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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA (PR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Penal n.º 5021365-32.2017.404.7000. 

 

 EMYR DINIZ COSTA JUNIOR, por suas procuradoras, 

nos autos em epígrafe, respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência apresentar 

suas ALEGAÇÕES FINAIS.  

 Nesses termos, 

 Pede deferimento. 

 São Paulo, 07 de janeiro de 2.019.                                                                               
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EXMA. SRA. MAGISTRADA FEDERAL: 

 

 

SÍNTESE DO NECESSÁRIO 

 

 O denunciado é engenheiro civil de carreira na 

empresa ODEBRECHT, local em que trabalhou desde 1985. Até o início de 2012, atuou 

sempre na área técnica e de produção da Construtora NORBERTO ODEBRECHT S.A., até ser 

transferido a outro braço da companhia, a ODEBRECHT AMBIENTAL S.A., na qual assumiu o 

cargo de Diretor de Engenharia. Atualmente está desligado da empresa. 

 

 No final de 2016, EMYR firmou acordo de colaboração 

premiada com a e. Procuradoria Geral da República, o qual foi homologado pelo Exma. 

Sra. Presidente do col. Supremo Tribunal Federal, Ministra CARMEM LÚCIA1. Para tanto, 

prestou depoimentos sobre os fatos de seu conhecimento, demonstrando sua plena 

vontade e desejo de colaborar com as investigações que envolvem a Operação Lava Jato, 

desejo que reafirma. 

 

 Neste contexto, colaborou para trazer luz a um dos 

braços do tema objeto da denúncia, qual seja o patrocínio pela CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT da reforma do sítio localizado na cidade de Atibaia, utilizado pelo ex-

presidente LUIS INÁCIO LULA DA SILVA. 

 

 Para tanto, trouxe informações relevantíssimas para 

a descoberta da verdade não só com a narrativa do que vivenciou no passado, como na 

identificação de documentos, inclusive esclarecendo sobre nota fiscal apreendida na casa 

do ex-Presidente que dizia respeito exatamente à reforma do sítio. 

 

                                                           
1 Seu acordo de colaboração engloba apenas dois fatos, incluindo, este aqui narrado. 
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 Não obstante o reconhecimento explícito sobre os 

fatos narrados pelo denunciado em sua colaboração, o certo é que com a devida venia a 

classificação jurídica dada ao que é incontroverso foi feita de forma excessiva pelo 

Ministério Público Federal, o qual nos mesmos moldes da denúncia pede a sua 

condenação. 

 

 Destaque-se que o a despeito do Acordo de 

Colaboração firmado e o necessário compromisso com a verdade dos fatos, ao 

Colaborador é garantido defesa técnica, conforme previsão legal e do próprio Acordo. 

Assim, o exercício da defesa técnica, preservando a verdade dos fatos narrados pelo 

Colaborador, há de ser feito em sua plenitude, motivo pelo qual tem a defesa do 

Colaborador o dever de levantar em seu favor questões como a adequação da capitulação 

jurídica aos fatos pelo ele narrados. 

 

 Em razão disto, aguarda-se seja sopesada a  

participação do denunciado no circuito delitivo dentro do limite de sua responsabilidade, 

buscando, nessa medida, os benefícios de sua colaboração e, de outra parte, coibido o 

excesso acusatório vislumbrado no que pertine à classificação delitiva. 

