusação              
e toda o impulso acusatório na fase judicial da persecução decorre da atuação             
institucional do Ministério Público. 
 
Aliás, vale lembrar, que este juízo, ao enfrentar as questões trazidas pelas defesas nas              
respostas à acusação sobre possível violação do princípio do promotor natural, já se             
manifestou no sentido de que a atuação do então membro ministerial se deu em              
caráter de auxílio decorrente de designação regular. Portanto, não há como se concluir,             
nessa fase processual, que esta ação penal tramita exclusivamente a partir da atuação             
do então Procurador. Tampouco tenho por premissa de que há uma relação de             
prejudicialidade em relação aos fatos noticiados pela imprensa e que possivelmente           
venham a ensejar alguma investigação sobre possíveis condutas ilícitas por parte do            
ex-Procurador em relação a esta ação penal. 
  
O inicial deferimento das diligências requeridas pelas partes, quanto a esse ponto, de             
fato, ocorreu oportunamente no desiderato de se envidar os esforços possíveis no            
intuito de se esclarecer qualquer suspeita passível de ser levantada acerca da            
idoneidade da atuação do ex-Procurador da República neste caso. Com isso,           
obteve-se resposta oficial da Procuradoria Geral da República no sentido de não haver             
procedimentos instaurados em nome do ex-Procurador da República Marcello         
Paranhos de Oliveira Miller, não cabendo a este magistrado concluir que a informação             
prestada decorreu de pesquisa incompleta ou inapta à prestação da informação           
solicitada. 
 
Ademais, a fundamentação da decisão de fls. 4423/4425 não descuida da ideia de que              
a prova produzida por iniciativa das partes pertence ao processo. Entretanto, tal ideia             
não afasta necessidade do julgador aferir a possibilidade, necessidade e pertinência           
das diligências requeridas no caso concreto, sob pena de se alongar indefinidamente,            
ao infinito, a fase instrutória. No caso destes autos, não está sob julgamento nenhuma              
imputação formulada em desfavor do ex-Procurador Marcello Miller. 
 
De outra parte, como venho afirmando e reafirmando é da acusação o ônus da prova               
quanto aos fatos imputados na inicial acusatória. Portanto, o êxito ou ausência de êxito              
em se esclarecer os fatos objeto da denúncia não prejudica o exercício da ampla              
defesa pelos acusados. Além disso, qualquer análise mais aprofundada ou valoração           
do material probatório produzido nestes autos deve ser feita por ocasião da prolação da              
sentença. 
 



Como já afirmei ao apreciar os requerimentos da defesa de FLÁVIO RÍMOLI, também             
no caso do requerente ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR a defesa não             
demonstra a pertinência específica da diligência requerida; não traz informações que           
vinculem o objeto dos procedimentos que aponta à fl. 4564 a esta ação penal.              
Considerando-se esse fato e os fundamentos acima, INDEFIRO.¿. 
 
Como se vê, este juízo deferiu (fl. 4260) a diligência requerida pelo Ministério Público              
(fl. 4238), determinando a expedição de ofício à Procuradora-Geral da República para            
informar ¿se, nas investigações encetadas para apurar eventual conduta ilícita do           
ex-Procurador da República, Dr. Marcello Miller, foram encontrados elementos         
concretos que apontem eventual irregularidade na tratativa dos acordos de colaboração           
premiada firmados nos presente autos ou no acordo de leniência (então denominado            
de TAC) firmado com a EMBRAER S/A. Caso positivo, que sejam encaminhados os             
respectivos documentos comprobatórios, se não estiverem sob sigilo¿. A expedição do           
ofício, como requerida, resultou na resposta de fls. 4423-4425, tendo a defesa            
considerado a resposta insuficiente, requerendo, assim, novas diligências que este          
juízo, por decisão acima transcrita e devidamente fundamentada, indeferiu. 
 
Aos fundamentos já formulados, conforme decisão acima transcrita, acresça-se que          
não incumbe a este julgador manifestar-se acerca de investigações contra um           
Procurador da República, ainda em curso, segundo a própria defesa. Ainda que a             
defesa trouxesse a estes autos elementos que, de fato, atestassem a prática de ilícitos              
por parte de um dos Procuradores da República ao longo de sua carreira, como              
membro do Ministério Público Federal não se pode partir da premissa de que todos os               
atos praticados em sua vida funcional devem ser invalidados ou, automaticamente           
perderem a sua a presunção de legalidade e legitimidade. 
 
Portanto, reitero o entendimento de que, não demonstrada a pertinência específica da            
diligência requerida, não há cerceamento de defesa no seu indeferimento, incumbido à            
acusação o ônus da prova quanto aos fatos relatados na denúncia e, a este julgador,               
julgar conforme os elementos trazidos a estes autos após a instrução, desde que             
atinentes aos crimes aqui imputados nesta ação penal. 
 
A defesa de ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JÚNIOR, arguiu, como preliminares: (i)             
a nulidade da investigação privada levada a efeito no âmbito da EMBRAER, com o              
compartilhamento informal das informações, a quebra de sigilo como medidas iniciais,           
sem qualquer indício anterior; (ii) a nulidade da cooperação jurídica internacional e a             
ilicitude das provas; (iii) a não preservação da cadeia de custódia das provas obtidas;              
(iv) a indevida participação do membro do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que           



oficiou nos autos na investigação privada da EMBRAER; (v) cerceamento de defesa            
advindo do indeferimento de prova imprescindível, relativa ao item antecedente; (vi) a            
inépcia da denúncia; (vii) ofensa à obrigatoriedade da ação penal; (vii) a incompetência             
territorial a Justiça Federal do Rio de Janeiro; (ix) ofensa ao princípio do Juiz Natural;               
(x) ilegalidade da busca no endereço comercial de ELIO MOTI SONNENFELD. 
 
Pela leitura das razões apresentadas pela combativa defesa técnica, verifica-se que           
todas essas preliminares encontram-se enfrentadas e superadas por decisões         
proferidas ao longo deste processo, conforme fundamentos acima desenvolvidos. A          
defesa não acrescenta fatos ou aspectos jurídicos que possam alterar o entendimento            
já firmado por este julgador acerca desses temas, no caso concreto. 
 
A defesa de ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, arguiu as seguintes preliminares: (i)            
declaração da incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção            
Judiciária de São José dos Campos e da consequente nulidade da decisão que afastou              
os sigilos bancário e de dados, com o reconhecimento da ilicitude da prova daí              
proveniente, declarando-se ainda a nulidade de todos os demais atos decisórios           
posteriormente proferidos; (ii) a nulidade da decisão que decretou as mencionadas           
quebras, por ausência de fundamentação e inexistência de medidas investigativas          
prévias; (iii) a ilicitude da prova encaminhada pelas autoridades norte-americanas, em           
descompasso com o Decreto 3.810/2001 e da prova obtida em decorrência das            
investigações privadas; (iv) o desentranhamento da prova originada da busca e           
apreensão, por violação ao promotor natural ou por quebra na cadeia de custódia da              
prova; (v) a nulidade do processo em razão da réplica oferecida pelo MINISTÉRIO             
PÚBLICO FEDERAL; (vi) a nulidade a partir dos interrogatórios dos corréus           
colaboradores, quando se impediu o exercício da autodefesa. 
 
Pela leitura das razões defensivas, verifica-se que todas as preliminares, também           
suscitadas pelos demais corréus, encontram-se superadas e afastadas pelos         
fundamentos acima, a exceção da alegada nulidade a partir dos interrogatórios dos            
corréus colaboradores, quando se impediu o exercício da autodefesa. 
 
Especificamente, quanto à alegação de que houve prejuízos às defesas decorrentes da            
¿informalidade ministerial¿, exemplificando com a não obtenção do arquivo intitulado          
¿Access Request Foreign Embraer.docx¿, aproveito para reiterar o entendimento         
exposto na fundamentação da decisão de fls. 4447/449, ao apreciar requerimento do            
corréu FLÁVIO RÍMOLI, verbis: 
 



¿Fls. 4444/4445: A defesa de FLÁVIO RÍMOLI, às fls. 4324-4353, requereu que fosse             
¿determinado ao Ministério Público Federal que junte aos autos a íntegra do anexo             
constate no email de fls. 09 do PIC nº 1.34.014.000207/2012-33 (cópia encartada às             
fls. 28 dos autos nº 0022140-68.2014.4.02.5101) que instrui a denúncia¿, sob a            
alegação de que a ¿a leitura do documento indica que no e-mail enviado pelas              
autoridades americanas ao MPF, em 17/04/2012, foi anexado um arquivo intitulado           
¿Acess Request Foreing Embraer.docs¿. Para tanto, sustentou a relevância do pleito           
por ser a presente ação penal oriunda de apurações que tiveram início no referido PIC               
(nº 1.34.014.000207/2012-33), instaurado perante a Procuradoria da República em São          
José dos Campos/SP, no qual foi requerida e deferida a quebra do sigilo bancário e de                
dados (incluindo e-mails) e também autorização para apresentar pedido de auxílio           
jurídico em matéria penal para os Estados Unidos da América (fls. 38-42 do PIC e fls.                
9-15 dos autos nº 001522-13.2013.403.6103).  
 
Intimado para que se manifestasse sobre o ponto, conforme decisão de fls. 4426-4429,             
o Ministério Público pronunciou-se no sentido de que ¿não tem como providenciar o             
documento cuja juntada pretende a defesa de FLÁVIO, ou porque está ele arquivado             
nos autos físicos do PIC ou porque se encontra na base de dados do procurador então                
oficiante. Considerando o longo decurso de tempo desde a troca dos e-mails            
apontados (2014), não há como se obter, internamente, acesso à informação passada            
via e-mail funcional, ou de outro provedor¿ (fls. 4444-4445). 
 
Como visto, este juízo tomou a providência necessária para atender o requerimento            
defensivo em prol do direito à ampla defesa, mas não se pode perder de vista a                
necessária celeridade processual mínima a nortear a condução do processo.  
 
Saliente-se que a defesa sustenta o requerido firme na ideia de que o conteúdo do               
documento anexo à mensagem trocada via correio eletrônico também constitui o           
conjunto de elementos que conferiram suporte ao início da persecução penal e à             
deflagração da ação penal a partir do deferimento de quebras de sigilo bancário e de               
dados. Entretanto, tal questão encontra-se ultrapassada com o próprio recebimento na           
denúncia, o qual se sustenta na verificação de elementos mínimos que caracterizem a             
justa causa necessária à deflagração e prosseguimento da ação penal. 
  
De outra parte, a defesa tem acesso ao conteúdo dos autos eletrônicos do PIC nº               
1.34.014.000207/2012-33 vinculados a este feito e referido pelo Ministério Público em           
sua manifestação, podendo aprofundar sua análise acerca dos elementos que constem           
deste procedimento e que possam influir no julgamento deste feito. 
 



Ressalte-se, ainda, que o ônus probatório é da acusação e que eventual sentença             
condenatória se sustentará nos elementos trazidos aos autos e corroborados pela           
instrução penal.  
Portanto, diante da manifestação ministerial no sentido da tentativa frustrada de           
localização do documento, a não obtenção do mesmo pelas partes não se constituirá             
em obstáculo ao prosseguimento do feito.¿. 
 
 
Cumpre enfrentar a tese defensiva no sentido de que, ao indeferir a participação             
pessoal do réu na oitiva dos acusados colaboradores, foi violado o seu direito ao              
contraditório e à ampla defesa, o que deve, no seu entender, ser sanado pela              
decretação da nulidade do processo desde a realização daqueles atos e a sua             
repetição nos termos legais. 
 
Sobre esse ponto, há que se esclarecer que, na audiência em que foi interrogado o réu                
colaborador ELIO SONNENFELD, em 14/09/2017 (ata às fls. 4216/4219), procedido o           
respectivo registro audiovisual, foi indeferida a permanência do corréu ORLANDO          
JOSÉ FERREIRA NETO, para presenciar o ato, em atenção ao disposto no art. 191 do               
Código de Processo Penal que determina que os réus devem ser interrogados            
separadamente (¿Havendo mais de um acusado, serão interrogados        
separadamente.¿), tendo o referido dispositivo legal por escopo evitar que um corréu            
exerça influência sobre o outro. Saliente-se que o réu ainda não havia sido interrogado              
e a sua defesa técnica participou do ato, assim como as defesas técnicas de outros               
corréus. 
 
Não há que se falar em violação ao direito à ampla defesa, mesmo porque a ausência                
dos corréus ainda não interrogados ao interrogatório dos acusados colaboradores não           
inviabilizou ou sequer abalou o exercício do direito à autodefesa, já que foram             
interrogados após a inquirição dos colaboradores. 
 
Superadas as preliminares suscitadas pelas defesas, passo a análise do mérito. 
 
MÉRITO 
Primeiramente, cumpre contextualizar que a presente ação penal trata de crimes           
inicialmente atribuídos aos réus EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, ORLANDO JOSÉ          
FERREIRA NETO, ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADINHA JÚNIOR, ALBERT PHILLIP          
CLOSE, LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, LUIZ EDUARDO ZORZENON         
FUMAGALLI, EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, RICARDO      
MARCELOS BESTER, ELIO MOTI SONNENFELD, capitulados pela acusação no art.          



337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e no art. 1º, caput, e inciso VIII,                 
da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação             
vigente ao tempo do fato, acrescentando-se, no rol de acusados, os réus FLÁVIO             
RÍMOLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR pela prática desses mesmos crimes,           
conforme aditamento de fls. 2072/2086. 
 
De acordo com a acusação, que, ao menos entre 01/8/2008 e 22/4/2010, por condutas              
praticadas nas cidades de São José dos Campos/SP, Rio de Janeiro/RJ, Montevidéu,            
no Uruguai, e Santo Domingo, na República Dominicana, os denunciados, agindo em            
unidade de desígnios e pluralidade de condutas, na qualidade de dirigentes e            
representantes da Embraer S.A., excetuando Elio Moti Sonnenfeld, que atuou como           
seu agente, prometeram e pagaram US$ 3.520.000,00 a Carlos Piccini Núñes, Coronel            
da Força Aérea Dominicana e, ao tempo dos fatos, Diretor de Projetos Especiais do              
Ministério das Forças Armadas Dominicanas, para determiná-lo a praticar, ao menos,           
os seguintes atos em sua esfera de competência: (a) incentivar, apoiar e facilitar a              
aquisição, pela República Dominicana, de oito aeronaves militares Super Tucano da           
Embraer S.A. pelo preço total de US$ 92.000.000,00, chamando a atenção das esferas             
competentes, em especial do Poder Legislativo da República Dominicana, para a           
conveniência do negócio e defendendo a aprovação de acordo de financiamento entre            
a República Dominicana e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social            
¿ BNDES no qual figurava como interveniente a Embraer S.A.; e (b) intervir             
pessoalmente na execução do contrato de compra e venda dessas aeronaves,           
aportando a maior medida possível de boa vontade e mantendo interlocução fluida e             
direta com a Embraer S.A. 
 
Ainda segundo a acusação, a intervenção solicitada foi efetivamente praticada por           
Carlos Piccini Núñes e serviu como ponto de contato da Embraer S.A. na República              
Dominicana, tanto para aspectos técnicos e operacionais quanto para outros fins, na            
intermediação da tratativa da companhia brasileira ao menos com um senador           
dominicano. Manteve, ademais, contato com a Embraer S.A. durante todo o processo            
de execução do contrato, sem criar entraves técnicos ou operacionais. 
 
A denúncia trata, ainda, de crimes de lavagem de dinheiro, relatando que, ao menos              
entre 01/9/2008 e 24/6/2010, por condutas que alcançaram, pelo menos, as cidades de             
São José dos Campos/SP, do Rio de Janeiro/RJ, de Montevidéu, no Uruguai, e Santo              
Domingo, na República Dominicana, assim como os sistemas bancários dos EUA, do            
Uruguai e da República Dominicana, os acusados, agindo em unidade de desígnios e             
pluralidade de condutas, na condição de dirigentes e representantes da Embraer S.A.,            
excetuando Elio Moti Sonnenfeld, agiram para que Carlos Piccini Núñes, Coronel e            



Diretor de Projetos Especiais da Força Aérea Dominicana, dissimulasse a origem e a             
natureza de US$ 3.520.000,00, consistentes na vantagem indevida que, como autor de            
corrupção ativa, solicitou e lhe foi remetida. 
 
Com isso, a acusação postula pela condenação dos acusados em razão da prática dos              
crimes previstos nos arts. 337-B, caput, c/c o art. 337-D, do Código Penal e do artigo                
1º, caput e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei n º                
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato. 
 
Os elementos de prova que o Ministério Público trouxe para lastrear os fatos descritos              
na inicial acusatória são: 
 
(a) o contrato de compra e venda das aeronaves (anexo II) 
(b) o contrato de financiamento entre o BNDES e a República Dominicana, com a              
Embraer S.A como interveniente (fls. 366 e seguintes); 
(c) conjunto de mensagens de correio eletrônico (mídia a fl. 87) entre os denunciados e               
entre alguns deles e Carlos Piccini Núñes, trocadas entre 2008 e 2010, que retratam as               
tratativas de solicitação e promessa de vantagem indevida e de ocultação da origem e              
da natureza dos recursos que a corporificam; 
(d) três comprovantes de transferência bancária internacional, um da Embraer          
Representations LLC, subsidiária norte-americana da Embraer S.A., para a empresa          
4D, sediada na República Dominicana (fl. 24 do anexo III), e dois da Embraer LLC para                
a empresa Globaltix, sediada no Uruguai (fls. 126/127 do anexo III); 
(e) ata do Senado da República Dominicana (fls. 338/343), impressa e disponível no             
sítio eletrônico daquela instituição na rede mundial de computadores, demonstrando as           
intervenções de Carlos Piccini em favor do negócio; 
(f) depoimentos de Bráulio Innocêncio da Mota Neto (fl. 183), Dulce Maria Silva de              
Campos Riecken (fl. 184), José Vitor da Rocha (fl. 181), Rubens Mathias Bueno (fl.              
179) e Margarida Bredeschi (fls. 73/75 dos autos apensos nº          
1.30.001.006356/2013-85), empregados e ex-empregados da Embraer S.A. que, em         
seu conjunto, referem anomalias na fixação de percentual fracionado a título de            
comissão e na condução dos processos de pagamento às empresas 4D e Globaltix,             
assim como relatam não ter havido atuação da empresa 4D como prestadora de             
serviço à Embraer S.A. na República Dominicana; 
(g) elementos colhidos no curso de busca e apreensão conduzida no escritório de Elio              
Moti Sonnenfeld no Rio de Janeiro/RJ, que incluem crachá da Embraer S.A. em seu              
nome e agenda com telefones de dois dos denunciados, e revelam que funcionam no              
endereço duas empresas uma com objeto relativo à consultoria em matéria de            
logística, mas que parece atuar na intermediação comercial na área de defesa            



aeroespacial (Logística Consultoria Ltda.), e outra com objeto relativo a negócios           
imobiliários (Danjon Empreendimentos Imobiliários Ltda.). 
 
Releva consignar, conforme destaca o Ministério Público, que os elementos obtidos por            
meio de cooperação jurídica internacional em matéria penal dos Estados Unidos da            
América, cuja solicitação foi precedida de autorização judicial do MM. Juízo da 1ª Vara              
Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos são os descritos nos itens              
¿a¿, ¿c¿ e ¿d¿, acima.  
 
Ressalte-se, ainda, que, como relatado, o feito foi desmembrado em relação ao réu             
ELIO MOTI SONNENFELD, conforme decisão de fls. 4447/4449. 
 
Considerações sobre o crime de ¿Corrupção ativa em transação comercial          
internacional¿ e o elemento normativo ¿funcionário público¿ 
 
 
Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a            
funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar,           
omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:           
(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 
Pena ¿ reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 10467, de                  
11.6.2002) 
 
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou                
promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o              
pratica infringindo dever funcional. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)¿. 
 
Funcionário público estrangeiro (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 
Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem,           
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função           
pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.           
(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 
Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo,          
emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo          
Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.          
(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 



 
Em breve análise do tipo penal em comento, pode-se inferir que o interesse jurídico              
tutelado consiste na lealdade no comércio internacional, como interesse de todos os            
países na lisura das transações comercais internacionais. A criminalização da conduta,           
no caso, se faz como decorrência da Convenção sobre o Combate à Corrupção de              
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris,         
em 17 de dezembro de 1997, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.678, de 30 de                
novembro de 2000. 
 
Sobre a definição do elemento normativo do tipo, a saber, a condição de funcionário              
público do agente receptor da vantagem indevida, prometida, oferecida ou dada, vale            
transcrever o Artigo 1 da referida Convenção, com destaque para o item 4, ¿a¿, verbis: 
 
Artigo 1 
 
O Delito de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 
 
1. Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que,             
segundo suas leis, é delito criminal qualquer pessoa intencionalmente oferecer,          
prometer ou dar qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza, seja            
diretamente ou por intermediários, a um funcionário público estrangeiro, para esse           
funcionário ou para terceiros, causando a ação ou a omissão do funcionário no             
desempenho de suas funções oficiais, com a finalidade de realizar ou dificultar            
transações ou obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais. 
 
2. Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que             
a cumplicidade, inclusive por incitamento, auxílio ou encorajamento, ou a autorização           
de ato de corrupção de um funcionário público estrangeiro é um delito criminal. A              
tentativa e conspiração para subornar um funcionário público estrangeiro serão delitos           
criminais na mesma medida em que o são a tentativa e conspiração para corrupção de               
funcionário público daquela Parte. 
 
3. Os delitos prescritos nos parágrafos 1 e 2 acima serão doravante referidos como              
"corrupção de funcionário público estrangeiro". 
 
4. Para o propósito da presente Convenção: 
 
a) "funcionário público estrangeiro" significa qualquer pessoa responsável por cargo          
legislativo, administrativo ou jurídico de um país estrangeiro, seja ela nomeada ou            



eleita; qualquer pessoa que exerça função pública para um país estrangeiro, inclusive            
para representação ou empresa pública; e qualquer funcionário ou representante de           
organização pública internacional; 
 
b) "país estrangeiro" inclui todos os níveis e subdivisões de governo, do federal ao              
municipal; 
 
c) "a ação ou a omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais" inclui               
qualquer uso do cargo do funcionário público, seja esse cargo, ou não, da competência              
legal do funcionário.¿. 
 
 
As considerações acima são relevantes para a compreensão do crime tratado nesta            
ação penal, tendo em vista que a inserção do tipo descrito no art. 337-B no Código                
Penal Brasileiro, pela Lei nº 10.467, de 11 de junho de 2002, se faz em prol da                 
concretização do compromisso assumido pelo Estado brasileiro como signatário da          
referida Convenção. 
 
Estabelecidas tais premissas e confrontando-se as alegações das defesas e do           
Ministério Público, após toda a instrução processual, a primeira questão que deve ser             
enfrentada diz respeito à tipificação do crime de corrupção a partir da verificação da              
presença, no caso concreto, do elemento normativo consistente na condição de           
¿funcionário público¿ do agente corrompido, conforme descrito no tipo penal em           
questão: 
 
¿Corrupção ativa em transação comercial internacional 
 
Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a            
funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar,           
omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:           
(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 

Pena ¿ reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 10467, de                   
11.6.2002) 
 

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem                
ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o               
pratica infringindo dever funcional. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 



[...] 
 
Funcionário público estrangeiro (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 

Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais,           
quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou           
função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país           
estrangeiro. (Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002) 
 

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce          
cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente,          
pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.           
(Incluído pela Lei nº 10467, de 11.6.2002)¿. 
 
As defesas foram enfáticas em sustentar, num primeiro plano, que a acusação não             
comprovou a condição de servidor público de Carlos Piccini Núñes ao tempo dos fatos              
narrados na denúncia. Em um segundo plano, as teses defensivas desenrolam-se no            
sentido da ausência de consciência dos réus acerca de tal condição, o que será              
enfrentado em capítulo próprio à análise das provas quanto à suposta participação de             
cada acusado. 
 
Sobre a prova produzida em relação a este aspecto da imputação, consta dos autos o               
documento de fls. 4436/4443, materializando Informação da Secretaria de Cooperação          
Internacional prestada ao Ministério Público sobre Piccini, nos seguintes termos: 
 
¿Em atendimento a sua solicitação datada de 7 de novembro de 2017, segue o              
histórico de vida militar de CARLOS RAMON PICCINI NÚÑEZ, obtido junto às            
autoridades ministeriais da República Dominicana, acompanhado da corresponde        
tradução. 
Segundo o informado, PICCINI, Tenente Coronel Técnico de Aviação das Forças           
Aéreas da República Dominicana (FARD), foi aposentado compulsoriamente no ano de           
1999. Em 01/09/2006, retornou às FARD como Assessor Técnico do Quartel-General           
do Comando de Manutenção Aérea, sendo reintegrado como Tenente Coronel Técnico           
de Aviação em 01/03/2007. Exatamente um ano depois ascenderia a Coronel Técnico            
de Aviação. Foi apontado, em 06/09/2008, Oficial de Ligação entre a Secretaria de             
Estado das Forças Armadas (SEFA) e o Congresso Nacional da República           
Dominicana; em 01/01/2009, Diretor-Geral de Projetos e Programas da SEFA; e, em            
19/08/2010, Assessor Militar do Presidente da República Dominicana Constava como          
ATIVO na data de emissão do histórico, 19/12/2016.¿. 



 
As defesas sustentam não haver clareza e especificidade no tocante às funções do             
Carlos Piccini, tampouco quanto ao momento em que teria sido efetivamente           
reintegrado como militar. Entretanto, a informação parece clara quanto à atuação do            
mesmo em funções inerentes à atividade militar que é essencialmente pública e se             
insere no conceito de serviço público, explicitando que, ¿Em 01/09/2006, retornou às            
FARD como Assessor Técnico do Quartel-General do Comando de Manutenção Aérea,           
sendo reintegrado como Tenente Coronel Técnico de Aviação em 01/03/2007¿. 
 