 

DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO: 

 

 Diz a denúncia: 

“Lula, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades de 

organização criminosa, em concurso e unidade de desígnios com Emilio 

Odebrecht, Alexandrino Alencar, Carlos Armando Paschoal, Emyr Diniz Costa 

Junior, Rogério Aurélio Pimentel, Roberto Teixeira e Fernando Bittar, no 

período compreendido entre 27 de outubro de 2010 e junho de 2011, 

dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a 

propriedade de aproximadamente R$ 700.000,00 provenientes dos crimes de 

cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pela Odebrecht em 

detrimento da Petrobrás, por meio da realização de reformas estruturais e de 

acabamento do Sítio de Atibaia, adequando-o às necessidades da família do 
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ex-Presidente da República; motivo pelo qual incorreram no delito tipificado no 

art. 1º c.c. art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98, por 18 vezes. Tal valor – R$ 700.000,00 – 

foi objeto de solicitação a Alexandrino Alencar e Emilio Odebrecht, 

constituindo-se de vantagem indevida recebida por Lula em razão do cargo de 

Presidente da República, agravada pela prática de atos de ofício, comissivos e 

omissivos, consistentes, entre outros, na nomeação e manutenção dos Diretores 

de Abastecimento, de Serviços e Internacional da Petrobrás comprometidos 

com o esquema criminosos” (p. 128). 
 

 Ademais, em alegações finais, diz o MPF: 

“Tal valor – R$ 700.000,00 – foi objeto de solicitação a ALEXANDRINO 

ALENCAR e EMÍLIO ODEBRECHT, constituindo-se de vantagem indevida 

recebida por LULA em razão do cargo de Presidente da República, agravada 

pela prática de atos de ofício, comissivos e omissivos, consistentes, entre 

outros, na nomeação e manutenção dos Diretores de Abastecimento, de 

Serviços e Internacional da PETROBRAS comprometidos com o esquema 

criminoso”(fl. 185) 
 

“Lavagem capitaneada pela ODEBRECHT: coordenada e custeada pela 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, a qual, conforme já exposto 

anteriormente, auferiu bilhões de reais em vantagens ilícitas na PETROBRAS 

em decorrência de crimes que praticou contra a estatal” (fl. 186). 

 
 Em complemento, para atribuir ao peticionário o 

crime de lavagem de dinheiro o Parquet na denúncia afirma que EMYR, em concurso de 

pessoas com outros acusados “dissimularam a origem e natureza criminosa dos valores 

empregados no sítio de Atibaia mediante, pelo menos, 18 (dezoito) condutas” (p. 152, Evento 1), 

descrevendo essas como os pagamentos à CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO e ao 

DEPÓSITO DIAS, bem como notas fiscais e recibos referentes a materiais utilizados na obra. 

 

 Sobre os crimes antecedentes, indica o MPF que a 

lavagem está escorada nos crimes de organização criminosa, cartel, fraude à licitação, 

crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção 

ativa e passiva e lavagem de dinheiro praticados no contexto de contratos celebrados por 
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empreiteiras com a Petrobrás, fatos estes com os quais o peticionário não teve qualquer 

relação e sequer tinha conhecimento de sua existência. 

 

 Tanto é assim que nesta parte da denúncia não há a 

mais remota referência a sua participação: 

“no contexto dos crimes antecedentes descritos acima (alíneas “a” e “g”) e em 

retribuição à atuação do então Presidente da República no interesse do grupo 

empresarial, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar 

ofereceram e prometeram vantagens indevidas, as quais foram aceitas e 

recebidas por Lula, parte delas em reformas realizadas no Sítio de Atibaia/SP, 

no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com a utilização de recursos 

oriundos do setor de operações estruturadas, abastecido por sua vez com 

recursos provenientes dos crimes antecedentes descritos acima, com a adoção 

de estratagemas de ocultação e dissimulação na destinação da quantia ilícita” 

(p. 145). 

 

 Da mesma forma, nas alegações finais ministeriais na 

parte que trata dos crimes antecedentes, nenhuma vez se vê referência a EMYR (fls. 

244/269). 

 

 E nem poderia ser diferente. 

 

 Conforme consta em seu termo de colaboração, na 

época dos fatos narrados - entre dezembro de 2010 e março de 2011 - o peticionário 

realizava apenas trabalhos técnicos e de produção, nunca tendo atuado em projetos da 

empresa com a Petrobrás. Muito menos tinha conhecimento que a empresa “auferiu 

bilhões de reais em vantagens ilícitas na PETROBRAS em decorrência de crimes que 

praticou contra a estatal” (fl. 186 aleg. finais MPF). 