Diante dessas circunstâncias do caso concreto e da abrangência do conceito de            
funcionário público estrangeiro verificada pelo disposto no art. 337-D do estatuto           
repressivo acima transcrito, não se sustentam as discussões suscitadas pelas defesas           
quanto ao preciso momento e a efetiva reintegração de Carlos Piccini como militar da              
ativa. 
 
Não obstante, a imputação trata também de suposto envolvimento de senadores nos            
fatos, conforme mensagens de correio eletrônico transcritas na denúncia, apontando          
que as mensagens de 25/8/2008 mostram, por seu texto e contexto, que os contatos              
entre EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI         
e CARLOS PICCINI NUÑEZ para tratar do pagamento de vantagem ilícita, nelas            
referida como PLR$5, já vinham sendo mantidos havia algum tempo. Elas revelaram            
temor de detecção e de uso de meio telefônico; indicam, ainda, a probabilidade, com              
evidente ciência dos interlocutores, de que a vantagem se destinasse, quando menos,            
a mais uma pessoa além de Carlos Piccini Núñez, ao que tudo indica um senador               
dominicano. As de 8/9/2008 e 9/9/2008 trazem menção expressa aos valores e ao             
escalonamento de seu pagamento, comprovando a promessa de vantagem indevida e           
as tratativas a ela relativas. E a de 16/9/2008, que retratou que EDUARDO MUNHÓS              
DE CAMPOS iniciando os preparativos para pagar a vantagem indevida tão logo tomou             
conhecimento de que o Senado da República Dominicana aprovara o contrato de            
financiamento, o que tornou claro o elemento comutativo. 
 
Vale a transcrição do trecho do e-mail datado de 25/08/2008 de FUMAGALLI para             
MUNHOS 
 
¿Piccini ligou da Emb. Brasil, pediu para ligar para ele, na linha segura +1 829               
453-0707. Esta tarde fala com o senador sobre PLR$ [PLR ¿ Participação em Lucros e               
Resultados] Quer alinhar contigo.¿. 
 



Em seu depoimento, FUMAGALLI, questionado pelo Ministério Público sobre o e-mail           
em que PICCINI mencionava o pagamento a um Senador da República Dominica,            
alegando que estava pensando em coisas distintas de um contrato que tava            
negociando no Equador, de outros produtos da Embraer e que Piccini estava            
transtornado quando falou um monte de coisas no seu ouvido, o que o fez escrever o                
que veio na cabeça. 
 
Acresça-se, ainda, o fato de constar um termo (anexo 2 ,volume 2º, do PIC final 329                
207/2012- 33) um termo aditivo em relação ao contrato principal dos Super Tucanos             
assinado por Carlos Piccini como diretor geral de projetos da Secretaria de Estado das              
Forças Armadas Americanas, de 23 de abril de 2009, data abarcada pelo período em              
que estaria acontecendo os pagamentos da vantagem indevida prometida a Piccini. 
 
Diante, pois, dos referidos elementos trazidos aos autos, não merecem prosperar as            
teses defensivas no sentido de que não há, no caso, funcionário público para o qual se                
tenha supostamente prometido, oferecido ou dado vantagem indevida, nos moldes do           
tipo penal de corrupção ativa em transação comercial internacional. 
 
Vantagem indevida 
 
Corrobora a ideia de que a vantagem paga a Piccini tratava-se de vantagem indevida,              
ilicitamente ajustada, o interrogatório do réu EDUARDO MUNHÓS é elucidativo no           
sentido de que não houve a formalização de contrato de representação com Piccini,             
tampouco cláusula de pagamento da comissão no contrato de financiamento com o            
BNDES, mas sim tudo teria sido previsto em planilhas internas e estaria a comissão              
ajustada embutida no valor total. No contexto dos fatos comprovados nos autos e             
considerando-se a ausência de justificativa para que o acerto se desse de maneira             
informal e clandestina, tudo indica que os valores prometidos a Piccini não se deram no               
contexto de um contrato de representação comercial regular. Com isso, caem por terra             
as teses de parte das defesas que sustentam ser lícito o pagamento de comissão a               
Piccini, como decorrência da sua prestação de serviços como representante comercial           
de forma lícita e condizente com a praxe. 
 
Atos de ofício 
 
As defesas alegam não haver sequer a descrição de atos de ofício que pudessem ser               
praticados pelo beneficiário da suposta vantagem indevida oferecida. Todavia,         
constata-se que Carlos Piccini Núñes efetivamente interveio, e serviu como ponto de            
contato da Embraer S.A. na República Dominicana, tanto para aspectos técnicos e            



operacionais na venda dos Super Tucanos, quanto para favorecer as tratativas da            
companhia brasileira com a República dominicana, na intermediação, ao menos com           
um senador dominicano.  
 
Vale reproduzir e relembrar, ainda, o que se diz na denúncia a respeito da conduta               
esperada de Piccini em contrapartida à vantagem prometida e paga, segundo a            
acusação: ¿a) incentivar, apoiar e facilitar a aquisição, pela República Dominicana, de            
oito aeronaves militares Super Tucano da Embraer S.A, pelo preço total de US$             
92.000.000,00 (noventa e dois milhões de dólares americanos), chamando a atenção           
das esferas competentes, em especial do Poder Legislativo da República Dominicana,           
para a conveniência do negócio e defendendo a aprovação de acordo de financiamento             
entre a República Dominicana e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e            
Social ¿ BNDES no qual figurava como interveniente a Embraer S.A.; e b) intervir              
pessoalmente na execução do contrato de compra e venda dessas aeronaves,           
aportando a maior medida possível de boa vontade e mantendo interlocução fluida e             
direta com a Embraer S.A¿. 
 
EDUARDO MUNHÓS, quem, inclusive, admite ter sido responsável pelo contrato de           
venda com a República Dominicana, e por apresentar Piccini como representante           
juntamente com FUMAGALLI, aduziu, em seu interrogatório, que Piccini era da reserva            
e que atuou muito na promoção dos Super Tucanos na República Dominicana, como             
representante comercial; que ele tinha um relacionamento muito bom, ele era um ótimo             
representante e conhecia profundamente a Força Aérea, tinha ótimo relacionamento,          
atuando nesse caso por mais de um ano; que fecharam um percentual de 3.7 por cento                
e que os valores ajustados começaram a ser pagos em 2010 quando Piccini já havia               
sido reintegrado à ativa. 
 
FUMAGALLI, em seu interrogatório, também esclareceu que o contrato de venda           
precisava de aprovação no comitê de Finanças do Congresso e Piccini era uma pessoa              
muito bem relacionada em todas as esferas da República Dominicana; e que foi se              
mostrando muito bem relacionado tanto na Esfera do Ministério da Defesa, como no             
crédito público, na parte de financiamento, em todas as esferas. 
 
Associando-se esses dados aos elementos que apontam para a atuação de           
intermediação de Piccini com senadores de forma obscura, sendo que a efetivação da             
venda dependia de aprovação do Senado da República Dominicana, sem nenhuma           
explicação dos envolvidos quanto à menção de senadores nos ¿e-mails¿ transcritos na            
denúncia, em cotejo com as demais informações e elementos que as comprovam,            
corroboram a imputação no sentido de que foi oferecida vantagem indevida para Piccini             



para que ele atuasse favoravelmente à efetivação do contrato de venda por sua             
atuação perante o Governo local. Ressalte-se que Piccini, inclusive, participou como           
convidado da reunião realizada no Senado da República Dominicana em 07/08/2008,           
para discutir a aquisição das aeronaves, registrada a sua manifestação favorável à            
compra (Ata da reunião às fls. 374/379 do Pic 0508034-73.2016.4.02.5101). 
 
Comprovação do posterior pagamento  
 
O primeiro pagamento efetuado a Piccini no valor de US$ 100.000,00 (cem mil dólares              
americanos) em 24/4/2009, demonstrou-se pelos comprovantes de transferências        
bancárias anexados aos autos (fl. 24 do anexo III), a partir da Embraer Representations              
LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., à empresa 4D Business Group, sediada na              
República Dominicana e diretamente indicada por Carlos Piccini Núñez para receber a            
quantia. Presentes, portanto, elementos de corroboração ao depoimento do         
colaborador ALBERT CLOSE, no ponto, do qual passo a reproduzir o seguinte trecho,             
ao discorrer sobre o contrato com a empresa 4D: 
¿(...) que analisando a minuta, avaliou que o documento carecia de estrutura não tinha               

objeto definido e não descrevia os serviços prestados; que entre os subordinados seus             
com quem conversou sobre o assunto, estavam Eduardo Augusto Fernandes, Luis           
Alberto Lage da Fonseca e Rubens Mathias Bueno; que esses três subordinados do             
depoente lhe disseram que eles haviam sido informados que esses valores seriam            
devidos a uma pessoa chamada Piccini que seria o proprietário da empresa 4D e que               
esse serviços teriam sido prestados por ele para essa empresa; que como não havia              
base para contratação, o contrato não foi celebrado e não houve pagamento nesse             
momento; que em função da estrutura da Embraer ao tempo, conclui que fora Eduardo              
Munhós a pessoa que informou seus subordinados sobre Piccini; que Eduardo Augusto            
Fernandes, Luis Alberto Lage da Fonseca e Rubens Mathias Bueno começaram a            
receber telefonemas de Piccini efetuando solicitações insistentes do valor, inclusive          
com mensagens nas páginas pessoais do facebook de um deles, ao que se recorda, de               
Fagundes; que o depoente soube, então, que Piccini era, ao tempo, coronel da Força              
Aérea da República Dominicana; que veio a saber pelos seus subordinados           
mencionados que os valores solicitados por Piccini eram muito mais elevados do que o              
previsto no contrato com a 4D, montando a quase quatro milhões de dólares; que essa               
promessa fora feita à época da venda das aeronaves; que, ainda segundo seus             
subordinados, quem fez a promessa foi a equipe encarregada da venda dos Super             
Tucanos, nominalmente, Eduardo Munhós, quem 2009 era diretor de contratos da           
Aviação Comercial;¿. 
 



Também o interrogatório de FUMAGALLI corroborou as declarações do colaborador          
ALBERT CLOSE quanto ao episódio em que duas pessoas teriam sido ameaçadas por             
Piccini, no sentido de que duas pessoas de sua equipe foram à República Dominicana              
para uma reunião de trabalho em relação ao contrato de fornecimento de aeronaves,             
Rubens Matias Bueno e o EDUARDO AUGUSTO e nessa ocasião eles manifestaram            
que estavam, não temerosos, mas preocupados, porque, com certeza, seriam          
cobrados e não teriam uma posição para dar ao Coronel Piccini em relação aos valores               
que ele pleiteava. Prosseguindo na narrativa do episódio, pó corréu elucidou que,            
quando eles chegaram lá, ficaram sabendo que teriam uma reunião não programada            
anteriormente com o Senador da República, ficaram receosos e nessa reunião eles            
foram cobrados muito fortemente, ao ponto, de com rapidez, e fora dos padrões que a               
empresa fazia, e o vice-presidente na época, ORLANDO FERREIRA aprovou o           
pagamento de 100 mil dólares que foram rapidamente processados à margem de todos             
os processos-padrão da empresa, que acabaram sendo pagos e FUMAGALLI enviou a            
cópia de pagamento pro EDUARDO, dizendo ¿aqui vai o seu salvo conduto¿, tendo             
eles retornado acreditando que as cobranças iriam diminuir e não diminuíram,           
continuaram. E, perguntado sobre ter havido alguma ameaça velada na reunião,           
acrescentou que, na época, o EDUARDO AUGUSTO reportou que ele teria levado dois             
passaportes para o caso de um ser retido e ele ser impedido de sair do país. 
 
Segundo a denúncia, em 24.5.2010 e em 22.6.2010, foram transferidos          
respectivamente USD 2.500.000,00 e USD 920.000,00 para a empresa Globaltix,          
conforme contrato de representação comercial que teria sido celebrado entre esta           
pessoa jurídica referida e a EMBRAER. Ressalte-se que a Globaltix S.A., sediada no             
Uruguai, é controlada por ELIO SONNENFELD, que fora contratado pela Embraer para            
atuar como seu representante comercial no Reino da Jordânia.  
 
Conforme destacado pelo Ministério Público, em suas declarações (fls. 42/47 dos autos            
nº 0501565-45.2015.4.02.5101), o colaborador ELIO SONNENFELD admitiu que a         
cláusula de pagamento inserida no contrato relativo à campanha na Jordânia se            
tratava, em verdade, de simulação para encobertar um pagamento que seria feito à             
Piccini e deu detalhes do desenrolar dos acontecimentos. Confira-se o seguinte trecho            
da transcrição: 
 
¿[...] Que o depoente se reuniu diversas vezes em almoços e jantares de negócios              
quase mensalmente, com PADILHA e ORLANDO, para tratar da campanha de vendas            
na Jordânia, correndo esses encontros em geral na própria sede da empresa, em São              
José dos Campos ou em São Paulo/SP (¿Itaim¿), e também em restaurantes,            
sobretudo nos restaurantes Cantaloup e Massimo; Que numa dessas reuniões, no final            



de outubro de 2009, em mais um jantar no restaurante Massimo, o depoente tratou              
com PADILHA e ORLANDO sobre a campanha; Que ao final do jantar, já na calçada               
da Alameda Santos, enquanto esperavam os carros, ORLANDO aproximou-se do          
depoente, fazendo que embora guardassem discreta distância de PADILHA, e lhe disse            
que a EMBRAER passaria a apoiar de forma mais consistente a campanha na Jordânia              
e formalizaria com ele o contrato de representação comercial para tanto, mas ponderou             
que a EMBRAER precisava de um favor seu; Que ORLANDO perguntou de imediato             
ao depoente se ele sabia que EMBRAER havia vendido aviões Super Tucano para a              
República Dominicana antes da época de ORLANDO à frente da Vice-Presidência de            
Defesa, Que o depoente respondeu ter lido algo a respeito; Que ORLANDO disse ao              
depoente, em termos literais ou semiliterais, o seguinte: ¿pois é, deixaram algumas            
coisas mal paradas lá antes da minha época para eu resolver¿; Que ORLANDO             
acrescentou que o assunto era extremamente sigiloso e, a EMBRAER não queria            
¿contato direto¿ com uma pessoa que teria ajudado na efetivação daquela venda, que             
se teria iniciado em 2007, e que só ele próprio (ORLANDO), FRED (Frederico Curado),              
RIMOLI e AGUIAR tinham conhecimento do assunto; Que o depoente assentiu em            
ajudar; (¿) Que ato contínuo ORLANDO disse ao depoente que MUNHOS entraria em             
contato com ele sobre o assunto (¿) Que MUNHÓS enviou e-mail ao depoente, com o               
nome e o cargo da pessoa na República Dominicana, tratando-se do Coronel CARLOS             
PICCINI, então Diretor de Programas e Projetos Especiais da Força Aérea Dominicana;            
Que entre idas e vinda com MUNHÓS a propósito de estabelecer canal de contato com               
CARLOS PICCINI, passaram-se cerca de trinta dias; Que o depoente, quando           
finalmente conseguiu contato com CARLOS PICCINI, fê-lo por telefone,         
apresentando-se como a pessoa que teria sido designada pela EMBRAER para saldar            
compromisso assumido entre a EMBRAER e ele anos atrás. (¿) Que discutiu com             
ALBERT CLOSE como formalizariam a representação comercial para a Jordânia,          
havendo concluído que usariam a empresa GLOBALTIX, sediada no Uruguai, da qual o             
depoente tinha controle efetivo, na qualidade de procurador; (¿) Que depois do            
encontro com PICCINI conversou com MUNHOS por telefone, ocasião em que este lhe             
explicou com mais clareza a situação, indicando que PICCINI representava um grupo            
de pessoas que ajudaram a EMBRAER a conseguir o contrato de venda de Super              
Tucano para a República Dominicana e em troca deveria receber US$ 3.420.000,00;            
Que, segundo MUNHOS, essa pendência se arrastou por alguns anos em razão de             
movimentação de pessoal na EMBRAER, havendo ele, MUNHOS, ¿saído do circuito¿           
(¿) Que o depoente efetuou o primeiro pagamento no dia 23 de abril, também no Hotal                
Renaissance, no valor de US$ 140.000,00 (cento e quarenta mil dólares), pagos em             
espécie e acondicionados em um envelope grosso (¿) Que o depoente pagou a             
PICCINI um valor total de US$ 3.072.652,79 (três milhões, setenta e dois mil,             
seiscentos e cinquenta e dois dólares e setenta e nove centavos), nos seguintes             



moldes: o primeiro da forma acima; o segundo pagamento, efetuado no dia 30/05/2010,             
no valor de US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), entregue a uma pessoa indicada             
por PICCINI, de nome JOHNY, na residência do depoente; o terceiro pagamento,            
realizado em 09/08/2010, por meio de transferência eletrônica no valor de 345.894,33            
euros da conta 275600, no Banque Hapoalim, em Luxenburgo, de titularidade da            
empresa Gandinor, sediada no Uruguai, da qual o depoente era procurador e cujo             
controle efetivo ele tinha, para a conta nº 761076322, Banco Popular Dominicano, de             
Santo Domingo, em nome de Saperofa Investment Group International; o quarto           
pagamento, no dia 03/09/2010, para mesma conta da empresa Saperofa, no valor de             
206.281,27 euros; o quinto pagamento, no dia 26/10/2010, para a mesma conta ainda,             
no valor de 122.981,72 euros; o sexto pagamento no dia 28/10/2010; para a mesma              
conta, no valor de 3.940,00 euros; o sétimo pagamento, no dia 15/11/2010, em favor da               
empresa SSS S.A., na instituição financeira Popular Bank Limited, conta nº 70013144,            
no valor de 558.852,79 euros; o oitavo pagamento, no dia 04/02/2011, em favor de              
SSS.S.A.; no mesmo banco panamenho, no valor de 550.874,37 euros. Que o            
depoente ordenou esses pagamentos a partir de seu escritório no Rio de Janeiro; Que              
o depoente efetuou ainda pagamento em espécie a CARLOS PICCINI em reais, em             
valor equivalente a quantia entre 10 e 20 mil dólares, em São José dos Campos,               
quando PICCINI esteve no Brasil acompanhado do então secretário de Aviação Civil da             
República Dominicana, Licenciado Perez; Que o depoente preserva em sua posse a            
quantia de US$ 374.347,21 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e              
sete dólares e vinte e um centavos), que recebera a instrução de repassar a PICCINI               
mas não o fez porque, aberta a investigação contra a EMBRAER nos EUA, e depois de                
comparecer, por insistência da EMBRAER, a uma reunião no escritório de advocacia            
Trench, Rossi e Watanabe, no Rio de Janeiro, relativa àquela investigação, o depoente             
entendeu por bem cessar os pagamentos; Que ao longo desses meses (entre 2010 e              
2011), o depoente manteve, em múltiplas ocasiões, contato com a EMBRAER por            
conta da campanha na Jordânia, havendo, nessas ocasiões, conversado sobre          
CARLOS PICCINI; Que quando falava sobre PICCINI, o depoente conversava          
principalmente com ORLANDO e em uma ou outra ocasião com MUNHÓS; Que esteve             
em Santo Domingo, ao que se recorda, no segundo semestre de 2010 com             
FUMAGALLI para outra negociação com PICCINI; Que pelo modo de funcionar da            
EMBRAER pôde deduzi que FUMAGALLI havia sido o contato inicial de PICCINI e o              
apresentou a MUNHÓS; Que em Santo Domingo, o depoente pôde perceber a tensão             
de FUMAGALLI diante da perspectiva de encontrar PICCINI; Que PICCINI, em           
conversas com o depoente, demonstrar muita raiva de FUMAGALLI, que se evadia das             
tentativas de contato de PICCINI; Que se recorda do diálogo com FUMAGALLI, no             
hotel em que se hospedaram em Santo Domingo, o depoente no lobby e FUMAGALLI              



no quarto. Em que este perguntava, apreensivo, se poderia descer e se PICCINI estava              
¿calminho¿, havendo o depoente indicado que a situação estava sob controle;¿. 
 
Em audiência de instrução e julgamento, ELIO MOTI SONNENFELD confirmou os fatos            
como narrados no acordo de colaboração. Como elementos de corroboração, foram           
trasladados para os autos desta ação penal os comprovantes dos depósitos realizados            
por ELIO, apresentados no acordo. Note-se que, nesta ação penal, imputa-se a            
conduta de prometer e pagar o valor de ¿US$ 3.520.000,00 a Carlos Piccini Núñes,              
Coronel da Força Aérea Dominicana e, ao tempo dos fatos, Diretor de Projetos             
Especiais do Ministério das Forças Armadas Dominicanas, para determiná-lo a          
praticar¿ os atos já descritos acima, a saber: ¿(a) incentivar, apoiar e facilitar a              
aquisição, pela República Dominicana, de oito aeronaves militares Super Tucano da           
Embraer S.A. pelo preço total de US$ 92.000.000,00, chamando a atenção das esferas             
competentes, em especial do Poder Legislativo da República Dominicana, para a           
conveniência do negócio e defendendo a aprovação de acordo de financiamento entre            
a República Dominicana e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social            
¿ BNDES no qual figurava como interveniente a Embraer S.A.; e (b) intervir             
pessoalmente na execução do contrato de compra e venda dessas aeronaves,           
aportando a maior medida possível de boa vontade e mantendo interlocução fluida e             
direta com a Embraer S.A., não obstante o crime em questão não exija o efetivo               
pagamento para a sua consumação¿.  
 
Posta essa premissa, é certo que nem mesmo a não comprovação dos pagamentos             
afastaria o crime descrito e imputado na denúncia. Não obstante, os comprovantes de             
depósito trazidos pelo colaborador corroboram pontos importantes dos fatos narrados e           
confirmados por ele na instrução processual. Comprovam, pois, pagamentos, para os           
quais, ao que tudo indica, pela análise dos elementos produzidos na instrução, não se              
apresentou nenhuma outra justificativa, se não o desfecho do crime de corrupção            
praticado mediante a colaboração de um grupo de pessoas. Ademais, se coaduna com             
a reunião de outros indícios e elementos de prova trazidos aos autos. 
 
A narrativa do colaborador, frise-se, foi confirmada em juízo em seu interrogatório            
realizado na audiência do dia 14/09/2017, não se descuidando da necessidade de que             
os fatos imputados a partir das delações de ELIO SONNENFELD e ALBERT CLOSE             
devem encontrar apoio em elementos de corroboração quanto a todos aos aspectos e             
circunstâncias indispensáveis à configuração dos crimes imputados e à suposta          
participação de cada acusado. 
 



Sobre a venda das aeronaves Super Tucanos pela EMBRAER para a República            
Dominicana, conforme circunstâncias narradas pelo Ministério Público na denúncia,         
consiste em parte incontroversa dos fatos tratados nesta ação penal. Confirma-se pelos            
interrogatórios dos réus EDUARDO MUNHOS, LUIZ EDUARDO ZORZENON        
FUMAGALLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, pelo contrato de financiamento de           
fls. 403/426 dos autos nº 0508034-73.2016.4.02.5101 em apenso, a notícia de           
12/11/2008 (fl. 427 do PIC nº 0508034-73.2016.4.02.5101), assim como pelo Termo de            
Compromisso e de Ajustamento de Conduta e seu anexo celerado, de um lado, pelo              
Ministério Público e a Comissão de Valores Mobiliários e, de outro, a EMBRAER S/A,              
no qual estão descritos os fatos também apurados pela investigação interna procedida            
pela própria EMBRAER e sua cronologia desde o início das negociações, passando            
pelo anúncio público da venda das aeronaves pela EMBRAER em 09/01/2009 e pelas             
subsequentes e repetidas solicitações de Carlos Piccini das vantagens indevidas que           
lhe foram prometidas (fls. 2457/2476). 
 
O efetivo pagamento do valor total de US$ 3.072.652,79 (três milhões, setenta e dois              
mil, seiscentos e cinquenta e dois dólares e setenta e nove centavos) para honrar              
dívida com Piccini em razão de sua atuação na venda de aeronaves para a República               
Dominicana, assim como a inicial promessa de pagamento no valor aproximado de três             
milhões e quatrocentos mil, conforme informado pelo colaborador ELIO SONNENFELD          
é corroborado também pelos interrogatórios dos réus: alguns sobre o efetivo           
pagamento e outros quanto à inicial promessa. 
 
Como já visto, EDUARDO MUNHÓS, quem, inclusive, admite ter sido responsável pelo            
contrato de venda com a República Dominicana, e por apresentar Piccini como            
representante comercial, juntamente com FUMAGALLI, aduziu, em seu interrogatório,         
que Piccini era da reserva e que atuou muito na promoção dos Super Tucanos na               
República Dominicana, como representante comercial; que ele tinha um         
relacionamento muito bom, ele era um ótimo representante e conhecia profundamente           
a Força Aérea, tinha ótimo relacionamento, atuando nesse caso por mais de um ano;              
que fecharam um percentual de 3.7 por cento e que os valores ajustados começaram a               
ser pagos em 2010 quando Piccini já havia sido reintegrado à ativa. 
 
Pela análise da imputação, em vista da instrução processual, verifica-se, pois, que            
houve a promessa de vantagem a funcionário púbico para que atuasse na venda das              
aeronaves para a República Dominicana mediante o pagamento do percentual de 3.7. 
 
Constata-se, assim, que uma parte dos réus confirma a promessa de pagamento a             
Piccini, sustentando a sua regularidade, por não se tratar de funcionário público a             



receber vantagem indevida, mas sim representante comercial que atuou legitimamente,          
embora sem a formalização de um contrato escrito por ocasião das negociações da             
venda dos super tucanos. 
 