 

 EMYR, em razão de sua função técnica e em obra 

privada de tratamento de esgoto absolutamente distante de qualquer atividade realizada 
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pela ODEBRECHT junto a Petrobrás não tinha qualquer ciência – sequer remota – da 

conduta adotada pela empresa frente aos profissionais ligados a Petrobrás. Ademais, após 

oito anos na empresa, em 1993 foi trabalhar no exterior, ficando por lá até pouco tempo 

antes da data dos fatos, o que o isolou completamente do modo de agir da empresa no 

Brasil. 

 

 O fato aqui revelado foi seu primeiro contato com 

MARIA LÚCIA TAVARES, a qual pensava ser da tesouraria da matriz em Salvador, o que lhe 

pareceu normal já que o pedido da reforma havia surgido da Odebrecht S.A, sabendo 

apenas depois se tratar do Setor de Operações Estruturadas, o qual até então desconhecia. 

 

 O certo é que do alto da sua maturidade de 25 anos 

da empresa, sabia que tinha sido escolhido para aquela missão em razão de suas 

qualidades técnicas – fazer uma obra em tempo recorde - em razão da confiança que o seu 

tempo de casa lhe conferia, além de, circunstancialmente, estar fazendo uma obra em 

região próxima a do sítio utilizado pelo ex-Presidente Lula. 

 

 Com estas características somente seguiu a máxima 

de que missão dada é missão cumprida. Escolheu os profissionais adequados e realizou o 

necessário para cumprir o prazo dado.  

 

 Para EMYR, como externado em seu interrogatório, a 

discrição sobre o projeto e a forma pela qual se lhe foi ordenado fazer os pagamentos e a 

não identificação dos funcionários da Odebrecht na obra tinha relação com a 

inconveniência de o nome da empresa aparecer ligado ao ex-Presidente em uma obra 

particular.  

 

 Simples assim. Para EMYR não tinha qualquer 

sofisticação de pensamento. Não tinha qualquer intenção de esconder pagamento ilícito 

feito ao ex-Presidente por meio da realização da obra. Não tinha com as medidas de 
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discrição a intenção de dissimular ou ocultar recursos provenientes de crimes praticados 

pela empresa junto a Petrobrás. Sequer poderia supor o que eventualmente havia por trás 

daquela ação. 

 

 Tinha, portanto, conhecimento cifrado e parcial dos 

fatos, não tendo sequer ciência remota de que a realização da reforma poderia ser parte de 

vantagem indevida envolvendo crime de corrupção. 

 

  Insista-se, em que pese a sua participação nos 

pagamentos das despesas com a reforma ser indiscutível à vista do quanto declarou em 

sua colaboração, o fato é que EMYR, como técnico convocado para realizar a obra em prazo 

recorde, não tinha qualquer relação com obras junto à Petrobras, apontada como origem 

do dinheiro utilizado e, tampouco, tinha conhecimento sobre a forma pela qual foi obtido: 

se lícita ou ilicitamente. Muito menos, tinha ciência da motivação ou relação que 

justificava a realização da obra em imóvel utilizado pelo então Presidente Lula. 

 

 Em uníssono, esta é a narrativa da participação de 

EMYR segundo todas as pessoas diretamente envolvidas na obra e ouvidas nestes autos.  

 

 Sem intenção ou vontade consciente e, sequer 

conhecimento sobre a origem dos valores envolvidos, não se pode admitir nos moldes 

pretendidos pelo MPF que EMYR entre “27 de outubro de 2010 e junho de 2011, 

dissimulou e ocultou a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de 

aproximadamente R$ 700.000,00 provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e 

corrupção praticados pela Odebrecht em detrimento da Petrobrás, por meio da 

realização de reformas estruturais e de acabamento do Sítio de Atibaia, adequando-o às 

necessidades da família do ex-Presidente da República”. 