A outra parte dos réus, em seus interrogatórios, confirma vários aspectos dos fatos             
narrados na denúncia quanto à efetivação de pagamentos a Piccini, o que se comprova              
também pelos três comprovantes de transferência bancária internacional, um da          
Embraer Representations LLC, subsidiária norte-americana da Embraer S.A., para a          
empresa 4D, sediada na República Dominicana (fl. 24 do anexo III), e dois da Embraer               
LLC para a empresa Globaltix, sediada no Uruguai (fls. 126/127 do anexo III), como              
visto acima.  
No caso dos autos, comprovou-se, assim, inequivocamente a materialidade delitiva do           
crime de corrupção, tanto por ter havido promessa de vantagem indevida quanto por             
terem sido efetuados os pagamentos de (i) US$ 100.000,00 (cem mil dólares            
americanos) em 24/4/2009, por meio de transferências bancárias procedidas a partir da            
Embraer Representations LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., à empresa 4D            
Business Group, sediada na República Dominicana e diretamente indicada por Carlos           
Piccini Núñez para receber a quantia e de (ii) US$ 2.500.000,00 (dois milhões e              
quinhentos mil dólares americanos) em 22/5/2010 (fl. 126), a partir da Embraer            
Representations LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., por meio da empresa            
Globaltix S.A., sediada no Uruguai e controlada por ELIO SONNENFELD, que fora            
contratado pela Embraer para atuar como seu representante comercial no Reino da            
Jordânia.  
 
Assim, houve a promessa e o pagamento de vantagem indevida, ambas previstas no             
rol de condutas alternativas previstas para o tipo penal em questão, no caso dos autos,               
praticadas no mesmo contexto fático. Por outras palavras, trata-se de crime de            
corrupção praticado mediante condutas distintas, mas interligadas e voltadas para um           
único resultado. 
 
Lavagem de dinheiro 
 
Ademais, como se infere dos fatos acima tratados e comprovados, os pagamentos não             
foram procedidos de forma direta a Piccini. Foram utilizadas pessoas jurídicas           
interpostas e simulação contratual ou de prestação de serviços. Ressalte-se que           
contam dos autos três comprovantes de transferência bancária internacional, um da           
Embraer Representations LLC, subsidiária norte-americana da Embraer S.A., para a          
empresa 4D, sediada na República Dominicana (f. 24 do anexo III), e dois da Embraer               
LLC para a empresa Globaltix, sediada no Uruguai (fls. 126/127 do anexo III) Uruguai e               



controlada por ELIO SONNENFELD, que fora contratado pela Embraer para atuar           
como seu representante comercial no Reino da Jordânia. Em corroboração às           
circunstâncias que envolveram essas transferências, e aos emails trocados entre os           
acusados, há que se pontuar as próprias declarações de alguns réus em seus             
interrogatórios. 
 
Pagamento dos cem mil dólares por transferências à empresa 4D 
 
Assim é que o colaborador ALBERT CLOSE, em seu interrogatório, confirmou o            
narrado na colaboração sobre o assunto da República Dominicana e a necessidade de             
saldar uma dívida com a empresa 4D, afirmando que, quando assumiu a posição de              
gerente de contratos, um dos primeiros documentos que lhe foi solicitado que            
negociasse com o jurídico da empresa foi uma minuta de contrato de prestação de              
serviço da empresa 4D, tendo conversado com o departamento jurídico e, estabelecido            
o que seria o contrato, pediu às pessoas que trabalhavam na sua equipe que              
preparassem uma minuta. Acrescentou que não havia substâncias e os serviços não            
eram adequados, o contrato acabou nãos endo realiado; o jurídico identificou que o             
proprietário da empresa não poderia contratar, porque era funcionário público          
estrangeiro, e o contrato não foi adiante. Aduziu, ainda, que, num segundo momento,             
quando começaram cobranças do oficial estrangeiro Piccini, para as pessoas de sua            
equipe, veio a entender que, na verdade, não era só aquele pagamento de cem mil               
dólares que estava sendo solicitado, mas sim valores muito mais altos, quase quatro             
milhões de dólares no total, e as insistentes cobranças relacionados à venda de Super              
Tucanos aconteceram. Na sequencia, afirmou que a empresa 4D era De Piccini e não              
encontrou nenhuma indicação, conversando com as pessoas, de que serviços tivessem           
sido efetivamente prestados. Sobre o pagamento de cem mil dólares, disse que acabou             
sendo feito sem contrato escrito e tentado o acerto posteriormente por meio da             
emissão de ordem de compra, ou seja, primeiro houve o pagamento e depois se              
buscou um documento para justificar; foi um pagamento direto para uma conta da 4D,              
sem contrato, não sendo um procedimento correto, normal, mas uma excepcionalidade;           
que LUIZ ALBERTO FONSECA, mediante a aprovação do ORLANDO FERREIRA de           
que fosse feito o pagamento, fez a solicitação de pagamento para a área financeira,              
sistemicamente. 
 
Outros réus corroboraram a versão de que houve o pagamento de cem mil dólares a               
Piccini por meio da empresa 4D, justificado por algum tipo de documento referente a              
compra ou pagamento de prestação de serviços  (invoice/ordem de compra). 
 



ACIR PADILHA, em seu interrogatório, afirmou que, assim que chegou na área, havia             
uma ¿invoice¿, uma cobrança, uma fatura que deveria ser paga pela Embraer, de cem              
mil dólares, para a empresa 4D e FONSECA estava lhe cobrando um visto, ¿como              
parte de um fluxo que é uma invoice¿; que na EMBRAER existe um fluxo definido, um                
processo definido pra qualquer demanda de pagamento de serviço, de qualquer, de            
material, etc., para o qual é gerado uma invoice interna, que passa por várias etapas,               
começando com a verificação da empresa, verificação da composição social da           
empresa, do serviço prestado e depois entra no fluxo. E esse fluxo ele tem diversas               
etapas, e, para completar o fluxo, leva uns sessenta dias, pelo menos, para a              
EMBRAER pagar. 
 
FAGUNDES confirmou também que foi emitida uma ¿invoice¿ para a 4D referente ao             
pagamento de cem mil dólares a Peccini, a título de serviços de consultoria ou de               
logística; que esteve na República Dominicana com Rubens e Piccini disse que não             
iriam embora enquanto a EMBRAER não mostrar uma atitude de boa-fé e pagasse os              
cem mil da 4D; que não era uma brincadeira¿; ligaram para Embraer, para o ALBERT,               
que chamou o FONSECA na conferência, e, após relatarem o ocorrido, ALBERT falou             
¿a gente vai pagar esses cem mil¿, e, em questão de horas, foi feito; recebeu o recibo                 
de pagamento por e-mail, enviado por ALBERT, imprimiu e entregou para o Piccini, que              
falou: ¿Olha, o seguinte, por muito menos que isso os passaportes somem e as              
pessoas viram comida de peixe¿, tendo ficado claro, nesse momento, que a cobrança             
dos cem mil era referente aos acordos financeiros pendentes anteriores em razão da             
venda dos Tucanos para a República Dominicana. Aduziu, ainda, que, quando           
voltaram, relataram o ocorrido para o ALBERT e ele chamou para a sala do              
ORLANDO FERREIRA NETO, que era o vice-presidente na época.  
 
LUIZ ALBERTO, em seu interrogatório, sobre MUNHOZ ter solicitado que o depoente            
enviasse a relação de documentos para a representação comercial junto a Embraer,            
diga-se, posterior, à conclusão da venda, o que não era usual, segundo o interrogando,              
e foi enviada a relação de documentos referentes à três empresas, sendo que Piccini              
seria o ponto de contato na obtenção dessa documentação, sendo essas 3 empresas:             
4D Business Group, ¿Magycorp¿ e ¿Ferrobock¿. Acrescentou que, recebida a          
documentação iniciou-se o processo interno e foi consultado o departamento jurídico,           
como de praxe, e o advogado que foi acionado pra fazer essa análise, Andrés Toro               
Amigo, retornou à nossa área dizendo que ele tinha comunicado a chefia dele: Mônica,              
FLÁVIO RIMOLI. Disse, ainda, que oi chamado por ALBERT pra participar da conversa             
com os dois colegas na República Dominicana, pela qual relataram as ameaças que             
haviam sofrido, no sentido de que Piccini teria dito aos dois que eles não poderiam               
deixar a República Dominicana sem que a EMBRAER fizesse o pagamento, pelo            



menos dos cem mil dólares; ALBERT ligou para o senhor Ricardo Siqueira, que era o               
gerente de contas a pagar, explicou a situação dos dois colegas nossos lá, explicou              
que aquele pagamento pra 4D já estava sendo processado internamente, já havia            
aprovação do diretor dele, diretor do ALBERT, o Sérgio Horta, mas não tinha ainda sido               
processado internamente e, de fato, havia um e-mail do Sérgio Horta autorizando, a             
gente já tinha iniciado procedimento interno, autorizado pelo ORLANDO, de fazer o            
pagamento, ao menos, daqueles cem mil dólares que era devido à empresa 4D. 
 
Pagamentos para a empresa Globaltix: 
 
Ressalte-se, nesse tópico, que, no processo de contratação de ELIO MOTI           
SONNENFELD e da empresa Globaltix, por meio da qual ele atuaria, as comunicações             
por correio eletrônico correlatas (fl. 23) revelam que EDUARDO MUNHÓS DE           
CAMPOS, ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, ALBERT CLOSE, ACIR PADILHA,         
LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, EDUARDO AUGUSTO FERNANDES        
FAGUNDES e MARCELO BESTER tinham ciência de que se tratava de interposição            
de pessoa jurídica, na efetuação dos pagamentos. Ademais, mensagens de correio           
eletrônico de fl. 75 demonstrativas desses fatos sugerem, ainda, que a vantagem            
indevida era destinada não apenas a Carlos Piccini Núñez, mas também a outros             
agentes públicos dominicanos. 
 
O contrato com a Globaltix chegou a ser assinado no início de março de 2010; e, em                 
21/4/2010, ALBERT CLOSE pediu a ELIO MOTI SONNENFELD faturas da Globaltix, a            
fim de contar com respaldo documental para transferir-lhe o dinheiro correspondente à            
vantagem indevida a ser paga, sendo o que se demonstra pelas mensagens de correio              
eletrônico de fl. 78; a segunda, em especial, notoriamente como resposta à primeira,             
enviada na mesma data, poucas horas depois, evidencia que o dinheiro seria enviado a              
Carlos Piccini Nuñez, ao advertir que a EMBRAER teria de acelerar o pagamento das              
faturas porque o pessoal na RD [República Dominicana] estaria super agitado com a             
demora. 
 
Também consta mensagem de correio eletrônico de 22/4/2010, com instruções de LUIZ            
ALBERTO LAGE DA FONSECA para a área administrativa da EMBRAER S.A., sobre            
os pagamentos, especificando tratar-se de comissão devida à empresa Globaltix, com           
menção a ELIO MOTI SONNENFELD, relativa a débito contra ¿Super Tucano           
República Dominicana¿, indicando, ainda, que o pagamento deveria ser efetuado ¿via           
ERL¿, isto é, por meio da empresa Embraer Representations LLC, subsidiária da            
EMBRAER nos EUA. 
 



O teor dos e-mails foi esclarecido pelo réu-colaborador ALBERT CLOSE em seu            
interrogatório, que, depois da decisão de incluir os valores a serem pagos a título de               
¿propina¿ no contrato de Elio Sonnenfeld, houve um problema na contratação da            
empresa Globaltix, de ELIO SONNENFELD, para atender à campanha na Jordânia, ao            
qual se refere um dos e-mails: ¿agora é com ele, ou apresenta todos os docs ou outra                 
empresa¿; que coronel Piccini veio ao Brasil, se encontrou com o Elio, fazendo mais              
pressão, um ultimato para receber a ¿propina¿. 
 
FAGUNDES, em seu interrogatório, afirmou que contratou Rosângela Vieria para          
averiguar a documentação da Globaltix e, em relação a ÉLIO e a GLOBALTIX,             
Rosângela teria mandado um e-mail falando de uma série de irregularidades em            
relação à referida pessoa jurídica. 
 
Em seu interrogatório ELIO SONNENFELD confirmou o pagamento dos valores à           
GLOGALTIX, da qual era ¿apoderado¿, mas era registrada em nome de um advogado             
no Uruguai, mediante a emissão de faturas sem que houvesse nenhuma           
contraprestação ou prestação de algum serviço para repassar o dinheiro; que trabalhou            
na campanha da Jordânia e não foi efetivamente remunerado, tendo depositado em            
juízo a diferença entre o que recebeu e repassou na colaboração. 
 
Portanto, comprovados também os fatos que deram ensejam ao pedido de condenação            
dos réus como partícipes, na modalidade do auxílio, pela prática do crime previsto no              
artigo 1º, caput, e inciso VIII, da Lei 9.613/98, com redação vigente à época dos fatos. 
 
Ressalte-se que, no caso, diante do quadro fático comprovado nos autos,           
configuraram-se todos os elementos típicos do crime, não merecendo acolhida as teses            
defensivas em sentido contrário. Assim é que ficou demonstrada a prática do crime             
antecedente praticado contra administração pública estrangeira de corrupção ativa em          
transação comercial internacional, por terem sido dissimulados os pagamentos da          
vantagem indevida prometida, que não foram procedidos de forma direta a Piccini,            
mas, como visto, por intermédio de pessoas jurídicas interpostas e mediante simulação            
contratual, contribuindo, assim, para que o beneficiado camuflasse a movimentação          
dos valores ilícitos recebidos e com a justificação da saída de tais valores da própria               
EMBRAER, sem que fossem contabilizados como pagamentos direto a Piccini. Não se            
trata, pois, como sustentaram as defesas de mero exaurimento do crime de corrupção. 
 
Participação de cada réu nos fatos imputados  
 
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS 



 
ALBERT CLOSE, um dos colaboradores, em audiência de instrução e julgamento,           
afirmou categoricamente que conversou com MUNHÓS sobre pagamento de propina. 
 
EDUARDO MUNHÓS, em seu interrogatório, afirma que, embora tenha mudado de           
área no final de 2008, foi o responsável pela venda de Super Tucanos na República               
Dominica no ano de 2007. Aduz que o posterior contrato de representação foi assinado              
pela ¿turma¿ que chegou depois de sua saída. Confirma que quem trouxe PICCINI             
para EMBRAER foram ele e FUMAGALLI. Portanto, o réu confessa os fatos, não             
obstante exerça a sua autodefesa, alegando que PICCINI não era servidor público no             
momento da promessa da vantagem, o que tornaria a vantagem lícita, pois, segundo o              
réu, PICCINI de fato teria trabalhado com representante comercial da EMBRAER na            
República Dominicana. Note-se que a tese sobre a condição do servidor público de             
Piccini já foi enfrentada linhas acima, não merecendo acolhida a tese defensiva nesse             
particular. 
 
Vale acrescentar, ainda, que em seu interrogatório, deixa claro que não houve a             
formalização de contrato de representação com Picini, tampouco cláusula de          
pagamento da comissão no contrato de financiamento com o BNDES, mas sim tudo             
teria sido previsto em planilhas internas e estaria a comissão ajustada embutida no             
valor total. 
 
De outra parte, extrai-se, do seu interrogatório a confirmação no sentido de que ele e               
FUMAGALLI foram os responsáveis por indicar o nome de PICCINI para EMBRAER e             
negociar com ele um pagamento referente a 3.7% do valor da venda dos Super              
Tucanos na República Dominicana. Acresça-se que, questionado pelo membro do          
Ministério Público sobre o e-mail em que PICCINI mencionava o pagamento a um             
Senador da República Dominicana, não trouxe nenhuma justificativa plausível,         
alegando que devia ser um artifício para poder aumentar sua (de Piccini) comissão.             
Ressalte-se que a referência ao pagamento a um Senador dominicano aparece em            
mais de um e-mail. 
 
Verifica-se, outrossim, que a série de e-mails colacionados na denúncia deixam claro            
que MUNHÓS participou não só do momento inicial dos fatos como permaneceu            
atuando na fase posterior em que foram promovidos os pagamentos. Também os            
depoimentos dos corréus corroboram o fato de que MUNHÓS atuava no caso mesmo             
após o término da campanha na República Dominicana. 
 



O depoimento de FUMAGALLI, em juízo, elucida sobre a participação e ciência de             
MUNHÓS nos fatos que se sucederam, sendo expresso em afirmar que MUNHÓS lhe             
informou que ELIO estava realizando os pagamentos a PICCINI, afirmando ter           
conversado com ELIO sobre ¿o problema da República Dominicana¿ por ter recebido a             
informação pelo próprio MUNHÓS de que estaria efetuando pagamento para Piccini           
por meio de ELIO. 
 
Nesse ponto, frise-se que a primeira solução para as incessantes cobranças de Piccini             
foi efetuar o pagamento inicial do valor de US$ 100.000,00 (cem mil dólares             
americanos) em 24/4/2009, conforme transferências, cujos comprovantes bancários        
foram anexados aos autos (fl. 24 do anexo III), a partir da Embraer Representations              
LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., à empresa 4D Business Group, sediada na              
República Dominicana e diretamente indicada por Carlos Piccini Núñez para receber a            
quantia. Num segundo momento, efetivaram o pagamento de US$ 2.500.000,00 (dois           
milhões e quinhentos mil dólares americanos) em 22/5/2010 (fl. 126), a partir da             
Embraer Representations LLC, subsidiária nos EUA da Embraer S.A., por meio da            
empresa Globaltix S.A., sediada no Uruguai e controlada por ELIO SONNENFELD, que            
fora contratado pela Embraer para atuar como seu representante comercial no Reino            
da Jordânia. 
 
Os e-mails datados de 21/5/2009 e 5/11/2009, carreados aos autos e transcritos na             
inicial acusatória, ou seja, em data bem posterior à alegada saída de MUNHÓS do              
caso, também são elucidativos sobre sua participação. Confira-se: 
 
30/9/2009 
Albert Close para Orlando 
 
¿Falei com Munhós, aparentemente temos um loop completo: após ter conversado           
com Rímoli e Aguiar, ele aguarda instruções do que fazer. A última sugestão de              
solução foi a inclusão em outro negócio, envolvendo um terceiro. Aguiar parece não ter              
gostado da sugestão. Aí a coisa parou de novo¿. 
 
5/11/2009 
Munhós para Elio 
 
¿A pessoa para contato na RD [República Dominicana] é o Carlos Piccini. Na RD um               
militar pode se afastar e voltar tempos depois na posição de carreira em que se               
afastou. Ele é um Coronel da FAD [Força Aérea Dominicana] mas colega de turma de               
Generais de 4 estrelas. Eu pedi para ele um telefone seguro e ele me deu este número:                 



(809) 5315874. Foi designado para fazer a interface entre nós e os dois grupos              
envolvidos do lado de lá. Melhor eu te passar mais detalhes por telefone¿. 
 
Evidencia-se, ainda, que MUNHOS atuou na fase posterior para possibilitar os           
pagamentos a Piccini, conforme trecho do seu interrogatório em que confirma o ter             
apresentado para ELIO a pedido de ORLANDO, a fim de encontrar uma solução pra              
efetuar os referidos pagamentos. 
 
LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI 
 
O réu LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI, em seu interrogatório, confirmou ter           
participado da campanha de venda dos Super Tucanos na República Dominicana,           
fazendo contato inicial com as autoridades Dominicanas, acompanhado por Piccini em           
diversas dessas visitas. Aduziu que PICCINI foi uma indicação das próprias           
autoridades dominicanas, apresentado como ex-oficial retirado/aposentado, porque       
tinha muita experiência na área e que, de fato, foi muito útil. Ressaltou que Piccini era                
uma pessoa muito bem relacionada em todas as esferas da República Dominicana; e             
que foi se mostrando muito bem relacionado tanto no âmbito do Ministério da Defesa,              
como no crédito público, na parte de financiamento, em todas as esferas. Infere-se, de              
suas declarações, que participou dos fatos, ao menos, até a assinatura do contrato em              
2007. 
 
Afirmou, ainda, que quem combinou a comissão de representação com Piccini foi            
EDUARDO MUNHÓS, a quem Piccini dirigia a cobrança, a partir do momento em que              
foi celebrado o contrato (segundo semestre de 2008) e passou a cobrar            
insistentemente sua comissão. Confirmou, ainda, que EDUARDO MUNHOZ negociou         
com Piccini o contrato e o percentual que lhe seria pago. 
 
Ressalte-se que as declarações de FUMAGALLI corroboram as declarações do          
colaborador ALBERT CLOSE quanto ao episódio em que duas pessoas teriam sido            
ameaçadas por Piccini. Nesse ponto, ALBERT narrou que duas pessoas de sua equipe             
foram à República Dominicana para uma reunião de trabalho em relação ao contrato de              
fornecimento de aeronaves, Rubens Matias Bueno e o EDUARDO AUGUSTO e nessa            
ocasião eles manifestaram que estavam, não temerosos, mas preocupados, porque,          
com certeza, seriam cobrados e não teriam uma posição para dar ao Coronel Piccini              
em relação aos valores que ele pleiteava. Acresce que, quando eles chegaram lá,             
ficaram sabendo que teriam um reunião não programada anteriormente com o Senador            
da República; ficaram receosos e nessa reunião eles foram cobrados muito fortemente,            
ao ponto, de com rapidez, e fora dos padrões que a empresa fazia, o vice-presidente               



na época, ORLANDO FERREIRA aprovou o pagamento de cem mil dólares que foram             
rapidamente processados à margem de todos os processos- padrão da empresa, tendo            
sido pagos os valores e enviada a cópia de pagamento pelo depoente para EDUARDO,              
dizendo ¿aqui vai o seu salvo conduto¿, tendo eles retornado acreditando que as             
cobranças iriam diminuir e não diminuíram, continuaram. Perguntado sobre ter havido           
alguma ameaça velada na reunião, afirmou, ainda que, na época, o EDUARDO            
AUGUSTO reportou que ele teria levado dois passaportes para o caso de um ser retido               
e ele ser impedido de sair do país. 
 
FUMAGALLI, ainda em seu interrogatório, quando perguntado sobre se teria tratado           
com ÉLIO a respeito do caso da República Dominicana, respondeu que não, aduzindo             
que encontrou com ÉLIO e mostrou apreensão, porque tinha sabido na empresa, por             
voz de terceiro, que o Piccini havia ameaçado dois dos excelentes administradores da             
EMBRAER, por sinal, então eu realmente estava apreensivo porque ¿estava voltando           
para Ilha lá¿, acrescentando que recebeu de MUNHOZ a informação de que ÉLIO             
estaria efetuando o pagamento para Piccini. De outra parte, negou que tenha tido             
vínculo com a questão ou alguma ligação com ELIO SONNENFELD a respeito dos             
fatos depois da assinatura do contrato com a República Dominicana. 
 
Acresça-se que MUNHOS confirma, em seu interrogatório que ele e FUMAGALLI foram            
os responsáveis por indicar o nome de PICCINI para EMBRAER e negociar com ele              
um pagamento referente a 3.7% do valor da venda dos Super Tucanos na República              
Dominicana. 
 
A argumentação de FUMAGALLI segue também a linha de que se tratava de comissão              
regular a ser paga pela atuação de Piccini como representante comercial, aduzindo            
que, realmente, houve uma promessa de pagamento de valores e que a negociação             
sobre o percentual foi conduzida por MUNHÓS, mas que tudo se deu dentro da              
legalidade porque Piccini teria sido apresentado pelas autoridades dominicanas como          
um oficial aposentado. 
 
Todavia, há que se considerar o e-mail datado de 25/08/2008 Fumagalli para Munhós 
 
¿Piccini ligou da Emb. Brasil, pediu para ligar para ele, na linha segura +1 829               
453-0707. Esta tarde fala com o senador sobre PLR$ [PLR ¿ Participação em Lucros e               
Resultados] Quer alinhar contigo.¿ 
 
Quando indagado sobre o referido e-mail em que menciona pagamento a senador,            
forneceu resposta evasiva, alegando, que estava pensando em coisas distintas de um            



contrato que tava negociando no Equador, de outros produtos da Embraer e que Piccini              
estava transtornado quando falou um monte de coisas no seu ouvido, o que o fez               
escrever o que veio na cabeça. Não há, pois, como se chegar a outra interpretação se                
não a de que o pagamento se destinava a outros agentes públicos. 
 
Relembre-se, ainda, que MUNHÓS, em seu interrogatório, é explícito sobre não ter            
sido formalizado nenhum contrato de representação comercial, tampouco cláusula         
contratual que materializasse a alegada atuação lícita de Piccini ou que pudesse            
fortalecer a versão das defesas nesse sentido, sobretudo considerado todo o contexto            
probatório dos autos. 
 
ELIO MOTI SONNENFELD (réu colaborador) 
 
Conforme decisão de fls. 4447/4449, foi determinado o desmembramento do feito em            
relação a ELIO MOTI SONNENFELD, conforme cláusula do acordo de colaboração           
firmado. 
 