 

 Falta, portanto, com a devida venia, para a perfeição 

da tipicidade delitiva, o elemento subjetivo imprescindível à configuração do crime de 
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lavagem de dinheiro, o qual exige “o dolo direto, isto é, a vontade livre e consciente de realizar 

o tipo objetivo (ocultar ou dissimular a natureza, a origem, etc.), com conhecimento dos elementos 

normativos integrantes deste e sem exigência de qualquer especial fim de agir”. Em outras 

palavras, se “integra o dolo típico da lavagem de dinheiro: conhecer os bens; a ocorrência do crime 

antecedente; e a relação entre tais bens e o crime antecedente”, é certo que no caso de EMYR, este 

dolo é inexistente. 

 

 Não é à toa que em situação bastante semelhante, o 

eminente Juiz SÉRGIO MORO, absolveu funcionários de outra empreiteira que haviam sido 

utilizados tanto quanto EMYR para realizar a reforma de um imóvel no Guarujá também 

atribuído ao ex-Presidente Lula: 

“914. Sem que haja melhor prova de que os executivos tinham ciência de que a 
manutenção do imóvel indevidamente em nome da OAS Empreendimentos e 
de que a realização das reformas com ocultação do real beneficiário tinham 
origem em um acerto de corrupção, não podem eles responder por crimes de 
lavagem. 
915. Não reputo aqui pertinente as construções em torno da doutrina da 
cegueira deliberada no crime de lavagem dinheiro e da responsabilização por 
dolo eventual, pois elas também exigem a presença de um contexto que torne 
pelo menos de elevada probabilidade o conhecimento da origem criminosa 
dos recursos utilizados em uma transação de lavagem. Considerando as 
peculiaridades do caso, com o repasse da vantagem indevida atráves de 
negócios imobiliários, é possível que tenham cogitado outras hipóteses 
razoáveis para justificar as ordens recebidas de José Adelmário Pinheiro Filho, 
até mesmo de que se tratava de um presente do Grupo OAS para o ex-
Presidente. 
916. Essa conclusão não se altera pelo fato dos depoimentos em Juízo não 
aparentarem ter sido totalmente verdadeiros, especialmente no caso de Fábio  
Hori Yonamine, já que podem ter sido motivados apenas por um receio 
equivocado de autoincriminação. 
917. Portanto, por falta de prova do dolo, devem ser absolvidos Paulo Roberto 
Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Hori Yonamine “(Ação 

Penal n.º 504.6512-94.2016.404.7000). 
 

 

 E ainda, por semelhança, aplica-se: 

“Faz-se necessária, para a tipificação, a prática de condutas de ocultação e 
dissimulação. 
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567. No caso presente, porém, as condutas de ocultação e dissimulação, com a 
utilização de contas secretas no exterior e falta de declaração das contas no 
Brasil, são imputáveis a Eduardo Cosentino da Cunha, já que ele 
comprovadamente era o gestor das contas, inclusive tendo ele próprio um 
cartão de crédito internacional vinculado à conta em nome da Köpek. 
568. A acusada teve participação meramente acessória e é bastante plausível a 
sua alegação de que a gestão financeira da família era de responsabilidade do 
marido e de que, quanto à conta no exterior, ela tinha presente somente que era 
titular de um cartão de crédito internacional. 
569. Então a acusada Cláudia Cordeiro da Cruz deve ser absolvida por falta de 
dolo, pois não há prova de que teve participação no crime antecedente, de 
corrupção, e não há prova suficiente de que tenha participado 
conscientemente nas condutas de ocultação e dissimulação. Como adiantado, 
a presunção de inocência exige prova categórica da responsabilidade 
criminal, tanto do elemento objetivo como do subjetivo. Embora esta prova 
estivesse presente, em abundância, na ação penal na qual condenado Eduardo 
Cosentino da Cunha, ela não se encontra presente em relação a sua esposa, ora 
acusada. 
570. Agregue-se que há vários casos envolvendo corrupção de agentes públicos 
em trâmite perante este Juízo e ainda outros na Justiça brasileiro. O 
entendimento deste Juízo é no sentido de que, para condenação por lavagem de 
dinheiro de cônjuges de agentes públicos corrompidos, é necessário ter uma 
prova muito clara de que o cônjuge tinha ciência dos crimes de corrupção ou 
de sua participação ativa nas condutas de ocultação e dissimulação, não sendo 
suficiente a prova da realização de gastos extravagantes, por mais reprováveis 
que eles sejam a luz de tantos crimes de corrupção” (Ação Penal n.º 
502768535.2016.4.04.7000/PR). 
 

 

 Veja-se que a narrativa da denúncia e mesmo de 

todos os termos de depoimento colhidos nas colaborações e interrogatórios, deixam clara a 

falta de vinculação de EMYR com os motivos pelos quais se resolveu fazer a reforma do 

sítio e a origem do dinheiro utilizado para tanto. 

 

 Dentro deste mesmo contexto, o fato de após o final 

das obras, por volta de abril de 2011, ter recebido a missão de colher a assinatura do 

empreiteiro em contrato de prestação de serviços entre a empresa contratada para dar 

suporte técnico à obra, CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO e FERNANDO BITTAR, 

solicitando a ele a respectiva emissão de nota fiscal com o objetivo de que as benfeitorias 
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realizadas fossem regularizadas não tinha por parte de EMYR qualquer intenção de 

dissimular, ocultar a origem de valores oriundos dos crimes indicados como antecedentes.  

 

 Em verdade sob a justificativa de que era necessário 

averbar a obra no cartório de registro, foi solicitado a EMYR que buscasse junto ao 

empreiteiro que de fato havia prestado serviço que formalizasse contrato de prestação de 

serviço de mão de obra pelo valor por ele cobrado.  

 

 Embora consciente de que o dinheiro utilizado para 

pagamento do empreiteiro advinha da Odebrecht, desconhecia por completo as tratativas 

entre a empresa e o outro lado para compreender o porquê de o contrato ser feito com 

quem naquela oportunidade soube ser o proprietário formal do sítio, FERNANDO BITTAR. 

 

 Lembra-se que como narrado por CARLOS PRADO 

embora ele tenha sido indicado pela ODEBRECHT para fazer parte da obra, toda a 

negociação de valores e pagamentos foi sempre tratada por ele diretamente com ROGÉRIO 

AURÉLIO, que o pagava com os recursos entregues por FREDERICO. 

 

 Com o devido respeito, a falta de conhecimento 

sobre informações essenciais que regulavam as relações entre as partes envolvidas retirava 

de EMYR a capacidade de compreender o contexto geral que embasava os pagamentos, o 

que é fundamental para o crime de lavagem. O fato de ter seguido orientações no sentido 

de executar a obra e, para tanto, pegar os numerários com MARIA LÚCIA TAVARES para 

repassar a FREDERICO HORTA para entrega a ROGÉRIO AURÉLIO; de atender a orientação de 

seus superiores e solicitar discrição no uso de identificação dos funcionários; de ser 

sabedor que a sua empresa disponibilizava recursos para reforma em um sítio que 

pensava ser do ex-Presidente, não é suficiente sequer para dizer que assumiu o risco de 

envolver-se em qualquer mecanismo de lavagem. 
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 E nem se diga como destacado pelo MPF em suas 

alegações finais que se aplicaria à hipótese a cegueira deliberada ou o dolo eventual. Basta 

ver que o precedente citado da i. Min. ROSA WEBER não se aplica de forma alguma ao caso 

do denunciado: 

 

“O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, 
embora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos 
envolvidos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência da 
elevada probabilidade dessa procedência criminosa. 
Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, 
especialmente nos casos de terceirização da lavagem. 
O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do crime 
antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedência 
criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a aprofundar o 
conhecimento a respeito”. 