ALBERT PHILLIP CLOSE (réu colaborador) 
 
ALBERT PHILLIP CLOSE admitiu os fatos em juízo, quanto à conduta que lhe foi              
imputada na atuação que teve em relação à dissimulação do pagamento de vantagem             
indevida a Piccini, ao menos entre 02/01/2009 e 15/05/2009, afirmando em audiência            
realizada em 29/09/2017 que não tinha dúvida de que o valor pago a Piccini era               
referente ao pagamento de propina. Revelou que assim atuou, por entender que estava             
agindo no interesse da EMBRAER, e que a única contrapartida que logrou obter foi a               
manutenção do seu cargo. Confira-se o trecho de suas declarações:  
 
¿(¿) que Orlando determinou que o depoente preparasse a documentação e           
procurasse Flávio Rímoli para adequar os termos do contrato; que o depoente            
obedeceu à ordem de Orlando e se sentou com Flavio Rímoli, no início de 2010, que                
ditou a ele os termos do contrato que deveriam ser alterados, inclusive duas cláusulas              
de pagamento antecipado de comissão, independentemente de qualquer resultado         
comercial positivo; que isso era em tese possível, mas não era a prática usual da               
empresa; que o depoente voltou para o seu escritório, efetuou as alterações, imprimiu             
duas vias e levou de volta para Rímoli, que leu e deu o OK, disse que ia ficar com as                    
duas vias para lançar os carimbos de aprovação do Jurídico, orientando o depoente a              
retornar no dia seguinte para recolher os contratos e colher as assinaturas; que o              
depoente voltou no dia seguinte e os contratos estavam, de fato, carimbados e             
assinados por Rímoli; que Rímoli assinava na condição de Diretor de subsidiária da             



Embraer nos Estados Unidos; que essa empresa se chamava ERL ¿ Embrael            
Representations Limitec; que na sequência foi colhida a assinatura de Aguiar, que            
também era Diretor da ERL; que o depoente não tinha dúvidas de que Aguiar sabia o                
que estava sendo contratado, inclusive das cláusulas que embutiram propina, pois era            
inconcebível que Rímoli e Orlando pudessem tomar providência dessa estirpe sem que            
o Vice Presidente da área estivesse ciente e de acordo; que foi enviada uma via do                
contrato para Elio e, logo depois, chegaram as faturas da empresa de Elio, Globaltix,              
havendo os pagamentos sido processados por Fonseca e autorizados por Orlando;¿. 
 
A testemunha arrolada pela defesa de FLAVIO RÍMOLI, Daniela Lenza Navarret           
Matarazzo, em seu depoimento evidenciou que os procedimentos adotados estavam          
sendo realizados contra as normas da empresa. Narrou ter estranhado haver um            
adiantamento da comissão ao representante e revelou sua preocupação a ALBERT,           
que disse que Roberta, outra advogada já havia analisado o contrato. Não satisfeita,             
Daniela foi conversar com sua diretora que revelou que era impossível alguém ter             
analisado o contrato sem estar na empresa e Roberta não estava na empresa na              
ocasião como afirmou a própria testemunha. Daniela voltou então a ALBERT CLOSE,            
que pediu desculpas e disse que não foi Roberta, mas FLÁVIO RÍMOLI quem aprovou              
o contrato. Portanto, ao que tudo indica, ALBERT CLOSE tentou, no mínimo, enganar             
Daniela para conseguir sua assinatura. 
 
ACIR LUIZ ALMEIDA PADILHA 
 
ACIR PADILHA negou ter contribuído para algum ato de corrupção na EMBRAER, e             
também negou sua participação na elaboração do contrato relativo à campanha da            
Jordânia, revelando que os responsáveis pelo contrato de representação cujo          
beneficiário seria ELIO SONNENFELD, eram ALBERT CLOSE e ORLANDO. Não          
obstante, confirmou ter atuado na campanha procedida na Jordânia para a venda do             
Super Tucano. Perguntado sobre a inserção de cláusulas contratuais prevendo          
pagamento antecipado para a representação comercial a ser exercida por Elio           
Sonnenfeld, confirmou ter visto o contrato e constatado que havia um pagamento. Não             
obstante ter afirmado tratar-se de uma forma de contratação possível, esse foi o único              
caso em que viu esse tipo de cláusula na EMBRAER. Confirmou, ainda, ter visto (apôs               
seu ¿visto¿/assinou) o contrato e percebido a existência de cláusula de pagamento de             
comissão antecipado, mas considerou dentro da normalidade. 
 
Indagado sobre seu ¿visto¿ na ¿invoice¿ relacionada à República Dominicana,          
respondeu que seu papel era apenas o de confirmar se o serviço era devido, o que                
requeria, para fins de pagamento, que FONSECA e MUNHÓS atestassem a prestação            



do serviço. Afirmou que não cuidou de nenhum outro aspecto sobre a República             
Dominicana e que recomendou ELIO porque este já estava em atividade na campanha,             
e que tal decisão cabia a ALBERT e ORLANDO. 
 
Acresça-se que o réu, em seu interrogatório, embora negue ter conhecimento sobre a             
situação envolvendo a República Dominicana, confirma que sucedeu MUNHOS em          
suas funções na EMBRAER. 
 
A despeito das negativas do réu, a prova dos autos demonstra o seu vínculo com os                
eventos, conforme e-mails colacionados na denúncia, o que ganha maior relevo           
consideradas as circuntâncias confirmadas pelo próprio réu, conforme acima pontuado. 
 
2/1/2009 
Fonseca para Padilha, Fumagalli 
 
Pergunta se conseguiram definição com o Orlando sobre como proceder com a RD             
[República Dominicana] e já sugere: ¿dois contratos e o pgto de USD 100k como              
consultoria, sem contrato?¿ 
 
16/2/2009 
Fonseca para Padilha 
 
Cc: Horta, Riecken, Fumagalli, Fagundes 
Comunica que vai receber o Cel Carlos Piccini, da RD, que ¿certamente¿ iria cobrar o               
assunto do pagamento de USD 100k para pagamento à 4D Business referente aos             
Super Tucano, bem como a assinatura dos acordos de venda para as outras duas              
empresas. 
 
Registre-se, ainda, que, em seu interrogatório, ORLANDO indica o envolvimento de           
PADILHA, ao afirmar que conversou com PADILHA sobre os cem mil dólares e que              
não havia contrato. 
 
Assim, não há dúvidas de que ACIR PADILHA, agindo sob instruções de EDUARDO             
MUNHÓS, contribuiu para que o pagamento fosse efetuado mediante simulação de           
contrato de prestação de serviços entre a EMBRAER e a empresa 4D Busines Group,              
sediada na República Dominicana e indicada por Carlos Piccini como canal para            
receber a quantia. 
 
RICARDO MARCELO BESTER 



 
Como bem observado pelo Ministério Público, a defesa de RICARDO BESTER se            
desenvolve em duas linhas principais: 1) a assinatura no contrato não é sua; 2) não               
estava no Brasil na época dos fatos. Afirma em seu depoimento que não teve qualquer               
vínculo com a questão das vendas na República Dominicana e PICCINI, mas afirma             
que trabalhou ativamente com ELIO SONNENFELD na campanha da Jordânia e que,            
por isso, acreditava que o pagamento pelo serviço prestado por ELIO era devido. Nega              
que conhecia o fato de que o contrato realizado com ELIO relativo à campanha da               
Jordânia se tratava de simulação para, em realidade, cumprir uma promessa de            
vantagem feita no passado a CARLOS PICCINI. 
 
Inicialmente registre-se que o laudo pericial às fls. 3561/3573 teve resultado           
inconclusivo, devido à simplicidade gráfica do lançamento questionado. 
 
Por outro lado, o fato de estar na Itália na ocasião dos acontecimentos não afasta sua                
responsabilidade. RICARDO BESTER admite que atuou para que o contrato entre a            
Embraer e ELIO MOTI SONNENFELD fosse concluído, mas sustenta que não tinha            
ciência de que se tratava de uma simulação para pagar vantagem indevida a Carlos              
Piccini. A tese não se sustenta, diante dos e-mails transcritos na denúncia: 
 
22/9/2009 
Molina para Bester 
Pergunta se Bester recebeu informação sobre a nova empresa do Helio. 
 
22/9/2009 
Bester para Molina 
Pergunta sobre o envio de algum conteúdo. Acrescenta: ¿Falei com o Primo ontem e              
ele disse que ainda está mudando a empresa e nos informará. Parece que vai manter a                
empresa mas mudar os laranjas¿. 
 
Em juízo, indagado sobre o significado dos e-mails, Bester sustenta versão totalmente            
inverossímil no sentido de que ¿laranjas¿ são meninos contratados para ficar na fila             
com documentos para registrar a empresa. De outra parte, os referidos e-mails            
demonstram a participação de RICARDO BESTER nos fatos. 
 
Os elementos de prova coligidos corroboram, pois, a versão do colaborador ELIO            
SONNENFELD, que relata que BESTER era seu contato em Paris, responsável pelo            
contrato referente à venda na Jordânia. 
 



LUIZ ALBERTO também informou, em seu interrogatório, que ACIRD PADILHA, chefe           
de MARCELO BESTER e ORLANDO eram as duas pessoas que cuidaram do valor do              
contrato na Jordânia, sendo que BESTER fazia campanha na Jordânia. 
 
EDUARDO AUGUSTO FAGUNDES 
 
Vale relembrar que, segundo a denúncia, EDUARDO AGUSTO FAGUNDES integrou o           
grupo que auxiliou o primeiro pagamento efetuado a Piccini sob o comando de             
EDUARDO MUNHÒS DE CAMPOS. Teriam atuado, segundo à acusação, ao menos           
entre 2/1/2009 e 15/5/2009, para promover a dissimulação do pagamento da vantagem            
indevida, sob instruções de EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, dialogando com          
representantes das áreas jurídica e financeira da EMBRAER, para encobrir o           
pagamento mediante simulação de contrato de prestação de serviços entre a           
EMBRAER e a empresa 4D Business Group, sediada na República Dominicana e            
indicada por Carlos Piccini Núñez como canal para receber a quantia. 
 
Em sua autodefesa, EDUARDO AUGUSTO FAGUNDES, alegou que não sabia que a            
dívida que Piccini cobrava se tratava de vantagem ilícita. Admitiu ter ciência do             
pagamento à pessoa jurídica 4D, mas que não lhe cabia avaliar se o serviço era lícito                
ou ilícito. De outra parte, o conjunto de e-mails colacionados na denúncia deixam clara              
a sua participação nos fatos. 
 
Em seu interrogatório foi assertivo e claro quanto ao fato de Piccini lhe cobrar              
ostensivamente sua ¿comissão¿; que ameaçou falar com senadores e que sabia que            
ELIO faria pagamentos para Piccini, tendo sido informado por MUNHOS; e que            
ALBERT CLOSE o teria pedido para ¿cozinhar¿ o Piccini. 
 
LUIZ ALBERTO DA FONSECA 
 
 
Além do depoimento do colaborador ALBERT CLOSE, que afirmou que FONSECA           
estava lhe cobrando um visto na ¿invoice¿ para pagar os cem mil dólares para a               
pessoa jurídica 4D em consonância com o teor dos e-mails transcritos na denúncia,             
que demonstram sua participação nos eventos, como o e-mail de 02/01/2009 enviado            
pelo réu em questão para PADILHA e FUMAGALLI, perguntando sobre definição junto            
a ORLANDO sobre como proceder com a situação da República Dominicana,           
sugerindo dois contratos e pagamentos de cem mil dólares como consultoria sem            
cotrato. Em seu interrogatório, FONSECA confirmou que ORLANDO autorizou o          
pagamento dos cem mil dólares, inclusive. Consta, ainda, um e-mail de FONSECA            



para ALBERT CLOSE dizendo que cooperou para a saída de pagamento em razão da              
situação que o Pepe (apelido de FAGUNDES) e o Rubens estavam passando, na             
sequência, para sair do ¿processo da RD¿ (República Dominicana), aconselhando          
FAGUNDES a sair também, como confirma o próprio FAGUNDES em seu           
interrogatório. 
 
PADILHA, em seu interrogatório, sobre o referido e-mail, afirmou que assim que            
chegou na área, havia uma ¿invoice¿, uma cobrança, uma fatura que deveria ser paga              
pela EMBRAER, de cem mil dólares, numa uma empresa, 4D e FONSECA estava lhe              
cobrando um visto no fluxo da ¿invoice¿, que coreespondia a uma verificação da área              
de vendas para confirmar que o serviço era devido e que falou com FONSECA e               
MUNHOS para fazer a checagem, tendo recebido de ambos a informação de que o              
serviço era devido (¿Munhoz era venda, Fonseca contratos¿). 
 
Portanto, há elementos que corroboram as declarações do colaborador ALBERT          
CLOSE, ao ser perguntado sobre os e-mails, no sentido de que FONSECA estava             
tentando processar o pagamento, emitir uma ordem de compra e não estava            
conseguindo, dando origem a uma mensagem em que FONSECA lhe pedia ¿olha,            
ajudei em um momento de necessidade, de emergência para PP que é Eduardo             
Augusto, o apelido dele é PP, e o Rubens estava em dificuldade e eu o ajudei, mas eu                  
sei que isso aqui vai ser complicado de fazer e eu vou ter que fazer certas declarações,                 
como por exemplo, esse pagamento foi relativo ao serviço que não existiram¿,            
concluindo que o réu em comento sabia qual era o contexto estava sendo feito o               
pagamento. 
 
FAGUNDES narrando o episódio em que esteve na República Dominicana com           
Rubens e piccini fez a cobrança dos cem mil dólares da 4D dizendo que eles não iam                 
embora enquanto a EMBRAER não mostrasse uma atitude de boa-fé e pagar, fizeram             
uma ligação para ALBERT, que chamou FONSECA na conferência, porque FONSECA           
iria ajudar ALBERT na questão.  
 