 

 EMYR não tinha sequer remotamente ideia da 

origem ilícita dos recursos aplicados na obra e, muito menos, da motivação que justificava 

a reforma pela empresa. Igualmente por sua atividade técnica e distanciada das atividades 

centrais da empresa não tinha qualquer “ciência da elevada probabilidade da procedência 

criminosa”. Tampouco, adotou uma atitude indiferente quanto à origem do dinheiro. 

  

 Daí porque, faltando o elemento subjetivo do tipo 

penal imputado, para EMYR o crime de lavagem não se aperfeiçoou, motivo pelo qual, 

aguarda-se a sua absolvição. 

  

 

DOS CRIMES DE LAVAGEM POR DEZOITO VEZES: 

 

 Caso Vossa Excelência – admitindo-se para 

argumentar – ainda assim entenda que EMYR tenha praticado o crime de lavagem de 

dinheiro -, não se pode conceber a existência de dezoito atos criminosos. 
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 Em alegações finais, o MPF, destaca que os dezoito 

fatos decorreriam dos seguintes atos: 

 

4 (quatro) Pagamentos dissimulados à CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO 
4 (quatro) Pagamentos dissimulados ao DEPÓSITO DIAS 
7 (sete) Notas Fiscais emitidas pela TELHANORTE (ANEXO 346) 
1 (um) Nota Fiscal emitida pela CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO em nome 
de FERNANDO BITTAR (ANEXO 352) 
1 (um) Recibo em nome de IGENES NETO emitido pela ALEX VIDRAÇARIA 
(ANEXO 279) 
1 (um) Nota Fiscal emitida pela HIPERCARTESCOS MADEREIRA LTDA em nome de 
PAULO KANTOVTZ (ANEXO 280) 

 

“Evidentemente que toda a documentação produzida (Eventos 2, Anexos 279, 

280, 346 e 352) para falsear os fatos, constitui atos e condutas autônomas com 
intuito único de dissimular a natureza dos valores provenientes dos crimes 
antecedentes, escondendo a origem dos valores e os responsáveis pelo 
pagamento, bem como o real beneficiário da reforma, no caso, o réu LULA” (fl. 

317). 
 

 Com a devida e maxima venia, não se pode admitir a 

multiplicidade de crimes de lavagem diante dos atos elencados que tem todos um 

denominador comum. 

 

 Ainda que tenham sido vários os pagamentos de 

despesas (mão de obra e materiais), todos estes se inserem em um mesmo contexto, 

representando a concretização do mesmo ato – reforma do sítio -, colocado em prática de 

forma idêntica, nas mesmas circunstâncias de espaço, tempo2, lugar e modo de execução, 

uma vez que todas foram emitidas em compras de materiais e mão de obra, típicos de 

reformas. Além disso foram deliberados em uma só ação. 

 

                                                           
2 Destaca-se que todos os atos aconteceram no espaço de tempo de três meses, sendo dezessete dos atos 

praticados em apenas um mês. 
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 Seguindo o raciocínio da denúncia, se, de fato, houve 

a decisão de os pagamentos se darem desta forma com o intuito de dissimular os 

pagamentos feitos omitindo o real beneficiário da reforma ou o seu real pagador, este é o 

ato que consubstanciaria a lavagem e não cada ação realizada para colocar isto em prática, 

o que com o devido e máximo respeito configura excesso acusatório. 

  

 Parece evidente, nessas circunstâncias, que não 

existem dezoito fatos criminosos, mas apenas a cisão de sua execução, motivo pelo qual, só 

se pode conceber, se o caso, a prática de um crime de lavagem. 

  

O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO EM SUA FORMA MAJORADA – ARTIGO 1º, §4º:  

 

 Por fim, a denúncia imputa a prática do crime de 

lavagem com o seu §4º, sem indicar por qual razão se trata da articulação em razão de 

“crime cometido de forma habitual” ou “por intermédio de organização criminosa”.  

 

 A se tratar de habitualidade, ter-se-á a punição 

repetida do que já foi considerado como 18 atos de lavagem, o que não se pode admitir. A 

imputação de 18 atos de lavagem de dinheiro amparados na existência de pagamentos 

feitos dentro das mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, os quais 

decorreram de uma única deliberação não pode ser considerada em duplicidade para o 

aumento da pena. 

 

 A se admitir apenas para argumentar a prática de 18 

atos, não há que se considerar as mesmas circunstâncias configuradoras da habitualidade. 

 

 O fato é que inexistentes 18 atos de lavagem porque 

tudo não passa de apenas uma ação e seu desdobramento de execução, também não há 

habitualidade a ser considerada. 
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 Se, por outro lado, quis a denúncia imputar a forma 

majorada da lavagem pela “prática por organização criminosa”, deve-se ressaltar que, além 

deste crime não ser imputado ao denunciado e sequer ter se cogitado a sua ocorrência, os 

fatos narrados ocorreram antes da sua tipificação no direito penal brasileiro, não podendo, 

neste caso, ser considerado contra o denunciado. 

 

  Dessa forma, conforme todo o exposto, 

considerando que ainda que incontroversos os fatos confessados pelo denunciado, estes 

por falta de elemento típico fundamental, não configuram o crime de lavagem de dinheiro, 

aguarda-se o afastamento da majorante, como medida de  

  J U S T I Ç A! 

 

DO PERDÃO JUDICIAL 

 

 Eminente magistrada: 

 

 Diz o artigo 13, da Lei n.º 9.807/1999: 

“Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a 

consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 

resultado: 

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; 

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do 

beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.” 

 

 Mais recentemente, a Lei 12.850/2013, que 

disciplinou os procedimentos para a celebração de acordo de colaboração premiada, seguindo 



 

 Rua Pedroso Alvarenga n.º 1.284 – cj. 32 | Itaim Bibi | São Paulo | 04531-913 | Tel/Fax: (11) 2539-4842 / 2539-4864 
www.cdalpadvogados.com.br 

o mesmo racional, previu expressamente, em seu artigo 4º, a possibilidade de concessão 

do perdão judicial: 

“Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 

reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por 

restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 

investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou 

mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 

infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais 

praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.” 

 

 Em seu parágrafo 2º o legislador ainda previu a 

possibilidade de concessão do perdão judicial independentemente de previsão no acordo: 

“§ 2o  Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a 

qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a 

manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela 

concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido 

previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). “ 

 

 Deve-se ressaltar que o denunciado é primário, não 

ostenta qualquer antecedente, procurou o processo de colaboração de forma 

absolutamente voluntária e espontânea narrando os dois fatos isolados em que em toda a 

sua vida se viu envolvido. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
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 Narrou minuciosamente a conduta por ele praticada 

com riqueza de detalhes, identificando os demais personagens que participaram dos fatos 

descritos, trouxe documentos importantes como dados de corroboração, bem como foi 

preciso ao identificar a nota fiscal encontrada no apartamento do ex-Presidente como uma 

daquelas emitidas em razão da reforma do sítio de Atibaia.  

 

 Ou seja, muito além de confessar e detalhar as 

circunstâncias em que se viu envolvido, EMYR, a despeito do seu absoluto 

desconhecimento dos fatos envolvendo a corrupção na Petrobrás e a motivação que 

envolveu a reforma, revelou aspectos importantes que foram essenciais para a sustentação 

da acusação formulada pelos ilustres representantes do Ministério Público Federal nestes 

autos. 