MUNHOS também se refere à atuação de FONSECA sobre a elaboração de um             
contrato de representação do Piccini, a partir dos e-mails transcritos na denúncia. 
 
FLAVIO RÍMOLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR 
 
A defesa de FLÁVIO RÍMOLI se sustenta na versão de que, embora tenha realmente              
assinado o contrato, assinou confiando no fato de que estaria tudo em ordem,             
justificando que, na prática da atividade empresarial, não há tempo de ler tudo que se               



assina e que assinava quando verificava que o check-list realizado por sua secretária             
estava em ordem. LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, superior hierárquico de FLÁVIO           
RÍMOLI, ancora sua defesa nesta mesma linha: que teria assinado o documento na             
confiança de que estava tudo em ordem.  
 
Como bem assinalado pelo Ministério Público, o depoimento do réu-colaborador          
ALBERT CLOSE deixa clara a participação de FLAVIO RIMOLI nos acontecimentos e            
condiz com o teor dos e-mails transcritos na denúncia, que deixam clara não apenas a               
sua participação nos fatos relacionados a elaboração de contrato camuflar e viabilizar            
os pagamentos a Piccini por intermédio de ELIO SONNENFEL, como também a ciência             
do que se tratava. 
 
Confirmou-se, pois, nos autos, a versão da acusação de que FLAVIO RIMOLI e LUIZ              
CARLOS SIQUEIRA AGUIAR assinaram, em sua passagem pela Embraer S.A,          
dezenas de contratos de autorização para promover vendas de aviões, como provam            
os contratos ATPS (¿authorization to promote Sales¿) apreendidos na sede da           
Embraer S.A. Conheciam a lógica do comércio em geral e a prática da empresa para a                
qual trabalhavam e sabiam, portanto, que o contrato que assinaram com a Globaltix             
destoava amplamente desses parâmetros. O conjunto de mensagens de correio          
eletrônico transcritos na denúncia é contundente quanto ao concurso de FLAVIO           
RIMOLI e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR para os fatos imputados. 
 
Na mensagem, ainda relativa ao contrato, o denunciado LUIZ ALBERTO LAGE DA            
FONSECA comunica o denunciado EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES        
de que FLAVIO RÍMOLI mandou avisar que era para darem ¿solução sem envolver o              
jurídico¿. 
 
11/03/2009 
Fonseca para Fagundes 
¿Pepe  
Este assunto está com o Padilha já que no meu nível deu batente. O Rímoli por                
intermédio do Andrés avisou que não apoia a operação e que nós déssemos uma              
solução sem envolver o jurídico (sic). Sugestão: caia fora e avise o Piccini que você               
está de mãos atadas já que o assunto está para aprovação das autoridades da              
Embraer¿.  
 
A prova de que RÍMOLI e AGUIAR sabiam do que se tratava, quando assinaram o               
contrato pode ser extraída do e-mail já transcrito na denúncia: 
 



30/09/2009 
Albert Close para Orlando 
¿Falei com Munhós, aparentemente temos um loop completo: após ter conversado           
com Rímoli e Aguiar, ele aguarda instruções do que fazer. A última sugestão de              
solução foi inclusão em outro negócio, envolvendo um terceiro. Aguiar parece não ter             
gostado da sugestão. Aí a coisa parou de novo¿. 
 
Assim, as declarações prestadas pelos colaboradores ELIO SONNENFEL e ALBERT          
CLOSE em seus interrogatórios, que afastam qualquer interpretação no sentido da tese            
defensiva segundo a qual RÍMOLI e AGUIAR teriam assinado o contrato ¿na            
confiança¿, sem ler o que assinavam, são corroboradas por elementos suficientes no            
sentido da sua participação nos fatos imputados.  
 
ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO 
 
A versão apresentada por ORLANDO NETO, em seu interrogatório, sustentou-se no           
argumento de que toda solução apresentada a ele fez sentido na ocasião e não lhe               
parecia tratar-se de nenhuma prática ilícita, o que não condiz com a prova o conjunto               
probatório carreado aos autos. 
 
O colaborador ELIO SONNENFELD confirmou sua narrativa em juízo, no sentido de            
que  
 
¿(¿) ao final do jantar, já na calçada da Alameda Santos, enquanto esperavam os              
carros, ORLANDO aproximou-se do depoente, fazendo que embora guardassem         
discreta distância de PADILHA, e lhe disse que a EMBRAER passaria a apoiar de              
forma mais consistente a campanha na Jordânia e formalizaria com ele o contrato de              
representação comercial para tanto, mas ponderou que a EMBRAER precisava de um            
favor seu; Que ORLANDO perguntou de imediato ao depoente se ele sabia que a              
EMBRAER havia vendido aviões Super Tucano para a República Dominicana antes da            
época de ORLANDO à frente da Vice-Presidência de Defesa, Que o depoente            
respondeu ter lido algo a respeito; Que ORLANDO disse ao depoente, em termos             
literais ou semiliterais, o seguinte: ¿pois é, deixaram algumas coisas mal paradas lá             
antes da minha época para eu resolver¿; Que ORLANDO acrescentou que o assunto             
era extremamente sigiloso e, a EMBRAER não queria ¿contato direto¿ com uma            
pessoa que teria ajudado na efetivação daquela venda, que se teria inciado em 2007, e               
que só ele próprio (ORLANDO), FRED (Frederico Curado), RIMOLI e AGUIAR tinham            
conhecimento do assunto; Que o depoente assentiu em ajudar; (¿) Que ato contínuo             



ORLANDO disse ao depoente que MUNHOS entraria em contato com ele sobre o             
assunto (¿)¿. 
 
Não obstante ORLANDO negue a versão de ELIO, esta se corrobora pelas declarações             
de ALBERT CLOSE, que, em juízo, afirmou ter conversado pessoalmente com           
ORLANDO, que lhe afirmou que a empresa resolveu fazer o pagamento da dívida com              
a República Dominicana. Ademais, os elementos trazidos aos autos, conforme e-mails           
transcritos na denúncia, corroboram sua participação nos fatos imputados. 
 
Portanto, de todo o suporte probatório carreado aos autos, confirmaram-se os fatos            
descritos na imputação, demonstrada, ainda, a participação dolosa e individualizada de           
cada réu. Comprovou-se, portanto que, de fato, como analisado acima, houve uma            
promessa de vantagem indevida a agente público estrangeiro, promessa essa          
cumprida por pagamentos efetuados por pessoas jurídicas interpostas e com respaldo           
em contrato falso, tendo todos os acusados atuado de forma livre e consciente para a               
produção resultado. 
 
Assim é que, considerada a narrativa detalhada dos colaboradores, corroboradas entre           
si e pelas mensagens de correio eletrônico colacionadas na denúncia foi constituído            
suporte probatório suficiente para a condenação dos réus. 
 
DISPOSITIVO 
 
Ante o exposto, de acordo com os fundamentos supra alinhavados, JULGO           
PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para: 
 
- CONDENAR o réu EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS, pela prática do crime de art.              
337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º,               
caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº              
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 7 (sete) anos de reclusão                
e 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época               
dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO, pela prática do crime de art.              
337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º,               
caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº              
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)                 
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um)               
salário mínimo vigente à época dos fatos. 



 
- CONDENAR o réu ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADINHA JÚNIOR, pela prática do crime              
de art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art.                
1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº               
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)                 
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um)               
salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu ALBERT PHILLIP CLOSE, pela prática do crime de art. 337-B,              
caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º, caput, e                
inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº 10.467/2002,             
na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário              
mínimo vigente à época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA, pela prática do crime de art.               
337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º,               
caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº              
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)                 
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um)               
salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI, pela prática do crime            
de art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art.                
1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº               
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)                 
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um)               
salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES, pela prática do           
crime de art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe,               
no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela               
Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6                  
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu RICARDO MARCELOS BESTER, pela prática do crime de art.             
337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º,               
caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº              



10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)                 
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um)               
salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu FLÁVIO RÍMOLI, pela prática do crime de art. 337-B, caput, c/c               
artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º, caput, e inciso VIII,                
da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação             
vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250                   
(duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à              
época dos fatos. 
 
- CONDENAR o réu LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, pela prática do crime de art.              
337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal e, como partícipe, no art. 1º,               
caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração introduzida pela Lei nº              
10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)                 
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um)               
salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
 
DOSIMETRIA 
 
EDUARDO MUNHÓS DE CAMPOS 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
Considero, ainda, como circunstância em desfavor do réu a relevância de seu papel na              
atuação do grupo, tendo atuado nas duas principais etapas do iter criminis, seja na fase               



do acerto com do pagamento da vantagem indevida, quanto na efetivação do            
pagamento. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as três circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa em                  
100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à               
época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 



Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 7 (sete) anos de              
reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo             
vigente à época dos fatos. 
 
 
ORLANDO JOSÉ FERREIRA NETO 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADINHA JÚNIOR 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
ALBERT PHILLIP CLOSE 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECA 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLI 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDES 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
RICARDO MARCELOS BESTER 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
FLÁVIO RÍMOLI 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
 
LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR 
 
Crime previsto no art. 337-B, caput, c/c artigo 337-D, caput, do Código Penal 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 



As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 
 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano de reclusão, alcançado o              
patamar de 2 (dois) anos e de reclusão e fixada a multa em 100 (cem e cinquenta)                 
dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,              
considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 2 (dois) anos de reclusão e fixada a                  
multa em 100 (cem e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo               
vigente à época dos fatos. 
 
Crime previsto no art. 1º, caput, e inciso VIII, da Lei nº 9.613/98, conforme alteração               
introduzida pela Lei nº 10.467/2002, na redação vigente ao tempo do fato 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo            
à primeira fase de aplicação da pena. 
 
Entendo ser elevada a sua culpabilidade, diante do nível de formação profissional do             
réu, considerado o seu cargo e funções ocupados na EMBRAER na época dos fatos,              
tendo agido contra a moralidade.  
 
As altas cifras envolvidas denotam as dimensões alcançadas pela atuação do grupo            
nos fatos tratados nesta ação penal, revelando serem desfavoráveis as consequências           
dos crimes. 
 
No tocante às demais circunstâncias nomeadas no referido art. 59 do Código Penal,             
nada há nos autos que permita a sua consideração em desfavor ou a favor do réu                
nesta primeira fase da fixação da pena. 



 
Tendo em vista as duas circunstâncias judiciais acima analisadas em desfavor do            
acusado, a pena-base deve ser elevada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,                
alcançado o patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e fixada a multa                 
em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo              
vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu. 
 
Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou          
agravantes no caso. 
 
Também não vislumbro causas de aumento na terceira fase da dosimetria, em razão             
do que a pena se cristaliza no patamar acima de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de                  
reclusão e fixada a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1                
(um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Concurso Material 
 
Não obstante os crimes tenham sido praticados nos mesmo contexto, as condutas            
foram praticadas comandadas por desígnios distintos, tratando-se, inclusive, de crimes          
distintos, que abalam interesses jurídicos diversos, impondo-se, pois, a aplicação do           
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 
 
Portanto, somadas as penas acima, chega-se à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6               
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de              
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. 
 
Regime de cumprimento da pena: 
 
Diante do disposto no §2º, alínea ¿c¿ e § 3º, ambos do artigo 33 do Código Penal, o                  
regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 
 
Substituição da pena aplicada em razão do acordo de colaboração 
 
No tocante a ALBERT PHILIPP CLOSE, réu e colaborador DEFIRO o requerimento do             
Ministério Público, para que, nos termos do acordo de Colaboração Premiada, autuado            
sob o número 0505412-21.2016.4.02.5101 (anexado a estes autos): 
 
a) seja observada a condenação a pena não superior a sete anos de reclusão na               
presente ação penal e em quaisquer outros feitos dela desmembrados;  



b) a pena privativa de liberdade seja cumprida na forma de três meses em regime               
domiciliar, com monitoramento eletrônico, admitida a saída do local de cumprimento em            
dias úteis para desempenho de atividade laboral; 
c) seja aplicada a comutação do restante da pena em nove meses de prestação de               
serviços à comunidade à razão de oito horas semanais. 
 
Interdição do exercício de cargo ou função pública 
 
Tendo em vista a condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, decreto,              
como efeito secundário da condenação, a interdição do exercício de cargo ou função             
pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou              
de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613/98, pelo dobro do               
tempo da pena privativa de liberdade aplicada, consoante determina o artigo 7º, II da              
mesma lei. 
 
Disposições finais: 
 
Confirmada esta sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, ou no caso de             
não haver recurso, certifique-se e expeçam-se mandados de prisão e Guias de            
Recolhimento, adotando-se as providências previstas em provimento específico do E.          
TRF desta 2ª Região. 
  
Certificado o trânsito em julgado, condeno os sentenciados ao pagamento das custas.            
A pena pecuniária será recolhida no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado da                
sentença. Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. 
 
P.R.I. 
Rio de Janeiro/RJ, 17 de dezembro de 2018. 
 
 
(assinado eletronicamente) 
MARCELO DA COSTA BRETAS 
Juiz Federal Titular 
7ª Vara Federal Criminal 
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