 

 A comparação com o que se tinha antes da 

colaboração de EMYR e o que se soube depois, com os esclarecimentos minuciosos por ele 

prestados e, em especial com a vinculação da nota fiscal localizada na diligência de busca 

no apartamento do ex-Presidente com aquelas emitidas por conta da obra do sítio, indicam 

a qualidade e relevância do que trouxe o colaborador para o incremento da prova 

acusatória. 

 

 Em caso análogo, a Exma. Procuradora Geral da 

República em manifestação que antecedeu denúncia formulada nos autos do INQUÉRITO nº 

4.633/DF, de relatoria do E. Ministro EDSON FACHIN, muito bem abordou o tema em 

questão: 

“(...) Desde que foi ouvido pela primeira vez pelos investigadores, o acusado 

passou a colaborar com a justiça. Muito mais que meramente confessar os fatos, 

revelou aspectos do esquema delituoso até então desconhecidos do Ministério 

Público Federal, os quais se mostraram bem relevantes para esta denúncia. Foi 

assim em relação ao peculato de sua remuneração. Foi assim em relação aos 

ciclos de lavagem de dinheiro com a COSBAT.  
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A comparação entre o que se conhecia sobre aqueles cinquenta e hum milhões 

de reais apreendidos antes da identificação da impressão digital de JOB RIBEIRO 

BRANDÃO e o que se sabe hoje, depois da colaboração dele, revela um salto 

cognitivo relevante no tocante aos fatos, à autoria e à qualidade de provas, além 

do envolvimento de outros agentes da infração penal.  

Colaborações deste nível não podem restar indiferentes para o direito penal.  

Bem por isso sensível ao senso de justiça e ao ideal de uma investigação 

eficiente e célere – uma das acepções do direito fundamental a segurança 

publica -, o legislador previu em diversos diplomas a denominada sanção 

premial para o colaborador, permitindo que fosse aplicada em casos de alcance 

de resultados eficazes, como parece ser a situação de JOB RIBEIRO BRANDÃO, até 

mesmo para definir benefícios máximos como a extinção da punibilidade 

(perdão judicial) ou isenção de pena (deixar de aplicar a pena). 

Essas considerações sobre a possibilidade de deferir o juízo premial a JOB 

RIBEIRO BRANDÃO tem uma razão muito importante na aplicação do direito 

penal: conferir-lhe efeito inibitório e aumentar a eficácia na aplicação da lei 

penal. O efeito inibitório do direito penal visa deter a reiteração de crimes pelos 

mesmos agentes ou prevenir que outras pessoas pratiquem crimes semelhantes, 

em razão de certeza de que a lei será aplicada. É, por isso, importante estimular 

comportamentos cooperativos com a justiça por cidadãos e cidadãs em eventual 

conflito com a lei penal. 

As pessoas precisam confiar que a colaboração poderá ser a melhor opção 

pessoal de defesa, em uma persecução criminal. 

JOB RIBEIRO BRANDÃO contribuiu de modo eficaz até o momento, o que só 

poderá ser confirmado e valorado em definitivo no momento da sentença.” 
 

 O momento da prolação da sentença é o marco 

adequado para a valoração da colaboração, o que, no caso de EMYR, como já se pontuou 

acima, é absolutamente eficaz e relevante no tocante a denúncia que ora se pretende ver 

julgada procedente. 

 

 Soma-se a isso a incontestável repercussão social do 

fato narrado, sua gravidade diante dos personagens envolvidos e, por fim, a 

personalidade do denunciado o que, inegavelmente, recomenda a aplicação do benefício. 
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 Assim, caso Vossa Excelência afaste o pedido de 

absolvição acima formulado – o que se admite para argumentar - considerando a 

relevância dos esclarecimentos prestados pelo denunciado como colaborador e os dados 

de corroboração apresentados, a efetividade de sua colaboração deve ser avaliada de 

forma extremamente positiva para a concessão do perdão judicial.  

 Nesses termos, 

 Pede deferimento. 

 São Paulo, 07 de janeiro de 2019. 

 

 


